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צירי הקונגרס הציוני הל"ז,

הנני מתכבד להגיש לקונגרס הציוני הל"ז דין וחשבון על פעולות משרד המבקר לשנת
 4102וכן דיווח על פעולות משרד המבקר ממועד כינוס הקונגרס הל"ו.
הדוחות הכלולים בדין וחשבון זה נדונו בוועדת המשנה לביקורת של הוועדה המתמדת
לתקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני.
בהתאם לסעיף  01ב' לתקנון המבקר והמשרד לביקורת בהסתדרות הציונית העולמית,
על יו"ר ההנהלה הציונית לגבש תשובות לדוחות הביקורת .לצערי ,לא התקבלו
תשובות יו"ר ההנהלה לדוחות הכלולים בכרך שלפניכם.
על הגורמים המבצעים בהסתדרות הציונית העולמית ליישם ,לאחר בחינה ודיון ,את
המלצות המבקר למען שיפור הליכי הניהול וניצול טוב יותר של המשאבים האנושיים
והכספיים המופקדים בידי הגופים המבוקרים.
אני מבקש להודות ליו"ר ועדת המשנה לביקורת ולחברי הוועדה ולארגונים המבוקרים
על שיתוף הפעולה ,ולצוות משרד המבקר על עבודתו היסודית.

אסף סלע
המבקר

ירושלים ,חשוון תשע"ו
אוקטובר 4102

דבר יו"ר ועדת המשנה לביקורת
של הוועדה המתמדת לתקציב וכספים
של הוועד הפועל הציוני
.1

מבקר המוסדות הלאומיים בודק את פעילותה של ההסתדרות הציונית.
ממועד כינוס הקונגרס הציוני הל"ו ולאחר היבחרו של יו"ר ההסתדרות
הציונית המכהן ,המבקר וצוותו פועלים כדי להמציא לחברי ועדת המשנה
לביקורת ולהסתדרות הציונית דוחות הכוללים ממצאים והמלצות לדיון
ולסיכום עם הגופים המבוקרים.

.2

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

.3

לאור הניסיון בשנתיים האחרונות ,המלצתי ליו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית כי מן הראוי להקנות לוועדה מעמד עצמאי ולא רק כוועדת משנה של
הוועדה המתמדת לתקציב וכספים .בעקבות כך ,הנושא הובא לדיון בוועד
הפועל הל"ו ,5/שהתכנס בחודש פברואר השנה .אני שמח לציין כי נתקבלה
בעניין זה החלטה חיובית ובכך ניתנה הכרה בחשיבותה של הביקורת ומעמדה
בסיוע לניהול נכון של המוסדות המבוקרים.

.4

הוועדה מביעה הערכה למבקר ולצוותו על פעילות יסודית ושוטפת בעריכת
הביקורות ובהכנת הדוחות תוך שאיפה מתמדת לשיפור עבודתה של
ההסתדרות הציונית ומוסדותיה.

.5

תודתי לחברי ועדת המשנה לביקורת על שיתוף הפעולה .עם סיום תפקידנו אני
מבקש להביע הערכה לכל העוסקים במלאכה חשובה זו ומאחל לבאים
אחרינו ,שיפעלו במסגרת ועדת ביקורת עצמאית ,ברכה במעשיהם .

ד"ר ברוך לוי
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אוקטובר 2115
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פעולות משרד המבקר בתקופת הדין וחשבון

תפקידי המבקר
סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף  06של חוקת
ההסתדרות הציונית העולמית ,שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו
העיקריים .פירוט תפקידיו ודרך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת,
כפי שנתקבל בוועד הפועל הציוני (והוא מובא בחלק האחרון של ספר זה).
תפקידו של המבקר לקיים ביקורת במחלקות ההסתדרות הציונית ,בקרנות הלאומיות
– בקרן הקיימת לישראל ,בקרן היסוד ובגופים נוספים הנתונים לביקורת ,כמוגדר
בחוקה ובסעיף  36של התקנון ,כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים באורח חוקי,
בגדר התקציב המאושר ,ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין ,ואם הם
פועלים בחסכון ,ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות .עוד עוסק המשרד לביקורת
בבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולתם של הגופים המבוקרים.
ממצאי הביקורת ,ביחד עם תשובות יו"ר ההנהלה הציונית ,נידונים בוועדה המתמדת
לתקציב ולכספים של הוועד הפועל הציוני ,אשר הקימה לצורך דיון מפורט בהם ועדת
משנה מיוחדת .הדו"חות הכלולים בדין וחשבון שנתי זה לקונגרס הציוני הל"ז נדונו
בוועדה ,אך ללא תשובות יו"ר ההנהלה ,שלא הוגשו.
מבקר ההסתדרות הציונית העולמית ,נבחר על-פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני,
ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד
הפועל הציוני .המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על-פי בחירה של
חבר הנאמנים של הסוכנות .ואמנם ,מזה שנים רבות מופקדת הביקורת בשני מוסדות
אלה בידי אותו מבקר.

משרד מבקר אחד – מספר גורמים מבוקרים
המבקר רואה חשיבות בהדגשת פעולתו של המשרד כחטיבה אחת המבקרת את מגוון
הפעולות של המוסדות הלאומיים ועל ידי כך משיגה גמישות בהצבת צוותי הביקורת
במוסדות השונים ואפשרות להפיק לקחים מניסיון הביקורת ממסגרת אחת לשנייה.

31

דו"חות משרד המבקר
ממועד הגשת הדין וחשבון לקונגרס הל"ו ביוני  ,0636שסקר את פעולות הביקורת למן
הקונגרס הל"ה שהתכנס ביוני  ,0660הוגשו לוועד הפועל הציוני דו"חות שנתיים ביוני
 ,0630בנובמבר  0631ובפברואר  .0632דוחות אלה פתוחים לעיון הציבור באתר
ההסתדרות הציונית העולמית.
כמו כן הוגשו חמישה דו"חות שנתיים לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ביוני
 ,0636ביוני  ,0633ביוני  ,0630בנובמבר  ,0631ביוני  0632וביוני .0632
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דו"חות שהוכנו על-ידי
משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית
בשנים 0215-0225
בציון שנת פרסומם

ההסתדרות הציונית העולמית
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הפדרציה הציונית בדרום אפריקה
.1

מטרות הביקורת
בדיקת נאותות:
הניהול הכספי ב"מרכז ישראל".
1.1
ניהול תקציבי ההסתדרות הציונית העולמית בדרום אפריקה.
1.1

.2

שיטת הביקורת והיקפה
הביקורת נערכה ביוהנסבורג במשרדי "מרכז ישראל" ,הפדרציה הציונית – South
 )SAZF( Africa Zionist Federationו"ביחד" בחודש יוני  .1112כמו כן כללה
הביקורת פגישות עם הגורמים הרלבנטיים ואיסוף נתונים ,במטה הסוכנות
היהודית ובמטה ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים.

.3

רקע כללי
2.1

אוכלוסיית דרום אפריקה ,אשר עברה תמורות פוליטיות ,חברתיות
וכלכליות מהותיות בעשרים השנים האחרונות ,מנתה בשנת 1112
כ 01-מיליון תושבים .ביטול משטר האפרטהייד בתחילת שנות
ה ,01-הוביל בשנת  1001לבחירות הדמוקרטיות הרב גזעיות
הראשונות במדינה.
שנות האפרטהייד שהותירו את ריכוז ההון בידי שכבה מצומצמת,
גרמו לעוני ומחסור ,כאשר כ 01%-מהאוכלוסייה מוגדרת מתחת לקו
העוני והאבטלה נעה בין  ,10%לבין כ 11%-על-פי דיווחים
המדינה מתמודדת בין השאר עם בעיות בריאות (מגיפות ,מחלות
וחוסר בתשתית של שירותים רפואיים) ,כמו גם בעיות חינוך ופשע
ובמיוחד בעיר יוהנסבורג.

2.1

בדרום אפריקה ישנם כ 01,111-יהודים ,מהם כ 10,111-ביוהנסבורג,
כ 10,111-בקייפ טאון והשאר בדרבן ,פרטוריה ופורט אליזבת.
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לפי נתוני נציגות הסוכנות היהודית ,כ 50%-מבני הנוער בדרום
אפריקה ,הולכים לבתי ספר יהודיים שרובם משויך כיום לקהילה
האורתודוכסית .הקהילה היהודית היא בעלת זיקה מסורתית
וארגונים יהודיים כחברה קדישא מהווים נדבך משמעותי בהיבטים
הסוציאליים חברתיים של הקהילה.
2.2

צעירים יהודיים מתקשים למצוא תעסוקה בענפי שירותים שונים,
בשל העדפה מתקנת לאוכלוסייה השחורה .כמו כן בעלי
עסקים נאלצים לעמוד בחוקים שונים הקשורים בהעדפה מתקנת
ופוגעים בייצור ובתחרותיות.
הגבלות ומכסות על יהודים בשל העדפה מתקנת ,קיימות גם בתחום
החינוך האקדמי.
אנטישמיות מסורתית קיימת ברמה מאוד נמוכה .אולם ,קיימת
תופעה הולכת וגדלה של עוינות כלפי ישראל ,המחליפה את
האנטישמיות הקלאסית.

2.1

הקהילה מתאפיינת בקשר חזק וחיובי מאוד לישראל .התמיכה
בישראל חוצה אזורים גיאוגרפיים ונטייה דתית .ישראל תופסת מקום
משמעותי מאוד בסדר היום הקהילתי ,כאשר לאירועי הפדרציה
ו"מרכז ישראל" מגיעים אלפים רבים של משתתפים במהלך השנה.
הקהילה משקיעה משאבים רבים בקשר עם ישראל בדרכים רבות
ומגוונות.

2.0

בתחילת שנות האלפיים ,חברו הארגונים היהודיים הפועלים
ביוהנסבורג ,ביניהם הסוכנות היהודית ,הפדרציה הציונית (,)SAZF
המגבית המקומית של קרן היסוד ,ויצ"ו ועוד והקימו ארגון גג בשם
"ביחד".
ארגון "ביחד" שהינו ישות מקומית ,מספק לכל אחד מהארגונים
היהודיים החברים בו ,שירותים אדמיניסטרטיביים ולוגיסטיים,
במבנה משותף להם .השירותים כוללים :שמירה ואחזקת המבנה,
שכר דירה ,ושירותי ניהול פיננסי .במסגרת זו ,מטפל מערך הכספים
של "ביחד" בניהול הכספים ובהנהלת החשבונות של כל אחד
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מהארגונים החברים בו ,באחריות רואה החשבון של "ביחד" ,תוך
הקפדה על הפרדה בין הנתונים הכספיים של כל אחד מהארגונים.
באופן זה ,כל אחד מהארגונים פועל באמצעות בעלי התפקיד
והאורגנים שלו ,תוך שמירה על עצמאות ניהולית.
העובדה שמשרדי הארגונים שוכנים בבניין אחד מאפשרת קשר נוח
ובלתי אמצעי בין העובדים והארגונים ,שמקל על שיתופי פעולה
ביניהם.
בנוסף לשימוש במשרדים ,נערכים במבנה אירועים ופעילויות של
הארגונים השייכים ל"ביחד".
2.3

בשנת  1111הוקם "מרכז ישראל" (" .)ISRAEL CENTERמרכז ישראל"
מנהל את הפעילות בדרום אפריקה ,עבור הסוכנות היהודית וכן עבור
הפדרציה הציונית ( .)SAZFבמסגרת זו" ,מרכז ישראל" הינו הגוף
המשמעותי ביותר בקהילה העוסק בצרכי הקהילה היהודית במקום,
בנושאים של זהות יהודית/ציונית ,כמו גם בנושאי הליבה של הסוכנות
היהודית.

2.0

עם הקמת "מרכז ישראל" ביוהנסבורג ,החלו הארגונים
היהודיים/ציוניים בדרום אפריקה לפעול תחת קורת גג אחת ,כאשר
הם מקבלים שירותי כספים ותשתית מ"ביחד" .המבנה שבניהול
"ביחד" משמש כמשרד לבעלי התפקידים השונים וכן כמקום
לפעילויות ואירועים.
כאמור" ,ביחד" מספק לגורמים הפועלים במסגרתו ,שירותים
פיננסיים באמצעות הנהלת חשבונות ורואה חשבון המשמש כמנהל
כספים של כל אחד מהגורמים ביניהם המגביות המקומיות של קרן
היסוד (להלן ,)IUA/UCF :הפדרציה הציונית ( ,)SAZFהסוכנות
היהודית ועוד .הגורמים השונים שנמצאים בבניין המשרדים,
משלמים ל"ביחד" עבור שירותי הניהול ,הנהלת החשבונות והתשתית.

2.5

העבודה בין הגורמים השונים הפועלים במסגרת "ביחד" מתבצעת
בשותפות מלאה עם הקהילה וביחסי עבודה טובים.
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הקהילה רואה ב"מרכז ישראל" חלק ממנה" .מרכז ישראל" ונציג
הסוכנות היהודית נהנים מחופש פעולה נרחב.
"מרכז ישראל" אחראי לכל נושא העלייה ,תכנית "מסע" ,תנועות
הנוער" ,שותפות ביחד" ( ,)P1Gתכניות קצרות לישראל כגון
"אנקאונטר" ( (ENCOUNTERועבודה עם משלחת הסוכנות היהודית,
הכוללת שליחים קהילתיים ,ושליחי תנועות נוער.

.4

תמיכה בפעילות בדרום אפריקה
1.1

תקציב התמיכה מההסתדרות הציונית העולמית
ההסתדרות הציונית העולמית תומכת ומממנת פעילויות של הקהילה
היהודית באמצעות הפדרציה הציונית ( )SAZFו"מרכז ישראל" בדרום
אפריקה .התמיכה מסייעת לפעילות השוטפת ואירועים מיוחדים ,כמו
גם לחלק ממימון הוצאות השליחים.
התמיכה כוללת הקצבה של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ,של
המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות ושל היחידה לשירותים רוחניים
בתפוצות .פרויקט "זורעים ציונות" זוכה ליותר ממחצית מכלל
התמיכה של ההסתדרות הציונית העולמית בפעילות בדרום אפריקה.
מקור ההכנסות העיקרי של פרויקט זה הוא מתקציב משרד החינוך
אשר נושא בעלות הפרויקט ומזכה את ההסתדרות הציוניות העולמית
בגין הוצאות הפרויקט .הפרויקט מקבל תמיכה גם מתנועות הנוער.
להלן היקף התמיכה הכספית של ההסתדרות הציונית העולמית
בפעילות של הפדרציה הציונית ( )SAZFו"מרכז ישראל" (התקציבים
המפורטים לעיל ,אינם כוללים את עלות השליחים ב"מרכז ישראל"
ובפדרציה הציונית (:)SAZF
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 2112בדולר
תקציב

 2113בדולר

ביצוע

תקציב

ביצוע

א' הקצבת ההסתדרות
הציונית העולמית

010111

190991

140111

140111

העברה ל"מרכז
ישראל"

140111

140111

210111

210,03

"זורעים ציונות"
(הוצאות פעילות ושכר
שליחים)

01,250

00,100

111,010 112,000

בן -עמי ("זורעים
ציונות")

3,510

ב'

לוח ציוני ("זורעים 11,115

1,015

1

1

12,115

5,500

5,300

ציונות")
ג'

13101,0 1320,12

סה"כ "זורעים
ציונות"

122021,

920041

סה"כ התמיכה

190021,

2100419 2100,12 1000030

לאחר שנקבע היקף התמיכה של ההסתדרות הציונית העולמית (סעיף
א') ,מועברת הנחיה בנידון אל המגבית המקומית (ביוהנסבורג) ,של
קרן היסוד והיא מבצעת את העברת הכספים אל הפדרציה הציונית
( .)SAZFההסתדרות הציונית העולמית מקבלת חיוב מקרן היסוד בגין
העברת כספים זו.
העברות הכספים בגין סעיפים ב' ו-ג' נערכות בהעברות בנקאיות
ממטה ההסתדרות הציונית בירושלים.
העברות כספים לפדרציה מבוססות על חלק קבוע וחלק משתנה.
החלק המשתנה בהעברת הכספים ,מותנה בקבלת דיווחים מהפדרציה
ואסמכתאות בגין ההוצאות.
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1.1



נמצא שמטה המחלקה לפעילות ציונית בתפוצות מקבל
דיווחים ואסמכתאות להוצאות ,בנושאים הקשורים לפעילות
של פרויקט "זורעים ציונות" וכן עבור סעיפי התמיכה
בפעילות "מרכז ישראל" .נמצא תקין.



נמצא שלא מתקבלים מהפדרציה ( ,)SAZFנתונים בדבר יישום
תכנית העבודה .אי לכך אין להסתדרות הציונית העולמית
אפשרות לערוך בקרה ופיקוח שיטתיים אחר ניצול התמיכה
התקציבית שהיא מקצה לפדרציה (בהתייחס לסעיף א'
בטבלה).



התמיכות לפעילות בדרום אפריקה מוצגות בסעיפים
תקציביים נפרדים .נמצא שאין בסיס נתונים אחד ,המציג
למנהלים ,את כל היקף התמיכה בפעילויות שבדרום אפריקה
על סעיפיה השונים.

פעילות הפדרציה הציונית ()SAZF

לפדרציה הציונית יש תכנית עבודה ובה פעילויות ופרויקטים במסגרת
הקהילה היהודית .הפעילויות נערכות בדרך כלל בשיתוף פעולה עם
"מרכז ישראל" בסיוע של כוח אדם מקצועי של המרכז.
בתוכנית העבודה של הפדרציה ,מוצגים הפרויקטים והפעילויות
המתוכננים לכל חודש ,כולל פירוט הרכב הפעילות.
על-פי חלוקת העבודה בין הגופים ,הסוכנות היהודית ,באמצעות
"מרכז ישראל" ,אחראית לטיפול בתחומים כגון עלייה ,תכניות
"מסע" ,או תכניות צעירים אחרות כגון "אנקאונטר" .הפדרציה
פועלת באירועים מיוחדים (חגים ,יום הזיכרון ,יום העצמאות יום
ירושלים ,כנסים וכו') והיא משתתפת במימון פרויקטים משותפים,
עם "מרכז ישראל" .בנוסף ,הפדרציה מממנת חלק מעלויות שליחי
תנועות הנוער (נצר ,בית"ר ושליחי הבונים דרור"/זורעים ציונות"
ביוהנסבורג וקייפטאון).
הנהלת הפדרציה מקיימת ישיבה חודשית ,לתיאום ההחלטות לחודש
הקרוב.
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מסקירה של הפרוטוקולים מהישיבות שהתקיימו בחודשים :מאי
ומרץ  ,1112נמצא שבכל ישיבה ,מאשרים את הפרוטוקול של הישיבה
הקודמת .בישיבות השתתפו מנהלי הפדרציה ומנהל "מרכז ישראל".
כמו כן ,נרשמו עדכונים באשר לאירועים בולטים ועדכון לגבי הנעשה
בפרויקטים מתוכננים.
בפרוטוקולים שנסקרו ,נרשמו גם עיקרי הדברים שעלו בוועדות
החינוך של הפדרציה .בנוסף ,מנהל "מרכז ישראל" מסר דיווח על
הפעילות המתוכננת.
1.2

תקציב הפדרציה ()SAZF

להלן תקציב הפדרציה לשנים :1112-1111
תקציב הכנסות בראנד לשנה
מענק לפעילות שוטפת – IUA

2112
1,012,311

2113
1,011,501

תוכניות חינוכיות – IUA

–

111,111

מענק ליום העצמאות – IUA

151,111

101,111

מענק לתנועות הנוער – IUA

121,111

121,111

מענק אזורי – IUA

120,111

120,111

מענק נוסף – IUA

–

111,111

מענקי ם מגורמים מקומיים

101,111

–

הכנסה מיוחדת ליום העצמאות

–

310,111

הכנסות מפעילות מקומית

213,205

210,013

סה"כ

10910099,

00001039,

()$0900114

()$0410111

כרשום בסעיף  11.1לעיל ,ההסתדרות הציונית העולמית מעבירה בכל
שנה תמיכה תקציבית לפדרציה (סעיף א' בטבלה לעיל).
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בתקציב הפדרציה ( ,)SAZFאין אזכור לתמיכה של ההסתדרות
הציונית העולמית ,והיא כלולה בהעברות של מגבית קרן היסוד
המקומית ,לפדרציה ).)SAZF
המלצות:
א .לערוך תקציב כולל שיציג את כל הקצאות הכספים עבור
הפעילות בדרום אפריקה 0הן לפדרציה הציונית והן ל"מרכז
ישראל" 0לרבות תתי סעיפים תקציביים 0בהתאם לתיאור
הפעילות והשימוש במקורות אילו.
ב .לבצע בקרה על השימוש בתמיכה של ההסתדרות הציונית
העולמית המועברת לפדרציה 0בהתאם לדיווחים בדבר יישום
תכנית העבודה של הפדרציה.

אפריל 1111
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נציגות ההסתדרות הציונית העולמית בצרפת
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נציגות ההסתדרות הציונית העולמית בצרפת
.1

מטרות הביקורת
בדיקת נאותות:
הניהול הכספי בנציגות ההסתדרות הציונית העולמית (להלן –
1.1
1.1

.2

הצ"ע) בצרפת.
פעילות הנציגות בצרפת.

שיטת הביקורת והיקפה
הביקורת נערכה במשרדי הנציגות של ההסתדרות הציונית העולמית בפריז
בחודש יוני  .1112כמו כן כללה הביקורת פגישות עם הגורמים הרלבנטיים
ואיסוף נתונים ,במטה הצ"ע בירושלים.

.3

רקע
1.1

הקהילה היהודית בצרפת ,מונה על-פי הערכות שונות כחצי מיליון
יהודים ועוד מאות אלפים של זכאי עלייה .במהלך  01השנים האחרונות
חל גידול במספרי היהודים הלומדים בבתי ספר יהודים ,שרובם משויך
לקהילה מסורתית .כיום לומדים בבתי ספר אלה כ 11,111-ילדים,
המהווים כשליש מהילדים היהודים בשכבת הגיל שלהם .כמעט כל בתי
הספר הללו הם בתי ספר ציבוריים בתמיכת ממשלת צרפת ,כאשר משרד
החינוך הצרפתי מפקח על סטנדרטיים אחידים במקצועות הכלליים.

1.1

לאחרונה ,מאות אלפים צרפתים מזדהים עם מסרים אנטישמיים ,לאחר
תקופת חסד של שישה עשורים שבה ,השיח האנטישמי נחשב לא
לגיטימי .אנטישמיים מובהקים החלו לערער על המגבלות של הכחשת
השואה ועל הזכות לשיח האנטי-יהודי .יותר מ" 011,111-עוקבים" אחרי
הדף הפייסבוק של הקומיקאי דיודונה ,המזדהה עם האידיאולוגיה
הנאצית ,כאשר סרטי הווידיאו שהפיץ נצפו יותר מ 11-מיליון פעם.

1.1

במהלך השנים האחרונות קיימת מגמה של התחזקות המפלגות
הפופולאריות המזוהות עם הימין הקיצוני הריאקציוני .תנועות אלו,
דוגלות בלאומיות ולעיתים גם באנטישמיות ובשנאת זרים.
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1.2

בקהילה היהודית בצרפת פועלים בסמיכות מספר ארגוני גג מקומיים
והם:


 – FOND SOCIAL JUIF UNIFIEFהגוף המרכזי בנושא החינוך,
הרווחה וגיוס הכספים לצרכי הקהילה.



 .CONSEILמועצת

CRIF

–

REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS

הקהילות המהווה נציגות של הקהילות מול הממשל.


CONSISTOIRE CENTRAL ISRAELITE DE FRANC

– הגוף המנהל

של המוסדות הדתיים בצרפת.
1.3

הצ"ע החליטה ,בשלהי שנת ,1111להקים נציגויות כדי לממש את חזונה
ומטרותיה .הנציגות בצרפת הוקמה כדי לממש מטרות אילו ובפרט
פעולות בנושא עידוד העלייה.
כחלק ממארג הפעולות בנושא עידוד העלייה ,החליטה הנהלת הצ"ע,
לעודד קליטת עולים בהתיישבות ואי לכך מוסד הסכם בין הצ"ע
והחטיבה להתיישבות ,אשר קיבלה תקציב ממשלתי מיוחד לנושא.
פעילות זו נערכת באמצעות היחידה לעידוד עלייה ובפיקוח לשכת יו"ר
ההנהלה הציונית.
נציגות הצ"ע בצרפת פועלת במשרדיה שבפריז .בנציגות מועסקים עובדים
מקומיים וכן פועל במקום שליח מרכזי .בנוסף למשרדים בפריז ,מקיימת
הנציגות פעילות גם בערים נוספות.

ממצאים והמלצות
.4

הסדרת המעמד החוקי
הצ"ע מפעילה בפריז נציגות מקומית ,החל משנת  ,1111המקיימת פעילות
ציונית ברחבי צרפת .נציג הצ"ע מקיים את הפעילות יחד עם צוות עובדים
ממשרד הנציגות הממוקם בבניין משרדים שכור בעיר ובו פועלים ארגונים
יהודיים/ציוניים נוספים.
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הנציגות ביקשה להסדיר את מעמדה החוקי בצרפת ולהירשם כעמותה .לצורך
הסדרת מעמדה החוקי ,הוכנה בנציגות טיוטא לתקנון העמותה והיא הועברה
לאישור המטה בירושלים.
ממועד תחילת הפעילות בנציגות הצ"ע בפריז ,מסתייעת הנציגות בסוכנות
היהודית ,אשר הנציגות שלה בפריז רשומה כעמותה וזאת לצורך ביצוע פעולות
כספיות כגון ,תשלום במסגרת הסכמי שכר דירה ,ביטוח ועוד.
נכון למועד הביקורת ,לא חלה התקדמות בעניין ההסדרה של מעמד הנציגות,
לא אושר תקנון העמותה ,לא קיים מסמך התאגדות כלשהוא ולפיכך ,הנציגות
אינה רשומה בצרפת ומעמדה החוקי טרם הוסדר.
יש לבחון עם היועץ המשפטי את נושא הסדרת מעמדה החוקי של הנציגות
בצרפת ואת המשמעויות הנובעות מכך.

.5

תקציב
הצ"ע מפעילה נציגויות מטעמה ברחבי העולם במטרה לקיים את חזונה
ומטרותיה .פעילות הנציגות בצרפת ,נערכת באמצעות התקציבים הבאים:


המחלקה לפעילות ציונית בחו"ל.



היחידה לעידוד עלייה לארץ ישראל.



המחלקה לפעילות בישראל והמאבק באנטישמיות.



פרויקט זורעים ציונות (במימון משרד החינוך ובהפעלת הצ"ע).



תקציבים נוספים (היחידה לשליחות הוראה בתפוצות ,חיזוק הזהות
הציונית ועוד).

00

להלן פירוט התקציבים והביצוע (מעודכן לנובמבר :)1112
מס
סידורי
1

2

211
3

3
4

5
0
8
8-3
8-1
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 2113בדולר
ביצוע
תקציב

 2114בדולר
ביצוע
תקציב
יתרה

עידוד עלייה – סעיף 817.51.37
11,,11
111 11,111
סמינרים
21,111 10,0,0 1,,111
ירידים
– 18,282 18,311
סיורי גישוש ומשלחות
הסברה
11,111
1,782
8,311
שונות
750111 390194 080111
סה"כ עידוד עלייה
()111%
()57%( )111%
משרד נציג הצ"ע – סעיף 813
110,7,1 111,012 113,113
שכר
71,811
0771, 31,111
משרד
31,111 18,827 0,,111
פעילות
2590591 2270191 2400335
סה"כ סעיף 813
()111%
()93%( )111%
3440591 2080274 3130335
סה"כ משרד נציג הצ"ע
ועידוד עלייה
()111%
()75%( )111%
פדרציה סעיף 811
11,311 03,111 03,111
שוטף
13,111
–
–
פעילות
000511 050111 050111
סה"כ סעיף 811
()111%( )111%( )111%
זורעים ציונות – סעיפים921-921 :
37,111 23,831 11,111
פרויקט זורעים
11,111
–
–
פרויקט עברית
המחלקה לפעילות בישראל ואנטישמיות – סעיף 812
– 2,,,11 01,311
פרויקט אנטישמיות
זהות ציונית – סעיף 811.13.11.112
–
1,311
1,311
פרויקט
יחידת המורים – סעיף ,11.11.18
1,111
–
–
כנס מורים
1500811 1030252 1010211
סה"כ פדרציה ופרויקטים
5110291 4310530 4830535
סה"כ כל התקציבים
()111%
()91%( )111%

,83
11,,11
013
–
350532
()42%
,2,17,
3,,811
11,111
1000191
()04%
2110023
()57%
18,1,7
0,111
240321
()38%
1,,722
1,111
–
–
1,113
070311
2090933
()54%

מהנתונים עולה:
3.1

הצ"ע מקצה תקציבים הן לנציגות בפריז והן לפדרציה הציונית.
העברות התקציבים נערכות בנפרד לשני גורמים אלה ,בהתאם
לתכניותיהם העצמאיות לפרויקטים ולהוצאות ,כאשר כל אחד מהם
מנהל את תקציבו בנפרד.

3.1

תקציב נציגות הצ"ע גדל בשנת  ,1112ביחס לתקציב  1111למרות
שתקציב  1111לא נוצל במלואו ובפרט תקציב עידוד העלייה.
בהתאם לנתונים שהופקו ממערכת התקציב בחודש נובמבר ,1112
עלה שגם בשנת התקציב  ,1112לא ינוצל מלוא תקציב עידוד העלייה,
כאשר נושא זה היווה את אחת המטרות העיקריות ,להקמת משרדי
הנציגות בפריז.

3.1

ההוצאות הקבועות (שכר ,תשתיות) מהוות חלק מהותי ,בסך כל עוגת
התקציבים.

3.2

הצ"ע מקצה תקציב של כחצי מיליון דולר בשנה ,לנציגות ולפדרציה,
ללא הצלחה לייצר פעילות בהתאם לתקציבים שהוענקו.

3.3

כאמור ,הצ"ע מקצה ,מסעיפי תקציב שונים ,כספים לנציגות
ולפדרציה למימון פעילויות .במטה הצ"ע בירושלים לא קיים גורם
אחד המקבל תמונה כוללת של סך הכספים המיועדים לפעילות של
הגורמים השונים בצרפת ,שהצ"ע מתקצבת.

המלצות:
א .לבחון את הסיבות לתת הביצוע בסעיפי התקציבים ובפרט בנושא
הפעילויות.
ב .לנהל את כל תקציב הצ"ע לצרפת כמקשה אחת ולרכז את כל סוגי
התקציבים וההוצאות בגין הפעילויות 0בטבלה כדוגמת הטבלה לעיל וזאת
כדי שניתן יהיה לנהל ולפקח על כל תחומי הפעולה של הצ"ע בצרפת.
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.0

ניהול הכספים
0.1

כאמור ,נציגות הצ"ע פועלת במשרדים ששכרה בפריז והינה אחראית
לתשלומים לספקיה .מערך הכספים שבמטה ההסתדרות הצינית
העביר לנציגות ,נוהל כספים לצורך הבהרת האחריות ותהליכי
העבודה העיקריים.
הנוהל מנחה את מנהל הנציגות ,בהיעדר גזבר ,לגבי אחריותו
בתחומים הבאים:


ניהול תקציב



ניהול תזרים מזומנים



פיקוח על חשבונות הבנקים



פיקוח ובקרה על הפעולות הכספיות ,לרבות תיאום מול
מערך הכספים בירושלים.



פיקוח על תהליכי הרכש

בנושא התשלומים ,מנחה הנוהל את מנהל הנציגות שיש לקבל אישור
מראש של המטה בירושלים ,להוצאות שאינן שוטפות ולחלופין כל
הוצאה מעל  1,111יורו.
0.1

0.1

לצורך ביצוע התשלומים ישנן שלוש אפשרויות:


תשלום ישיר על ידי המטה בירושלים



תשלום באמצעות העמותה של הסוכנות היהודית (נציגות
בפריז).



תשלום ישיר נציגות הצ"ע בפריז.

בפועל ,תשלום הוצאות תפעול הנציגות מתבצע כדלהלן:


03

ככלל ,תשלום מחשבון בנק בצרפת ,מבוצע לאחר אישור
מוקדם של לשכת יו"ר ההנהלה הציונית ומערך הכספים
בירושלים.

0.2



לאחר שהנציג משלם הוצאה של הנציגות עבור פעילות ,הוא
מבקש אישור של לשכת יו"ר ההנהלה הציונית ומערך
הכספים בירושלים ,כדי לקבל החזר באמצעות חשבון הבנק
בפריז.



תשלום ישיר לספק על-ידי מערך הכספים בירושלים ואישור
לשכת יו"ר ההנהלה הציונית.



תשלום על-ידי נציגות הסוכנות היהודית בפריז – עבור
ההוצאות הבאות :טלפון נייד ,ביטוח משרדים ,טלפון קווי
והשתתפות במפעלים משותפים.

נוהל
נוהל הכספים אינו מתייחס לתהליכים הבאים:

0.3



פתיחת חשבון בנק וסגירתו ,לרבות הגדרת תהליך העברת
הכספים ,עבור פעילות ,מחשבון הבנק של הנציג.



העברת הכספים ורישומם ,מנציגות הסוכנות היהודית ,עבור
ספקים שסיפקו טובין ושירותים לנציגות הצ"ע.



דיווחים תקופתיים בנושא הכספים ,אותם נדרש הנציג
בצרפת ,להעביר אל המטה בירושלים.



פעולות הבקרה שעל מטה מערך הכספים בירושלים לבצע,
כדי לפקח על הפעולות הכספיות שנערכות בנציגות בצרפת.

בקרה תקציבית
מטה הכספים של הצ"ע מנהל את תקציב הנציגות בצרפת באמצעות
הקלדה של נתוני ההכנסות וההוצאות ,בהתאם לסכומים שאושרו על-
ידי המטה והועברו בפועל.
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אסמכתאות לתשלומים ששולמו על-ידי הסוכנות היהודית (בהתאם
להסכמים וסיכומים שאושרו על-ידי המטה) ,מועברות אף הן למטה
הכספים ונתונים אילו נאגרים למערכת התקציב הממוחשבת.
כתוצאה מרישום הנתונים ,מנוהל בשוטף ,דוח תקציב מול ביצוע של
הנציגות בצרפת ,תוך פירוט הסעיפים התקציביים ותאור הפעילות
הרלבנטית.
0.0

רישום ההוצאות ובקרה כספית בנציגות
ההוצאות מאושרות כרשום לעיל ,על-ידי לשכת יו"ר ולחלופין – מטה
הכספים בירושלים .בנציגות ,אין מערכת ממוחשבת לניהול הכספים
וכל ההוצאות שנערכות על-ידי הנציגות ,נרשמות על-ידי הנציג בקובץ
אקסל פנימי.
לצרכי בקרה ,נערך בנציגות טופס פנימי של ריכוז הוצאות חודשי ובו
רישום כל ההוצאות וההכנסות.
בכל טופס ,נרשמת יתרת הפתיחה בבנק בתחילת החודש ויתרת
סגירה בסופו ,כך שרישום זה מאפשר לשליח להתעדכן באשר לתזרים
וזאת בצד הצגת נתוני ההכנסות וההוצאות.
הביקורת בדקה את המסמכים/דוחות הבאים:


ריכוז הוצאות נובמבר 1111



הוצאות שוטפות לחודשים דצמבר .1111



ינואר-מרץ .1112



אפריל 1112

 0.0.1בכל הטפסים/דוחות לעיל ,הייתה רשומה יתרת פתיחה ויתרת
סגירה בבנק בהתאמה לדוחות הבנק .תקין.
0.0.1
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בכל הטפסים/דוחות הייתה התאמה לריכוז ההוצאות,
שמנוהל בקובץ אקסל על-ידי הנציג .תקין.

0.0.1

בכל הטפסים/דוחות הייתה התאמה לנתוני החשבוניות
שהתקבלו עבור הפעילות של הנציגות .תקין.

0.0.2

כל ההוצאות הרשומות בטפסים שנבדקו ,אושרו מראש על-
ידי המטה בירושלים .תקין.

מומלץ להשלים את הנדבכים החסרים בנוהל כרשום לעיל.
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בנקים
7.1

בהעדר גזבר ,הנציג הוא האחראי הישיר על הפעילות הכספית של
נציגות הצ"ע בפריז .הפעילות הכספית כוללת תשלום לספקים (הוצאות
קבועות ומשתנות) ,החזרי הוצאות ותשלום שכר.

7.1

לנציגות בפריז אין חשבון בנק ,היות שהנציגות אינה רשומה כעמותה,
או התאגדות סטאטוטורית אחרת.

7.1

הוצאות כספים וקבלת כספים מבוצעות כאמור לעיל בשלושה
תהליכים והם:
א .ישירות מהמטה בירושלים.
ב.

מנציגות הסוכנות היהודית בפריז.

ג.

תשלום מחשבונות הבנק האישיים של הנציג בצרפת ,המנוהל
בפריז.

לנציג ,חשבון אישי לצרכיו הפרטיים ,להלן :חשבון אישי א' וחשבון
נוסף ,להלן" :חשבון אישי ב' "wzo/עבור הפעילות של ההסתדרות
הציונית.
7.2

היות ושני חשבונות אילו הם חשבונות אישיים ,הנציג הוא מורשה
החתימה היחיד בהם.

7.3

המשכורת של הנציג מועברת אל חשבון אישי א'.
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7.0

לחשבון הבנק – "חשבון אישי ב' "wzo/נערכות העברות כספים
מירושלים ,עבור תשלומים שצריכים להיעשות לספקים.

7.7

אין העברת סכום קבוע מירושלים בכל חודש ,לחשבון הבנק – "חשבון
אישי ב' ,"wzo/אלא לפי דרישות ספציפיות.
לכן בהיעדר יתרה לתשלום ,ב"חשבון אישי ב' ,"wzo/משולמות
מחשבון אישי א' הוצאות כגון נסיעות ,כיבוד ,או הוצאות הקשורות
לפעילות (תשלומים לספקים) .התשלום נעשה במזומן ,או בכרטיס
האשראי האישי וכל זאת תוך שמירת קבלות וחשבוניות עבור
ההוצאות.

7.8

מידי חודש ,עורך הנציג דוח הוצאות והכנסות ,באמצעות מנהל
החשבונות ,שבודק את העברות הכספים ,הרישומים והאסמכתאות
(חשבוניות ודפי בנק).

7.,

בהתאם לדוח החודשי שנערך ,פונה הנציג לבקשת החזר הוצאות אל
המטה בירושלים ,עבור הסכומים שהוא שילם מחשבון אישי א'.

7.11

בכפוף לאישור ההוצאות על-ידי המטה בירושלים ,מועבר הכסף
מירושלים ,אל "חשבון אישי ב' "wzo/וממנו מועבר הכסף ,בחזרה אל
חשבון אישי א'.

7.11

דפי הבנק מחשבון "אישי ב' ,"wzo/לא נבדקים על-ידי מטה מערך
הכספים בירושלים כבקרה נוספת לבקרה שנערכת על-ידי מנהל
החשבונות.

7.11

בשיטה הקיימת ,אין בקרה על חשבון בנק אישי באמצעותו מבוצעים
תשלומים עבור פעילות הנציגות.
ביצוע העברות הכספיים לחשבון בנק אישי עבור פעילות הנציגות,
עלולה ליצור חשיפה מול שלטונות המס בנושא הלבנת הון.

7.11
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יש לציין ,שבכל הבדיקות שערכה הביקורת נמצא תיעוד (חשבוניות
וקבלות) וההוצאות אושרו על-ידי המטה בירושלים.

עם פתיחת חשבונות הבנק בפריז ,קיבל הנציג לידיו כרטיס אשראי,
על שמו .הכרטיס ניתן לבעל החשבון כהטבה לתקופה של שנתיים
והוא לא היה פעיל ,מיום הנפקתו (חשבון הבנק חויב בדמי ניהול
שנתיים עבור הכרטיס).

7.12

הכרטיס הונפק ללא אישור מטה הכספים בירושלים .לאחר בדיקת
הביקורת בנציגות ,הנציג מסר ,כי הכרטיס בוטל והוחזר לבנק.
המלצות:
א .לבחון באמצעות היועץ המשפטי את האפשרויות לפתיחת חשבון בנק
עסקי 0לפעילות הנציגות ובו שני מורשי חתימה .כל זאת 0על רקע בחינת
משמעות החשיפה בנושא אחזקת שני חשבונות הבנק האישיים 0עבור
פעילות הנציגות בפריז.
ב .לפקח באמצעות מערך הכספים במטה ההסתדרות הציונית 0אחר בדיקת
התנועות בחשבון הבנק – "אישי ב'."wzo/
התייחסות נציג הצ"ע בפריז
בהעדר עמותה שתפעיל מערכת כספית באופן מסודר ומתוך רצון לאפשר קיום
פעילות הנציג פתח בלית ברירה חשבון על שמו שנקרא.Simcha Felber WZO :
החשבון נפתח בתיאום ובהסכמת מטה הכספים בירושלים.
חשבון זה מנוהל (שוב בלית ברירה) ,כחשבון של עמותה לכל דבר ,וממנו
משולמים כספים אך ורק כהחזר הוצאות ולאחר אישור ,הן מלשכת יו"ר הצ"ע
והן ממטה הכספים.

7

פעילות
הנציגות בצרפת מבצעת פעילויות בנושאים הבאים:


עידוד עלייה



עידוד תנועות ציוניות מקומיות



חינוך יהודי ציוני בבתי הספר ולימוד השפה העברית



הקמת גרעיניי התיישבות
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הפעילויות נערכות בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית ,קק"ל ,הפדרציה
הציונית בצרפת ,משרד הקליטה ,ארגונים נוספים ,או באופן עצמאי.
להלן פירוט הפעילויות:
8.1

8.1

תכנון ודיווח


הנציג הכין תכנית עבודה לנציגות הצ"ע בצרפת לשנת 1111
ולשנת  ,1112בשיתוף פעולה עם מטה הצ"ע בירושלים.



הנציג העביר להנהלת הארגון ,למנהל הכספים של הארגון
ולמנהל החשבונות בנציגות שבצרפת ,דיווח בנושא – תכנון
תכנית העבודה החצי שנתית .נתוני הדיווח נגזרים מתוכנית
העבודה השנתית.



הנציג עורך רישום לפעילות השוטפת ומדווח להנהלת הצ"ע
על תקציר הפעילות החודשית.

בסיס הנתונים
אחת המטרות העיקריות של הנציגות ,היא לפעול ברחבי צרפת ,כדי
לעודד עליה בקרב זכאי העלייה.
בבדיקות שערכה הביקורת ,לפעילות שערכה הנציגות בשנת 1111
והמחצית הראשונה של שנת  1112עלה שנערכו ירידים וכנסים בקרב
הקהילה היהודית בצרפת ,בהן השתתפה הנציגות ביחד עם גורמים
יהודיים נוספים ,לרבות הסוכנות היהודית.
מהבדיקות שערכה הביקורת עלה שבכל המפגשים המפורטים לעיל,
לא נערך רישום שמות הנוכחים .אי לכך ,לא ניתן לבצע את הפעולות
הבאות:
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להקים בסיס נתונים של משתתפים/מתעניינים



לבצע פעולות של – follow up



לקבל אמת מידה לגבי היקף הפעילות ומידת הצלחת השיווק
של הפעילות.

8.1

פעילויות עיקריות
להלן ריכוז הפעולות העיקריות שהנציגות הייתה שותפה להן בציון
סכומי ההשתתפות של הצ"ע:
1111


ירידי עלייה ,אשר בדרך כלל נערכו בשיתוף פעולה עם
הסוכנות היהודית .כך לדוגמה :יריד לישראל ,השתתפות
בסך  1,712דולר ויריד עידוד עלייה ,השתתפות בסך 1,1,8
דולר.



יריד ישראל היום ומחר בשיתוף קק"ל – סך  0,771דולר.



יריד צרפת בשיתוף הסוכנות היהודית – סך  8,182דולר.



יריד פריז – סך  1,1,2דולר.



יריד אי קוב מרסיי ) – (ICUBEסך  1,118יורו.



ארגון חגיגות יום העצמאות.



אולפן עולים במרסיי ,השתתפות בסך  1,111יורו (מתוך עלות

1112

כוללת של כ 7,111-יורו).


8.2

אולפן גרעין בולון – סך  1,211יורו (מתוך עלות כוללת של
כ 1,311-יורו).

שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית
כללי
בבדיקת הפעילות של הצ"ע בנושא עידוד העלייה ,עלה שהנציגות
מבצעת כרשום בסעיף  8.1לעיל ,פעולות לעידוד עלייה ,כגון השתתפות
בירידי עלייה ,כמו גם פעילויות ציוניות נוספות.
הסוכנות היהודית ,היא הגוף האחראי על העלייה בפועל ועל מתן
הזכאות למועמדי העלייה .נציגות הסוכנות היהודית בפריז ,מקיימת
בשנה האחרונה פעילות עלייה מוגברת בקרב הקהילה היהודית.
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לסוכנות היהודית צוות עובדים האמון על הטיפול בעלייה והוא
מסתייע במערכת ממוחשבת ,לצורך ניהול פעילות העלייה ובה בסיס
נתונים על מועמדי העלייה ,הפעולות שבוצעו בהתייחס לכל מועמד
והמסמכים שהתקבלו בנושא העלייה והזכאות.


נמצא שנערכות ,מעת לעת ,פגישות בין נציג הצ"ע לנציג
הסוכנות היהודית ,אולם לא מוסדו ישיבות משותפות כשיטת
עבודה.



נמצא שאין העברת נתונים ממערכת המחשוב של הסוכנות
היהודית אל הצ"ע.

מבדיקת הפעילות שעורך נציג הצ"ע בנושא העלייה עולה שמתקיימות
במרחב הקהילה היהודית פעולות ומאמצים במקביל וללא תיאום
שיטתי.
היות שהסוכנות היהודית היא הגורם המשמעותי ביותר בצרפת
בנושא העלייה ,לא ניכר שנציגות הצ"ע בצרפת ,מתכננת את פעילותה,
כגורם המסייע לגוף המוביל את פעילות העלייה.
התייחסות נציג הצ"ע בצרפת:
מטרת הצ"ע בצרפת ברורה והיא הובהרה לנציגי הסוכנות היהודית:
להביא כמה שיותר יהודים למשרדי הסוכנות היהודית ,כדי שיפתחו
תיקי עליה .מטרה זו הוגדרה ע"י הנהלת הצ"ע באופן זהה לכל
התפוצות
הנהלת הצ"ע קבעה את עידוד העלייה כיעד מרכזי לאחר שהסוכנות
הפסיקה לפעול למען עידוד העלייה בכל התפוצות ,כולל צרפת ב .1111
8.3

העיר אשקלון
במסגרת תכנית העבודה נערכה בשנת  ,1111פגישה של נציגי עריית
אשקלון עם נציג הצ"ע בצרפת ומנהל היחידה לעידוד עלייה .מטרת
הפגישה הייתה ,להציע למועמדי עלייה מצרפת – יעד אטרקטיבי.
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לצורך מטרה זו ,גובשו תתי נושאים לבדיקה ,החל מסל קליטה
עירוני ,דרך חומרי הסברה ועד מינוי איש קשר להצ"ע וכו'.
לנושא לא הייתה המשכיות מעשית ואף לא אחד מתתי הנושאים
שרשומים לעיל הבשיל ,כדי שניתן יהיה להתחיל ולשווק את העיר
למועמדי העלייה.
התייחסות נציג הצ"ע בצרפת:
אין להצ"ע שום אחריות לעיכובים .בשנת  1111נערכו בחירות
מוניציפליות ששיתקו מצד העיריה קידום הנושא .לאחר הבחירות
משלחת של הצ"ע נפגשה עם ראש העיר החדש וצוותו
8.0

גרעיני התיישבות
על פי ההסכם שבין הצ"ע והחטיבה להתיישבות ,גובשה כרשום לעיל
תכנית עבודה ובה נקבע ,שתפקיד הנציגות הוא ,בין השאר ,לגבש
"גרעיני עליה להתיישבות".
בבדיקה שנערכה במהלך יוני  1112לא נמצא שגובשו גרעיני עלייה
להתיישבות.
כמו כן ,לא ניתן לדעת כמה עולים (אם בכלל) ,הגיעו להתיישבות
בעקבות התכניות שערכה הנציגות עד כה ,לאילו ישובים הגיעו והאם
הם נקלטו שם או עזבו.
בבדיקה שנערכה עם הנציג עלה ,שהחלה פעילות לגיבוש שלושה
גרעיני עלייה קהילתיים:


בולון ,המתוכנן מיועד למודיעין



קרטיל ,המתוכנן לנתניה ,או כפר יונה



ארץ מולדת ,המתוכנן לבאר גנים (מ.א .חוף אשקלון)

גרעיני עלייה קהילתיים אילו ,טרם הבשילו לכדי עלייה.
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מומלץ לבחון את הסיבות של היישום החלקי של הפעולות אותן נקבע שיש
לבצע וכן מומלץ למסד אמות מידה להצלחת פעולות עידוד העלייה.

9

כוח אדם והחזר הוצאות
הנציג החל את השליחות בצרפת ב 12-לאוקטובר  .1111הוא הקים צוות
שמסייע לו בעבודתו השוטפת ,כאשר יחד עימו פועלים במקום הגורמים
הבאים:


פקידה – עובדת מקומית.



עובד המחלקה לפעילות בתפוצות (פעילות זורעים ציונות) משנת .1112



מנהל חשבונות.

,.1

מנהל החשבונות היה בעבר הגזבר של נציגות הסוכנות היהודית
בפריז .כיום ,בהיעדר גזבר לנציגות הצ"ע בפריז ,מנהל החשבונות
מבצע בדיקות ופיקוח על רישום ההוצאות וההכנסות ,שנערכות
בנציגות.

,.1

הבדיקות והפיקוח נערכים במשרדי הנציגות בפריז וזאת בתדירות של
לפחות יום בחודש .מנהל החשבונות מבצע בנציגות בדיקות נוספות,
לפי העניין וזאת על-פי הנחייתו של הנציג.

,.1

מנהל החשבונות מקבל עבור עבודתו סך של  011יורו לחודש .סכום זה
מועבר ישירות לחשבון הבנק שלו מחשבון הבנק של הצ"ע בירושלים.
הוצאה זו אינה רשומה בדוחות ההוצאות של הנציגות בפריז ,לא
מופק למנהל החשבונות עבור עבודתו – תלוש שכר ואין בגין הוצאה
זו ,חשבונית מס.
למעשה ,אין בנציגות תיעוד כלשהוא לשירותים שמעניק מנהל
החשבונות ולחלופין – לקיומם יחסי עובד מעביד בינו לבין הנציגות.
בתהליך המתואר לעיל ,קיימת לנציגות חשיפה מול שלטונות המס
בצרפת.
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,.2

דמי ייצוג
לנציג בפריז משלמים סך של  111יורו לחודש .תקין.

,.3

קופה קטנה
בנציגות בפריז ,אין קופה קטנה וכל החזרי ההוצאות נרשמות
ומשולמות באמצעים המפורטים בסעיף  0לעיל .תקין.

,.0

שכר דירה
נבדקו התשלומים עבור שכר דירה לנציג ולעובד המחלקה לפעילות
ציונית במהלך המחצית הראשונה של שנת  .1112מהבדיקות עלה
שהתשלומים נערכים באופן תקין.
יש להסדיר את התשלום למנהל החש*בונות ואת הרישומים
הנדרשים על-פי חוק בנציגות הצ"ע בצרפת.

ינואר 1113
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ת.ל .תרבות לישראל בע"מ

05

ת.ל .תרבות לישראל בע"מ
מבוא
חברת ת.ל .תרבות לישראל בע"מ (להלן – "החברה") נוסדה על ידי ההסתדרות
הציונית העולמית (להלן – "הצ"ע") ביום  81באפריל  0282והחלה בפעילותה ביום 8
ביוני .0282
החברה הינה חברת בת של הצ"ע ,בבעלותה המלאה .ביום  5בדצמבר  0282נרשמה
החברה כחברה פרטית לתועלת הציבור בהתאם להוראות חוק החברות( ,תיקון מס' ,)6
התשס"ז 0222-וחוק הנאמנות ,תשל"ט.8121-
המטרות העיקריות של החברה כפי שנרשמו בתקנון החברה הינן עידוד פעולות תרבות
בפריפריה ,העלאת מופעים של מוסדות תרבות הנתמכים על ידי משרד התרבות
והספורט בפריפריה וחיזוק הנגישות לתרבות של אוכלוסיות חלשות ומיוחדות ,אשר
ממעטות להשתתף בעשייה תרבותית.
להשגת מטרות אלה החברה עוסקת במתן ייעוץ ליישובים בתחום התרבות ,מארגנת
ומקיימת מספר רב של פרויקטים תרבותיים ואמנותיים בתחומים רבים כגון:
מוסיקה ,מחול ,תיאטרון ,ספרות ,קולנוע ואמנות פלסטית.
כאמור לעיל ,מטרת הפרויקטים הינה ליקוט וחיזוק רפרטואר תרבותי-אמנותי,
איכותי מתוך ההיצע הקיים בישראל וחשיפתו בפני הקהל הרחב ,בדגש על יצירת
שוויון הזדמנויות תרבותי ביישובי הפריפריה ,המגזר הערבי וקו העימות .החברה
משמשת "זרוע ביצועית" למינוף ותיעול תקציבי המינהל התרבותי של הרשויות
המקומיות.
הפעילות מתבצעת בסיוע תקציבי של משרד התרבות והספורט (להלן – "המשרד") ושל
הרשויות המקומיות המבקשות לקיים את הפרויקטים.
במועד הביקורת במחצית הראשונה של שנת  0285החברה פעלה ב 020-ישובים בכל
רחבי הארץ ,במגזר היהודי ובמגזר הערבי.
רמת סיבסוד הפרויקט נקבעת לפי מספר קריטריונים של משרד התרבות והספורט
בהתאם לאזור הגיאוגרפי של הישוב ,מספר התושבים ,מרחק מהמרכז והרמה
הסוציואקונומית של האוכלוסיה.
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בשנת  0282היקף פעילות החברה הסתכם בכ 65-מיליון ש"ח מתוכם כ 81-מיליון ש"ח
מתקציב משרד התרבות והספורט והיתר מתקציב הרשויות המקומיות.
בשנת  0282היקף פעילות החברה הסתכם בכ 15-מיליון ש"ח ,מתוכם כ 02-מיליון ש"ח
היו מתקציב משרד התרבות והספורט ,כשלושה מיליון ש"ח ממפעל הפיס והיתר
מתקציב הרשויות המקומיות.
בשנת  0285התקציב שנקבע לחברה הסתכם בכ 12-מיליון ש"ח מתוכם כ 05-מיליון
ש"ח מתקציב משרד התרבות והספורט והיתר מתקציב הרשויות המקומיות.
הביקורת נערכה במחצית הראשונה של שנת  0285והתייחסה בעיקר לשנים 0282 ,0282
ו.0285-
הביקורת התבססה על פגישות עם האחראים לנושא בהסתדרות הציונית ובחברה ,על
בדיקת התהליכים ,נהלים ,מסמכים ורישומים במערכת הכספית של החברה ושל הצ"ע
המתייחסים לנושא.

התקשרות בין הצ"ע למשרד התרבות והספורט
ההתקשרות בין הצ"ע למשרד התרבות והספורט מבוססת על הסכם שנערך ונחתם
בפעם הראשונה ב ,02.2.0282-להפצת פעילות תרבותית ממרכז הארץ ליישובי
הפריפריה.
לביצוע הפעילות לעיל הצ"ע הקימה כאמור את החברה תרבות לישראל בע"מ
ב .81.2.0282-החברה החלה לפעול ב.8.6.0282-
ביום  02.2.0288נחתם הסכם בין המשרד לבין הצ"ע בנושא הפרויקט אשר מטרתו
כאמור לעיל ,קידום פעילות תרבותית בפריפריה.
לאחר כשנת פעילות נדרשה הצ"ע לגשת למכרז .ועדת המכרזים של משרד התרבות
והספורט בחרה בהצ"ע כספק במכרז פומבי ( )280280ב.01.88.0288-
ההסכם בין הצ"ע למשרד מאפשר לצדדים הארכה ל 82-שנים .ההארכה מתבצעת כל
שנה.

05

הביקורת העלתה כי תוקף ההסכם הוארך עד  .28.80.0285כמו כן משרד התרבות
והספורט חתום על הרחבת הסכם לסך כולל של כ 05-מיליון ש"ח.
הביקורת בדקה את ההסכמים וההרחבות ומצאה אותם תקינים ,חתומים ובתוקף,
כאמור ,עד .28.80.0285
בהתאם להסכם בין המשרד להצ"ע כאמור לעיל ,הצ"ע מקבלת סכומים מהמשרד עבור
סבסוד פעילויות החברה .סכומים אלה מופקדים בחשבון הבנק הכללי של הצ"ע ולא
בחשבון נפרד.
הביקורת ממליצה להפקיד את סכומי הסבסוד שהצ"ע מקבלת ממשרד התרבות
והספורט והמיועדים לפעילות החברה בחשבון נפרד כדי לאפשר פיקוח ובקרה על
השימוש בכספי המשרד למטרות החברה.
מנכ"ל המחלקה לכספים בהצ"ע מסר כי הוא לא מקבל את המלצת
הביקורת להפקיד בחשבון בנק נפרד ,את סכומי הסיבסוד שהצ"ע
מקבלת ממשרד התרבות והספורט.

ההתקשרות בין הצ"ע לחברה
כאמור לעיל ,הצ"ע הקימה את החברה ,שהיא בבעלותה המלאה ב ,81.2.0282-לצורך
ביצוע המטרות שהוגדרו בהסכם בין הצ"ע למשרד:
–

עידוד קיום פעילות תרבותית בפריפריה ובכלל זה העלאת מופעים של
מוסדות תרבות הנתמכים על ידי המשרד ביישובי הפריפריה.

–

חיזוק הנגישות לתרבות של אוכלוסיות חלשות ושל קהילות מיוחדות
שממעטות להשתתף בעשייה התרבותית המרכזית במדינה.

כאמור ,החברה החלה לפעול ב.8.6.0282-
הביקורת מציינת כי לא נערך הסכם התקשרות בין הצ"ע לחברה.
לדעת הביקורת יש לערוך הסכם בין הצ"ע לחברה כדי להסדיר את מרכיבי
ההתקשרות בין הצדדים .למרות שמדובר בחברת בת בבעלות מלאה של הצ"ע,
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החברה הינה גוף משפטי נפרד ועצמאי ויש להבטיח ,בין השאר ,שהזיקה בינה לבין
הצ"ע לא תחייב את הצ"ע לשאת בחובות החברה ,למקרה שיהיו כאלה.
מנהל המחלקה לכספים בהצ"ע מסר כי ההמלצה מקובלת וכי הטיפול
בעריכת החוזה יועבר ליועצת המשפטית.
הביקורת העלתה כי הצ"ע מספקת לחברה מספר שרותים ,כגון :תקשורת ,מחשוב,
חשבות ,טיפול בהסכמי העסקה של עובדי החברה ושרותים משפטיים.
כמו כן ,הביקורת העלתה כי הצ"ע חתומה על הסכם השכירות של משרדי החברה עם
בעלי המשרדים .הצ"ע משלמת בפועל את דמי השכירות ואחר כך גובה אותם
מהחברה.
לשאלת הביקורת מדוע הצ"ע חתומה על הסכם השכירות ולא החברה עצמה ,הוסבר כי
זה היה התנאי של המשכיר כיוון שבמועד החתימה על הסכם השכירות שהחברה
הייתה חדשה וטרם החלה לפעול.
לדעת הביקורת יש לערוך הסכם שכירות בין החברה למשכיר ולא בין הצ"ע למשכיר.
החברה הינה גוף משפטי עצמאי ,פועלת כבר כחמש שנים וראוי שהיא תהייה
אחראית להתקשרות עם משכיר המשרדים בהם היא פועלת.
כאמור ,החברה מחזירה להצ"ע את דמי השכירות .למעשה הצ"ע מקזזת את דמי
השכירות מסכומי הסבסוד עבור פעילות החברה שהיא מקבלת מהמשרד.
הביקורת בדקה אם קיימת התאמה בין חשבונות החו"ז של הצ"ע בספרי החברה ושל
החברה בספרי הצ"ע .בשנת  0282נמצאה התאמה מלאה בין החשבונות לעיל.
בתקופה מ 8.8.0282-ועד מועד הביקורת ב 1.0.0285-נמצאו אי התאמות בסכומים
שונים המתייחסות להוצאות עבור טלפונים ,עמלות בנק ,תשלומי אגרה למשרד
המשפטים ,דמי ערבות ועוד.
אי ההתאמות בסכום כולל של כ ,₪ 002,222-נובעות מסכומים שלא נרשמו עדיין
בספרי החברה אך נרשמו בספרי הצ"ע ,כמפורט בהמשך.
הביקורת מציינת כי החברה משלמת להצ"ע סכום של  812,222ש"ח בשנה עבור
שירותים שונים .סכום זה מבוסס על חישוב של חלקיות משרה של שירותים משפטיים
שהחברה מקבלת מהצ"ע.
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כאמור לעיל ,בהעדר הסכם בין חברה להצ"ע לא ניתן לבדוק ולוודא את מכלול תנאי
ההתקשרות בין הצדדים.
כמו כן לשאלת הביקורת הוסבר שההתאמה הסופית בין החשבונות נעשית לקראת
הכנת הדוחות הכספיים השנתיים .בעת ביצוע הביקורת ביוני  ,0285לא היו עדיין
דוחות כספיים מבוקרים לשנת .0282
לדעת הביקורת יש להקפיד על התאמת החשבונות ורישום מדויק בין ספרי הצ"ע
לספרי החברה על בסיס חודשי.

מבנה החברה ומוסדותיה
כאמור לעיל ,החברה הינה חברת בת של הצ"ע בבעלותה המלאה .במועד הביקורת
פעלו בחברה  88דירקטורים (כולל היו"ר) ,המייצגים את הצ"ע ,רשויות מקומיות
ונציגי הציבור.
בחברה פועלות ארבע ועדת כדלקמן:
-

ועד מנהל המונה תשעה חברים ,הנפגשים פעם ברבעון ,מקבלים דיווחים
ומאשרים תכניות שונות.
ועדת ביקורת פנים
ועדת רפרטואר
ועדת מחירים

הביקורת קיבלה לעיון פרוטוקולים של האספה הכללית בשלוש השנים האחרונות.
בהתאם לפרוטוקולים דנו באסיפה הכללית באישור הדוחות הכספיים של החברה.
סדר היום לא כלל נושאים נוספים .הפרוטוקולים נושאים תאריך והם חתומים,
כנדרש.
הביקורת מציינת כי לפי חוק החברות ( 852ב') בכל אסיפה כללית שנתית יש למנות
רואה חשבון לחברה.
מתוך עיון בפרוטוקולים לעיל של האסיפה הכללית של החברה ,עולה כי החברה לא
מנתה רואה חשבון כנדרש בחוק.
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לאחר בקשות חוזרות הביקורת קיבלה לעיון שישה פרוטוקולים מישיבות הנהלת
החברה ,שהתקיימו כל שלושה-ארבעה חודשים מיוני  0282עד תחילת  .0285פרוטוקול
אחד ,מתוך השישה ,לא נשא תאריך וארבעה פרוטוקולים לא היו חתומים.
הביקורת ממליצה להקפיד על רישום הפרוטוקולים מישיבות הנהלת החברה ,כולל
תאריך וחתימה כנדרש.
מנהל המחלקה לכספים בהצ"ע והחברה קיבלו את המלצת הביקורת.
החברה תקפיד לחתום על הפרוטוקולים כנדרש.
האסיפה הכללית של החברה מינתה ועדת ביקורת כפי שהחוק מחייב חברות לתועלת
הציבור (חל"צ) .הוועדה מינתה מבקר פנים לחברה בתחילת פעולתה .משרד רואה
החשבון שמונה לשמש כמבקר פנים של החברה פועל מאז הקמתה בשנת .0282
מתוך עיון בפרוטוקולים מישיבות ההנהלה ומהאסיפה הכללית עולה כי נושא חידוש
המינוי של המבקר הפנימי אשר משמש בתפקיד כחמש שנים ,לא נדון.
לדעת הביקורת יש מקום לבחון את ההתקשרות עם מבקר הפנים מדי תקופה,
כמקובל לגבי התקשרויות עם ספקים ,למרות שהחוק אינו מחייב זאת.
מנהל המחלקה לכספים בהצ"ע והחברה קיבלו את המלצת הביקורת
לחדש את ההתקשרות עם מבקר הפנים מדי תקופה.
הביקורת קיבלה לעיון פרוטוקול אחד מוועדת הביקורת שהתקיימה ביוני  .0282לא
נתקבלו פרוטוקולים נוספים .לביקורת לא ברור האם הוועדה קיימה ישיבות נוספות
או שזו היתה ההתכנסות היחידה של ועדת הביקורת במשך כחמש שנות פעילות
החברה.
במשך כחמש שנות פעילות החברה מבקר הפנים הגיש שני דוחות ביקורת בלבד :האחד
התייחס לשנת ( 0288הוגש ב )81.80.0280-בנושא "פרויקטים מובילים" בחברה ,השני
התייחס לשנת ( 0282הוגש ב )01.2.0285-בנושא "תשלומי שכר לעובדי החברה" .
הדוחות מפורטים וכוללים את הנתונים כנדרש .כמו כן הם כוללים את תגובות
החברה.
הביקורת מציינת כי לפי חוק החברות( 225 ,ט) (ב)" ,המבקר הפנימי יגיש לאישור
הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית ."....הביקורת העלתה כי לא הוגשה תכנית
עבודה שנתית לאישור הדירקטוריון ,כנדרש.
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לדעת הביקורת הכנת שני דוחות ביקורת במשך חמש שנים אינה מספקת .יש לפעול
לפי הוראות החוק ולהגיש תכנית ביקורת שנתית ולהגביר את פעילות הביקורת
הפנימית בחברה.
החברה השיבה בתגובה כי תקפיד על הכנת תכנית ביקורת שנתית
ותגביר את פעולות הביקורת הפנימית.

פעילות החברה
כאמור ,החברה פועלת בכ 020-ישובים ועוסקת במתן ייעוץ ,ארגון והפעלת סדרות
תרבות ופרויקטים מיוחדים.
תהליך הזמנת המופעים מתחיל בכך שהרשות המקומית (עיריות וישובים) פונה לחברה
בכתב ומפרטת את המופעים וסדרות התרבות בתחומים השונים אותם היא מעוניינת
להזמין.
באתר החברה קיימת רשימה של המופעים וסדרות התרבות ,הכוללת את כל הפרטים
והתנאים להזמנתם .כמו כן באתר מפורטים מחירים ותנאי הסיבסוד לכל סדרה או
מופע.
כאמור ,הזכאות ורמת הסבסוד תלויים בסיווג הישובים לפי קבוצות בהתאם לריחוקם
מהמרכז ,רמה סוציואקונומית של התושבים ,מספר התושבים וכד' .הקריטריונים
מדויקים ומוגדרים היטב .המידע מפורט ונגיש למשתמש.
כאמור ,הקריטריונים ורמת הסבסוד שהחברה פועלת לפיהם נקבעו על ידי משרד
התרבות והספורט.
הרשויות המקומיות נעזרות ברכזים ,עובדי החברה ,שנותנים ייעוץ בבחירת המופעים.
לאחר בחירת הסדרה או המופעים ,הרשות המקומית המזמינה חותמת על הסכם
התקשרות עם החברה .בהסכם מפורטים כל תנאי ההתקשרות ופרטי ההזמנה.
אחד התנאים העיקריים והחשובים הינו התחייבות לשלם עבור המופעים בטרם
ביצועם.
הביקורת בדקה את התנהלות ההזמנות הכוללות הסכמי התקשרות עם  02רשויות
מקומיות .נמצא תקין בהתאם לנהלים.
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הביקורת העלתה כי בהתאם לסעיף  82בהסכם ההתקשרות הרשות אמורה להגיש
לחברה טפסים על "ביצוע מופע" .בטפסים אלה ,יש לציין פרטים על ביצוע המופעים
ורמת שביעות הרצון של הרשות.
הביקורת העלתה כי החברה לא מקפידה לדרוש מהרשויות להגיש את טפסי הדיווח
על המופעים ורק חלק מהרשויות מגישות את הדיווח.
הביקורת ממליצה לעקוב אחר ביצוע ההוראה הנ"ל מאחר והיא מהווה כלי בקרה
וניהול חשובים לחברה.
החברה ציינה בתגובה ,כי יבוצעו שינויים בהסכם כך שהדיווח על קיום
המופעים יתבצע טלפונית ולא תהיה חובה לשלוח טופס משוב בכתב.
בחברה קיים מאגר גופים מאושרים על ידי המשרד המבצעים מופעים והצגות .גופים
אלה אינם נדרשים לאישור נוסף של החברה .בנוסף ,מאגר החברה כולל מופעים
והצגות של גופים שלא אושרו על ידי המשרד אלא על ידי ועדת הרפרטואר של החברה.
ועדת הרפרטואר של החברה מורכבת מאנשי מקצוע .לשאלת הביקורת נמסר כי לא
קיימים קריטריונים כתובים המנחים את עבודת הוועדה וכי אישור/פסילה של הצגה
או מופע נקבעים רק על בסיס הערכה מקצועית אומנותית של חברי הוועדה.
רכזת ועדת הרפרטואר מקבלת חוות דעת כתובה של חברי הוועדה הכוללת נימוקים
והסברים .מופעים והצגות שקיבלו את אישור הוועדה נכללים במאגר של החברה.
על אף שהחברה לא נדרשת לאישור נוסף של המשרד ,יש למשרד זכות וטו לגבי הוספת
מופע/הצגה למאגר החברה .התערבות של המשרד בפעולות החברה מתבצעת בכפוף
לאישור היועצת המשפטית של המשרד.
פעם בשנה החברה מקיימת ימי "חשיפה" לרכזי התרבות של הרשויות המקומיות.
המשתתפים מקבלים הסברים ,הרצאות ופרטים על מופעי התרבות השונים.
בשנת  0282יום ה"חשיפה" התקיים ב 1.2.0282-באולם "סוזן דלל" .באירוע השתתפו
כ 252-רכזי תרבות מרשויות מקומיות שונות .עלותו הסתכמה בכ.₪ 21,222-
הביקורת בדקה את תקציב האירוע וביצועו .נמצא תקין.
בשנת  0285התקיים יום ה"חשיפה" ב 5.5.0285-במתכונת ותקציב דומים לאירוע
בשנה הקודמת.
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כוח אדם
בחברה מועסקים  82עובדים בתפקידים כלהלן:
– מנכ"לית
–  2עובדות בהנהלת חשבונות
–  2מנהלי תחומים
–  5רכזי ישובים (כולל רכז ישובים במגזר הערבי).
– מזכירה
 88מהעובדים מועסקים במשרה מלאה ו 2-עובדים מועסקים בחצי משרה.
בנוסף לכך החברה מקבלת שרותים בתחום ניהול החשבונות ובתחום יעוץ מחירים.
הביקורת בדקה את הסכמי ההעסקה של כל העובדים .כל ההסכמים נחתמו לפני מועד
העסקה כנדרש ותקפים לתקופה בלתי קצובה .הביקורת מציינת כי החברה לא
מחתימה את העובדים על שינויים בתנאי העסקתם.
הביקורת ממליצה להקפיד שהעובדים יחתמו על שינויים בתנאי העסקתם.
החברה מסרה בתגובה כי היא מאמצת את המלצת הביקורת.
כמו כן לחברה חשב (רו"ח) שמונה על ידי הצ"ע שאינו עובד החברה אלא מעניק לה
שרות .דהיינו החשב כפוף להצ"ע .ההתקשרות עם החשב מבוססת על הסכם שנחתם
בינו לבין הצ"ע ב.05.2.0282-
הביקורת מציינת כי אין תיעוד בכתב להארכת ההסכם.
הביקורת ממליצה להאריך את ההסכם עם החשב ולאשר בחתימת הצדדים את
תוקפו.
בהתאם להסכם החשב מגיש להצ"ע חשבונית כל חודש עבור השרות לחברה .הצ"ע
משלמת את העלות הנקובה בחשבונית ומקבלת את ההחזר מהחברה.
הסכמי העסקה של כל העובדים נערכו על ידי הלשכה המשפטית של הסוכנות היהודית
במתכונת אחידה.

05

כאמור לעיל ,הביקורת הפנימית ערכה דוח בנושא השכר לשנת  .0282הנהלת החברה
מטפלת בתיקון הליקויים המפורטים בדו"ח.
להלן הנתונים הכספיים בש"ח על פעילות החברה כפי שמופיעים בדוחות הכספיים
המבוקרים לשנים  0280ו .0282-לגבי השנים  0282ו 0285-הנתונים מבוססים על ספרי
החברה כיוון שלמועד הביקורת ,יוני  ,0285לא הוכנו עדיין דוחות כספיים מבוקרים
לשנת .0282
*2102
הכנסות:
הכנסות ממשרד
התרבות והספורט
הכנסות מרשויות
מקומיות
סך הכל הכנסות
הוצאות:
פעילות ותכניות
הנהלה וכללית
סך הכל הוצאות
עודף הוצאות (הכנסות)
מפעילות

*2102

**2102

**2102
(עד מאי)

02,522,222

81,252,222

06,551,222

82,026,222

52,252,512
,1,,25,201

22,226,220
92,209,252

61,622,222
09,0,0,111

02,288,222
21,025,111

21,511,206
0,222,828
,0,122,225

60,212,155
0,558,222
92,229,9,0

10,811,222
0,512,222
02,550,111

22,162,222
120,222
20,,90,111

()851,612
()8,522

()8,282,222
25,222

100,222
()5,222

()090,221

()0,252,111

005,111

825,122
הוצאות (הכנסות) מימון ()52,211
עודף הוצאות (הכנסות)
022,520
לשנה
*

מתוך דוחות כספיים מבוקרים.

**

מתוך ספרי הנהלת החשבונות של החברה מעודכן עד מאי .0285

***

הכנסות ממשרד התרבות והספורט מועברים באמצעות הצ"ע.

מהנתונים הכספיים לעיל עולה כי שעור המימון של משרד התרבות והספורט מסך כל
ההוצאות של החברה הסתכם ב 01%-בשנת  02.6% ,0280בשנת  0282וב 01%-בשנת
 .0282יתר ההוצאות מומנו על ידי הרשויות המקומיות.
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כמו כן ,עולה מהנתונים ששיעור הוצאות הנהלה וכלליות הסתכם בכ 2%-מסך כל
הוצאות החברה.

הכנסות ממשרד התרבות והספורט
כאמור לעיל ,ההכנסות ממשרד התרבות והספורט מבוססות על הסכם ההתקשרות בין
הצ"ע למשרד ,כמפורט לעיל .במסגרת ההסכם ,חשב החברה (שמונה על ידי הצ"ע)
מגיש דוחות ביצוע למשרד ,כל שלושה חודשים ,בהם מפורטים הוצאות החברה,
עלויות המופעים שבוצעו ,מימון שכבר התקבל והסכום שהמשרד אמור להעביר להצ"ע
בהתאם להסכם.
המשרד בודק ומאשר את הדיווחים ומעביר להצ"ע את סכומי הסבסוד .בהצ"ע
נרשמים הסכומים שמתקבלים מהמשרד (בחשבון חו"ז) ומועברים לאחר קיזוז
ההוצאות השוטפות שהצ"ע מבצעת עבור החברה לחשבון הבנק של החברה.
הביקורת בדקה את התנהלות הדיווחים וההעברות .נמצא תקין.
הביקורת מציינת כי הסבסוד של המשרד עבור המופעים מועבר לחברה אחרי ביצוע
המופעים והתשלומים .התשלומים של הרשויות מתקבלים לפני ביצוע המופעים.
התנהלות זאת מונעת קשיי נזילות ומימון בחברה.

הוצאות פעילות ותוכניות
הוצאות פעילות ותוכניות כוללות עלויות עבור הפעלת הסדרות והמופעים השונים.
להלן פירוט העלויות לפי נושאים (בש"ח):
2102

2102

2102

2102

שכר עבודה ונלוות

8,526,221

8,518,052

8,206,222

651,222

תיאטרון

28,001,165

21,212,152

52,222,222

81,522,222

מוסיקה

81,012,181

82,288,000

02,612,222

2,222,222

מחול

2,222,262

2,212,112

6,506,222

0,622,222

פרויקטים שונים

80,261,222

2,202,680

82,262,222

222,222

סה"כ

5,,2,0,229

92,5,2,,22

02,000,111

21,095,111
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הוצאות שכר ונלוות מתייחסות לרכזים המועסקים בחברה .ההוצאות האחרות בטבלה
לעיל מהוות עלויות שהחברה משלמת לנותני השרות עבור המופעים והפעילויות
השונות לפי התחומים המפורטים לעיל.
כל נותני השרות מאושרים על ידי המשרד או על ידי ועדת רפרטואר כמוסבר לעיל.
כאמור ,רשימת כל נותני השרות הכוללת את מחירי ההצגות והמופעים מופיעה באתר
החברה ומשם הישובים מבצעים הזמנות .כל הצגה או מופע שמזמינים עוברת שמונה
שלבים טרם הביצוע:
( )8הרשויות המקומיות ,יחד עם הרכזים בחברה ,בונים תכנית פעילות שנתית
לפני תחילת שנת הלימודים.
( )0עבור כל הצגה או מופיע הרשות המקומית שולחת טופס הזמנה לחברה אשר
מוזן במערכת הממוחשבת של החברה.
( )2החברה בודקת האם קיים במערכת אישור של משרד התרבות והספורט או של
ועדת רפרטואר.
( )2מבצעי המופעים וההצגות מגישים לחברה הצעת מחיר הכוללת את כל
ההוצאות.
( )5החברה בודקת את המחיר וקובעת מחיר מאושר .אם המחיר גבוה יותר
מהסבסוד הישובים משלמים את ההפרש.
( )6החברה שולחת לרשות המזמינה מכתב דרישת תשלום הכולל את הסכום
לתשלום בניכוי סכום הסבסוד בהתאם לקריטריונים של כל ישוב .על דרישת
תשלום מופיעות שלוש חתימות של :החשב ,מנהל התחום ,המנכ"לית.
( )2החברה מקבלת תשלום מהישובים בהמחאה על כל הצגה/מופע בנפרד בהתאם
לדרישת תשלום .ההמחאה דחויה ל 22-יום.
( )1החברה מאשרת שההצגה/המופע התקיים.
בתום התהליך ולאחר קיום ההצגה או המופע החברה שולחת לנותני השרות תשלום
מלאה עבור השרות ,המורכב מסכום הסבסוד והסכום שהרשות המקומית שלמה.
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הביקורת בדקה באופן מדגמי את כל התהליך מההתחלה ועד התשלום לנותני השרות
בהיקף של כ 222,222-ש"ח בארבעה ישובים שונים .נמצא תקין.

הוצאות הנהלה וכלליות
להלן פירוט העלויות בתחום הוצאות הנהלה וכלליות בש"ח:
2102

2102

2102

2102

שכר עבודה ונלוות

182,101

100,251

8,002,222

220,222

שירותים מקצועיים

225,260

281,862

551,222

825,222

שכירות ואחזקה

282,821

222,005

221,222

825,222

תקשורת

881,221

021,211

820,222

12,222

רכב

822,282

805,212

800,222

55,222

פחת

812,050

821,222

858,222

25,222

משרדיות ושונות

856,560

856,225

15,222

62,222

סה"כ

2,222,010

2,220,522

2,2,1,111

012,111

הוצאות שכר עבודה ונלוות מתייחסות לעובדי הנהלה ,הנהלת חשבונות ומזכירה.
הוצאות עבור שירותים מקצועיים מתייחסות לעלות שרותי החשבות ,ביקורת
פנים וייעוץ משפטי.
הוצאות שכירות ואחזקה מתייחסות לשכר דירה עבור המשרדים ,הוצאות ניקיון,
חשמל ומים.

אוגוסט 0285
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קרן קיימת לישראל
בניית תקציב
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קרן קיימת לישראל
בניית תקציב

.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את תהליך בניית
התקציב השנתי של קרן קיימת לישראל (להלן" :קק"ל").

1.1

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:
 החלטה על המסגרת התקציבית לשנת .1112 תהליך אישור התקציב. בניית תקציבי היחידות לרבות תוספות תקציביות. -הפרדת תקציב ההשקעות (הוני) מתקציב הפעילות השוטף.

1.1

הביקורת נערכה במשרדי מטה קק"ל בירושלים ,בחודשים אוגוסט-
ספטמבר .1112
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנהל חטיבת כספים וכלכלה,
מנהל אגף התקציבים ,הרפרנטים באגף התקציבים ועם עובדים נוספים
ככל שמצאנו לנכון.
הביקורת התמקדה בשנת התקציב .1112

 1.2יעדי הביקורת:
א.

בחינת תהליך אישור מסגרת התקציב ,לרבות הנחות היסוד
שעמדו בבסיס ההחלטות ותהליך האישור.

ב.

בחינת תהליך בניית התקציב ליחידות קק"ל השונות ,לרבות
הנחות היסוד שעמדו בבסיס התקציב ,החל ממסגרת התקציב,
הבקשות לתוספות תקציביות ואישור התקציב הסופי.

ג.

תיעוד הדיונים השונים ותהליכי קבלת ההחלטות.
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ד.

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

ה.

איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות
לשיפורים.

 1.1מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 ספר התקציב המאושר לשנים .1112-1111
 פירוט תקציב קק"ל לשנת .1111
 דוח תקציב-ביצוע לשנת .1111
 תקציב השקעות (הוני) לשנת .1112
 דוח תקציב-ביצוע לתקציב ההוני לרבעון הראשון של .1112
 לוח זמנים להכנת התקציב לשנת .1112
 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה המצומצמת לשנת .1111
 פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון לשנים .1111-1112
 פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים לשנים .1111-1112
 פרוטוקולים מישיבות הועדת הדירקטוריון של מינהל פתוח קרקע
(להלן :מפ"ק).
 תכנית עבודה של מפ"ק לשנת .1112
 בקשות לתוספת תקציב שהוגשו על ידי החטיבות/היחידות השונות.
 טיוטות התקציב שהורכבו במהלך השלבים השונים של אישור
התקציב.
 ניירות עבודה אשר שימשו לתקצוב הוצאות שכר ,רכב ומנהלה
ליחידות השונות.
 אישורי רכישות קרקע – הימנותא.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
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1.1

מתודולוגית הבדיקה:
 קריאת הנהלים הקיימים (ככל שרלוונטיים לנושא שנבדק) ,סקירת
הנחיות פנימיות ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 ניתוח תקציב קק"ל לשנים .1112-1111
 ניתוח תקציב ההשקעות (הוני) לשנת  1112ובחינת תמהיל הסעיפים
בתקציב זה.
 קריאת פרוטוקולים מישיבות ההנהלה המצומצמת.
 קריאת פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון ומישיבות וועדת
הכספים.
 סקירת מהלך הדיונים לרבות השאלות שנשאלו.
 בחינת הנסיבות אשר הובילו להפרדת התקציב ההוני מהתקציב
השוטף.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילויות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 סקירת ממשקי העבודה בין הגורמים בקק"ל המעורבים בבניית
התקציב והגורמים המעורבים ביחידות הארגוניות.
 בחינת הנחות היסוד הנוגעות לבניית התקציב.
 בחינת תהליך הבקשות לתוספות תקציביות תוך השוואה לביצועי
השנה הקודמת וקבלת הסברים.
 סקירת מדגם ניירות עבודה אשר שימשו את אגף התקציבים לבניית
תקציב היחידות.
 סקירת מערכות המידע התומכות בתהליך ,קבלת דוחות ונתונים
ממערכת התקציב וניתוחם.
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות מתן המלצות.
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.2

רקע כללי
א.

מבוא:
קרן קיימת לישראל נוסדה בשנת  ,1011על פי החלטת הקונגרס הציוני
החמישי בבאזל .מאז פועלת קק"ל להגשים את מטרות היסוד של הארגון,
שעיקריהן :לרכוש אדמות בארץ ישראל ,להכשיר את הקרקע וליישבה.
כמו כן פועלת קק"ל בפיתוח מקורות מים ,מחקר ופיתוח חקלאי ,שיקום
יערות ,השקעה בהתיישבות ובפריפריה ,תיירות אקולוגית וכן קשרי
קהילה וחינוך סביבתי.

ב.

חטיבת כספים וכלכלה-אגף תקציבים ובקרה:
חטיבת כספים וכלכלה
חטיבת כספים וכלכלה אחראית ,בין היתר ,על ניהול התקציבים של
היחידות הארגוניות השונות בקק"ל .תחומי הפעילות הינם מגוונים
וכוללים :תכנון תקציבי ,מעקב ובקרה של התקציב ,חשבות וניהול תזרים
המזומנים ,ביצוע תשלומים ,ניהול ורישום קרנות ועזבונות.
בראש חטיבת כספים וכלכלה עומד מנהל החטיבה .תחת הנהלת החטיבה
קיימים שני אגפים :אגף תקציבים ובקרה ואגף כספים וחשבות .לאחרונה
עברה גם מחלקת השכר לאחריות החטיבה.
אגף תקציבים ובקרה (להלן" :אגף התקציבים")
אגף התקציבים אמון על ליווי וביצוע של תהליך בניית התקציב בקק"ל,
מראשיתו ועד סופו וכן על הבקרה התקציבית במהלך שנת התקציב
השוטפת .לאחרונה הוגדרה מחלקת גבייה ותקצוב באגף.
הרכב מצבת כוח האדם כיום הינה:
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מנהל אגף התקציבים.



חמישה רפרנטים בתפקידים שיפורטו להלן.



כלכלנית במחלקת גבייה ותקצוב.



מזכירת האגף.

בניית התקציב השנתי של היחידות הארגוניות בקק"ל מחולקת בין
הרפרנטים באגף התקציבים ,אשר אמונים על העבודה השוטפת מול
היחידות ,הן בתהליך בניית התקציב והן במהלך כל השנה.
תחומי האחריות של הרפרנטים
רפרנט א':
רפרנט ב':

רפרנט ג':
רפרנט ד':
רפרנט ה':
ג.

רפרנט מנהל פתוח הקרקע ,משמש גם כממונה על מחלקת
גבייה ותקצוב.
רפרנט משאבי אנוש ,חטיבת כספים ,התחייבויות כספיות,
וועדה לפתוח בר-קיימא ,מזכירות דירקטוריון  ,משמש גם
כרכז תקציבים באגף.
אגף חינוך ,מכונים.
מכלול מקרקעין ,גיוס משאבים ,דוברות.
מכלול לפיתוח כלכלי ,לשכה משפטית.

הכנת התקציב:
השלב הראשון בבניית התקציב הוא החלטה על מסגרת התקציב .ההחלטה
מתקבלת עם כינוס ההנהלה המצומצמת (שהרכבה :שני היו"רים ,שני סגני
היו"רים והמנכ"ל) ונקבעת בהתאם לתחזית ההכנסות ובהתאם לצרכים.
לאחר מכן המסגרת מאושרת בוועדת הכספים ובדירקטוריון .מסגרת
התקציב הדו-שנתי לשנים  1112-1111נקבעה על ידי ההנהלה המצומצמת
בחודש ספטמבר  1111והתקציב אושר בדירקטוריון ביום .11.11.1111
להלן לוח הזמנים הכללי לבניית התקציב ואישורו.
פעילות

תאריך

אחריות

דיון בהנהלה המצומצמת לקביעת מסגרת התקציב

11.0.1111

יו"ר+יו"ר עמית

אישור מסגרת התקציב בוועדת כספים

11.11.1111

יו"ר ו .כספים

מנכ"ל ,חטיבת כספים ומנהלי החטיבות

11.11.1111

מנכ"ל

דיון מסכם בוועדת הכספים

11.11.1111

יו"ר+יו"ר עמית

דיון ואישור התקציב בדירקטוריון

11.11.1111

יו"ר+יו"ר עמית
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ד.

תקציב :2112-2112
תקציב שוטף – הכנסות
להלן נתונים על מקורות ההכנסה לשנים ( 1111-1111במיליוני ש"ח) תוך
השוואה לנתוני שנים קודמות:
מקור הכנסה

2112

2112

2112-2112

מקרקעין

011

111

211

גיוס משאבים ואחר (*)

01

111

111

סך ביניים

592

525

982

אחרות (**)

101

101

2

סה"כ במסגרת התקציב

951

918

985

שותפי מימון

01

01

01

נכנסות מתרומות (***)

111

111

111

סה"כ ברוטו

161,2

16112

16182

(*)

כולל :הכנסות מתפוקת עץ והכנסות מתיק ני"ע.

(**)

כולל :העברות מעודף הכנסות.

(***)

כולל :תרומות מסורתיות ,תרומות מיועדות.

ניתן לראות מהטבלה כי חל גידול בשיעור של כ 10%-בצפי ההכנסות
מרשות מקרקעי ישראל (להלן" :רמ"י") בשנת  1112ביחס לשנת 1111
(בהתאם לתקצוב משרד האוצר) וכן חלה עלייה של כ 1%-בסה"כ ברוטו
התקציב לעומת שנת .1111
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תקציב שוטף – הוצאות
להלן נתונים על תקציב ההוצאות לשנים ( 1111-1111במיליוני ש"ח):
סעיף הוצאות

2112

2112-12

 %השינוי

קבועות (שכר ,רכב ומנהלה)

110

111

11.1%

פעולות

101

101

2.1%

התחייבויות כספיות

111

100

2.1%

סך ביניים

898

9,5

5.5%

מצ'ינג (לתרומות מחו"ל לפרויקט')

11

11

סה"כ

918

985

5.2%

להלן פילוח ההוצאות לשנת :1112
מצ'ינג
לתרומות
מחו"ל
2%
קבועות
30%

התחייבויות
כספיות
28%

פעולות
40%
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תקציב השקעות (הוני)
השנה אושר לראשונה תקציב הוני.
להלן סעיפי התקציב ברמת היחידות:
יחידה ארגונית

סכום באלפי ש"ח

אגף חינוך ונוער

11,121

הימנותא

11,211

אגף תחזוקה ולוגיסטיקה

11,111

מפ"ק

0,111

וועדה לקשרי ציבור ותקשורת

1,111

קשרי ציבור

1,111

וועדה לפתוח בר-קיימא

111

סה"כ

826221

התחייבויות כספיות
סעיף התחייבויות כספיות כולל בתוכו את ההתחייבויות הכספיות של
קק"ל אשר לא ניתן לשייכם לחטיבה/יחידה ספציפית .הסעיף כולל
התחייבויות לתשלומי פנסיה ,התחייבויות חוזיות לרבות אלו הנובעות
מכוח הסכמים אשר נחתמו על ידי הנהלת קק"ל במסגרת שיתוף פעולה עם
ארגונים אחרים.
כפי שרואים מהטבלה לעיל ,סעיף זה מהווה נתח משמעותי מכלל התקציב,
בשיעור של .12%
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להלן תתי הסעיפים העיקריים בסעיף התחייבויות כספיות:
תקציב 2112

תקציב 2112

סעיף

(באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

פנסיות לעובדי קק"ל

111,111

111,111

הסתדרות ציונית

11,111

11,111

שיתופי פעולה עם ארגונים

11,111

11,011

מחלקת קרנות ועיזבונות

11,111

11,111

שת"פ עם "נפש בנפש"

10,111

10,111

תנועת אור

1,111

1,111

קידום פרויקטים להתרמה

1,111

1,111

אחרות

12,101

11,001

סה"כ

2226551

2556251

על פי הנתונים הללו ,סך התקציב לסעיף התחייבויות כספיות גדל בסכום
של  11.1מיליון ש"ח המבטאים גידול בשיעור של כ 2.1%-בסעיף זה בשנת
 1112לעומת אשתקד .עיקר הגידול מיוחס לסעיף שיתופי פעולה עם
ארגונים אחרים בסך של  10.2מיליון ש"ח ,המבטא גידול בשיעור של
כ 12%-בפעילות זו.
ד.

מערכות מידע:
מערכת  – ERPמערכת כלל ארגונית של חברת  ,ONEהכוללת מודול
לוגיסטי ומודול פיננסי .מערכת זו הינה באחריות חטיבת הכספים בקק"ל.
הניהול והבקרה התקציבית בשנת התקציב השוטפת מתבצע במערכת תחת
מודול תקציב.
גיליונות אקסל – הגיליונות משמשים את אגף התקציבים בשלבי בניית
התקציב של היחידות הארגוניות השונות ,עד מועד אישור התקציב הסופי.
לאחר אישור התקציב ,מוזנים הנתונים הסופיים והמאושרים ,המצויים
בגיליונות האקסל ,אל מערכת ה ERP-לצורך מעקב אחר הביצוע והתחלת
העבודה השוטפת של היחידות.
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הביקורת בחנה את יעילות השימוש בכלי העבודה העומדים לרשות אגף
התקציבים 6במסגרת בניית התקציב.
ממצא הביקורת:
עובדי אגף התקציבים אינם מסתייעים במערכת ה ERP-בשלבי הכנת
התקציב ,כך שישנן מספר טיוטות באקסל לכל אחת מהיחידות (כעשר
יחידות במספר ובסך הכול מדובר בעשרות טיוטות) ,אשר משמשות
את הנוגעים בדבר במהלך החודשים בהם מתבצעת הכנת התקציב.
זאת ,למרות שקיים מודול תקציב במערכת ולא נבדקה האפשרות
להפעילו גם בשלבי בניית התקציב ,דבר שהינו מתבקש במצב העניינים
הנוכחי ולאור גודלה של קק"ל ומורכבות העבודה.
המלצת הביקורת:
מומלץ להשמיש את מודול התקציב במערכת במלואו ולהפיק את כל
הגרסאות המשמשות בשלבי בניית התקציב ישירות מהמערכת ,תוך
תיעוד בנפרד של כל גרסה והסיבות לשינויים.
תגובת קק"ל:
מבדיקה שנערכה מול מנהל אגף תקציבים עולה כי קיים מודול תקציב
חלקי במערכת הפיננסית של קק"ל .קק"ל נמצאת מזה כשנה בפתחו
של תהליך לשדרוג מערכות המחשוב שלה לרבות ה .ERP-במסגרת זו
המנכ"ל מקיים בראשותו ישיבות מעקב שוטפות בהשתתפות עובדי
יחידת המחשוב ויועצים חיצוניים .בראש סדר העדיפויות המנכ"ל
הנחה לטפל בצורכי המחשוב של חטיבת הכספים ואגף המכרזים
וההתקשרויות .בנוסף לזאת ,הונחו מנהל אגף תקציבים ומנהל אגף
מערכות מידע למצות בשלב הביניים עד תום את מלוא הפוטנציאל
הקיים במערכות המחשוב הקיימות ,ככלי עבודה לצורכי פעילות
החטיבה .לקראת הכנת התקציב לשנת  ,1111נערכו ישיבות של כל
יחידות הקק"ל עם המנכ"ל ומנהל חטיבת הכספים ,במהלכן נבחנו
תוכניות העבודה לשנת  ,1111תוצאות הביצוע התקציבי בשנת 1112
בהשוואה לתקציב שאושר ,הסיבות לחסר/עודף ביצוע ,הפקת לקחים
והטמעת שינויים במבנה התקציב .מעבר לזאת ,כל יחידה הביאה את
הצעת התקציב שלה לדיון בוועדה שלה בדירקטוריון ורק לאחר מכן
הצעת התקציב המעודכן תועבר לדיון בוועדת הכספים ומשם למליאת
הדירקטוריון לאישור סופי.
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.2

תהליך בניית התקציב
מסגרת התקציב הראשונית מאושרת בתחילה על ידי ההנהלה המצומצמת.
לאחר אישור מסגרת התקציב מנוהל סבב דיונים של אנשי חטיבת הכספים
והרפרנטים באגף התקציבים ,תוך שהחטיבות מגישות את תכניות העבודה
שלהן לשנה הבאה ואת הצרכים התקציביים הנדרשים לשם ביצוען .סיכומי
הדיונים וטיוטות התקציב מוגשות לעיון ההנהלה.
לאחר אישור תקציבי היחידות בהנהלה ,נערכים דיונים בוועדות הדירקטוריון
של כל חטיבה/יחידה לשם הצגת הבקשות לתוספות תקציביות ועריכת שינויים
במסגרת התקציב של היחידה.
לאחר סיום הדיונים ,החומרים מוגשים לדיון בוועדת הכספים של הדירקטוריון
אשר שומעת את צרכי היחידות ואת הבקשות לתוספות תקציב ומחליטה האם
לקבלן או לדחותן .לאחר הסיכומים בוועדת הכספים ואישורם הסופי של
תקציבי היחידות ,מוגשות טיוטות התקציב הסופי של קק"ל לאישור
הדירקטוריון.
הביקורת ערכה פגישות עם ארבעה רפרנטים באגף התקציבים 6לצורך עמידה
על תהליך בניית התקציב של היחידות הארגוניות שבתחום אחריותם 6לרבות
הסיבות לבקשת תוספות תקציב 6סקירת הדיונים בהנהלה ובוועדות6
ההחלטות שהתקבלו והתיעוד שבוצע לכל שלבי התהליך.

ממצאי הביקורת:
א.

ליקויים בתיעוד תהליך בניית התקציב
בדיקתנו העלתה כי רק לגבי חלק מן היחידות (חטיבת גיוס משאבים
וקשרי ציבור ,מכלול המקרקעין ,מפ"ק) קיים תיעוד נאות לתהליך
בניית התקציב ,לרבות הגשת תכניות עבודה ,התכתבויות ונימוקי
הבקשות לתוספות תקציביות .לעומת זאת ,בחלק מן היחידות (למשל:
יחידת הדוברות) לא קיים תיעוד שכזה או שקיים תיעוד חלקי בלבד,
הכולל גיליונות אקסל לרבות סכומים המבוקשים כתוספת תקציב.
מצב זה אינו מאפשר להתחקות אחר שיקול הדעת והנימוקים
לתוספות תקציביות ,האם אכן היה צורך להגדיל את התקציב וכדומה
ולא ניתן להיעזר במידע זה במהלך השנה או במסגרת הכנת התקציב
לשנה הבאה.
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ב.

לא קיים נוהל הכנת תקציב
בקק"ל לא קיים נוהל הכנת תקציב כנהוג בגופים אחרים בסדר גודל
דומה ואף קטן יותר .התהליך מנוהל תחת מסגרת של לוח זמנים אך
אין נהלים אשר מציגים קווים מנחים בדבר השיקולים בהם יש
להתחשב ,אופן קביעת הסעיף התקציבי וחלוקתו ואילו חומרים על
היחידות השונות להציג בפני אגף התקציבים בעת הדיונים על תקציבן,
כגון:

ג.



הצגת תכניות עבודה מפורטות לשנת .1112



גיבוש נייר עמדה לגבי הוצאות בלתי צפויות /בלתי רגילות.



דרישות רכש והצטיידות ,לרבות רכוש קבוע.



דיון בדוח תקציב-ביצוע לשנה הקודמת.



מתן הסברים לחריגות תקציב/ניצול חסר של תקציב.

אי עדכון סעיפים תקציביים
מבדיקתנו עולה כי במערכת המידע לא מתבצעים עדכונים לסעיפי
התקציב אשר השתנו במהלך השנה עקב אישורים של תוספות
תקציביות וכדומה .לדוגמא :אין עדכון לפחות אחת לשנה של תקציב
הוצאות השכר עקב קליטה או עזיבה של עובדים .יצוין כי כיום מתנהל
מעקב אחר שינויים בכוח האדם מדי רבעון אך השינויים אינם
מתעדכנים במערכת התקציב השוטף.

המלצות הביקורת:
 .1תיעוד התהליך
הביקורת ממליצה כי תהליך בניית התקציב ינוהל תוך תיעוד רלוונטי
של השינויים שחלו בין טיוטות התקציב וכי הדבר יעשה במודול
התקציב של מערכת ה ERP-כאמור .יש לתעד את תכניות העבודה של
היחידות אשר על בסיסן נערכו הדיונים ,את נימוקי הבקשות לתוספת
תקציב (בפרט בסעיפים בהם שעורי הביצוע היו נמוכים או לא הייתה
פעילות בשנה קודמת) וכן את סיכומי הדיונים ,ההחלטות שהתקבלו,
לרבות ההחלטות מדיוני וועדות הדירקטוריון של כל יחידה .מומלץ כי
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חומרים אלו יישמרו הן ביחידה עצמה והן באגף התקציבים ,לפחות עד
סיום הכנת התקציב של השנה הבאה.
תגובת קק"ל:
לאור המלצת הביקורת ,מנהל חטיבת כספים וכלכלה הנחה את מנהל
אגף התקציבים לבחון האם ניתן לבצע במערכת הנוכחית עדכון שוטף
של השינויים בתקציב והסיבות לכך .במסגרת אפיון מערכת

הERP-

תיעוד השינויים ,הסיבות והנסיבות יתאפשר ב.ON-LINE-
 .1נוהל הכנת תקציב
הביקורת ממליצה כי ייקבעו נהלים אשר יכללו קווים מנחים לבניית
התקציב .מעבר ללוחות הזמנים של התהליך ,הנהלים יקבעו אילו
חומרים על היחידות להציג בפני אגף התקציבים וההנהלה ,באילו
הנחיות יש להתחשב בעת בניית התקציב ,הנחות יסוד בהן יש
להשתמש ,סמכויות לקבלת החלטות ותיעוד נאות של התהליך.
תגובת קק"ל:
המלצת הביקורת מקובלת .אגף התקציבים הונחה לגבש נוהל מקיף
בנושא תהליך הכנת התקציב .במקביל בהוראת המנכ"ל נבחנים
שינויים מהותיים בליבת המבנה התקציבי ותקנותיו וזאת במגמה לשפר
את הפיקוח ,הבקרה והניהול התקציבי של כל יחידות הקק"ל .הכוונה
להגיש במהלך  1111את ההמלצות לאישור הגורמים המוסמכים ,כך
שניתן יהיה להטמיע אותם בתקציב .1111
 .1עדכון התקציב
מומלץ לעדכן במערכת המידע לפחות אחת לשנה סעיפים אשר השתנו
בצורה משמעותית .כמו כן ,בעת בניית התקציב החדש יש לקחת
בחשבון את הסעיפים אשר עודכנו מהותית במשך שנת התקציב
הקודמת ,תוך בחינת הנסיבות שהובילו לעדכוני התקציב וההשלכה,
אם ישנה ,על בניית התקציב החדש.
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.2

הנחות יסוד בבניית התקציב השוטף
בתקציב השוטף לשנת  1112חל גידול ,לאור העלייה בצפי ההכנסות .המקורות
הינם כדלקמן (באלפי שקלים):
2112-2112

מקור הכנסה
הכנסות ממקרקעין

211

גיוס משאבים ואחר

111

סך ביניים

982

אחרות

2

סה"כ במסגרת התקציב

985

תחזית ההכנסות נשענת על מספר מקורות ,כאשר המשמעותי מבניהם (כמופיע
בטבלה) הוא סעיף "הכנסות ממקרקעין" אשר בחלקו המכריע מתבסס על
התקבולים הצפויים מרשות מקרקעי ישראל ובחלקו הזניח על הכנסות מנכסי
הימנותא .בתקציב  ,1112סעיף הכנסות ממקרקעין עמד על סך של  211מיליון
ש"ח ,כאשר  211מתוכם ( )00%מתקבלים מרשות מקרקעי ישראל ו 11-מיליון
מתוכם ( )1%מקורם בהכנסות מנכסי הימנותא .עיקר הסכום בסעיף גיוס
משאבים הינו הכנסה מתרומות ,בארץ ובחו"ל ,באחריות החטיבה לגיוס
משאבים.
שינויים לעומת שנת ( 1111באלפי שקלים):
נתח התקציב
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2112

2112

אחוז השינוי

הוצאות קבועות

110

111

11.1%

הוצאות לפעילות

101

101

2.1%

התחייבויות כספיות

111

100

2.1%

מצ'ינג לתרומות מחו"ל

11

11

–

סה"כ

918

985

5.2%

שותפי מימון

01

01

–

תרומות

111

111

–

מן הנתונים עולה כי שיעור הגידול המשמעותי בתקציב השוטף נובע מהגידול
בהוצאות הקבועות כמו כן ,הגידול בסעיף התחייבויות כספיות כולל בתוכו
גידול בסעיפים הנוגעים לשיתופי פעולה עם ארגונים אחרים .אחוז השינוי
הנמוך יותר מסך הגידול מיוחס לגידול בהוצאות לפעילות .בסעיפי הכנסות
הנשענים על צפי התרומות ושותפי מימון לא חלו שינויים והם עומדים יחדיו
על סך של  101מיליון ש"ח בדומה לשנים .1111-1111
הביקורת בחנה את הנחות היסוד בבניית התקציב השוטף לשנת .2112
ממצא הביקורת:
 תקצוב שנת  1112על בסיס תקציב  1111ולא על בסיס ביצוע
נקודת המוצא של בניית תקציב  1112מתבססת על תקציב שנת ,1111
בשינויים המתבקשים ולא על נתוני הביצוע לשנת  .1111זאת ,למרות
שבספר התקציב לשנים  1112-1111מופיעים נתונים על הביצוע בפועל
לתקופה  .1-0/1111קיבלנו לידינו דוח תקציב ביצוע לשנת  1111כולה
ומהנתונים עולה כי בחלק מן הסעיפים ,אחוזי הביצוע הנמוכים כבר היו
ידועים בעת בניית התקציב ולמרות זאת תוקצבו לשנת  1112בסכום זהה
לתקציב .1111
כמו כן ,בחלק מן המקרים ישנן יחידות אשר במספר סעיפים אחרים
בתקציבן ישנה חריגה ממסגרת התקציב בשנת  1111ולא ברור האם נעשו
פעולות להעברה בין סעיפים תקציבים במסגרת התקציב החדש ,על מנת
להימנע מתוספות תקציביות במהלך השנה.
תגובת קק"ל:
מדובר בפרויקטים שאושרו על ידי הגורמים המוסמכים שחלקם
משתרעים מראש ,בהתאם לאבני דרך מפורטות ,על פני מספר שנים .ולכן
מבחינה תזרימית מדובר בתת ביצוע אולם בפועל יתרת התקציב עוברת
כעודפים לשנה הבאה ,כך שרק עם סיום התקופה עבורה תוקצב הפרויקט
ניתן לאמוד את השינויים בין התכנון לביצוע התקציבי שלו .בנסיבות
הנ"ל ,ככל שאין חריגות בלוחות הזמנים ,ביצוע התקציב יהיה מלא הגם
שבשנים שקודמות לסיומו תצטייר תמונה של תת ביצוע.
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הערת הביקורת:
תקציב עבור פרויקטים המבוצעים במהלך מספר שנים (רב שנתיים) יש
להציג כתקציב רב שנתי ,כולל הביצוע הצפוי בכל אחת מהשנים .הדבר לא
הוצג כך בספר התקציב לשנים .1112-1111
המלצת הביקורת:
 בניית תקציב על בסיס ביצוע
הביקורת ממליצה כי בניית התקציב תיעשה לאחר בחינת נתוני ביצוע של
תקציבי היחידות ,כולל צפי לביצוע עד תום השנה ולא תוך התבססות על
תקציב השנה הקודמת ,כנהוג כיום.
תגובת קק"ל:
במסגרת אפיון מערכת המחשוב המשודרגת ,תקצוב הפרויקט יתבטא
באופן יחסי בהתאם לאבני הדרך ולוחות הזמנים שתוכננו .מבדיקה
שנערכה עם מנהל אגף התקציבים לגבי האפשרות להסתמך על נתוני
הביצוע של השנה השוטפת שטרם נסתיימה והצפי עד לסיומה ,עולה
שהדבר איננו אפשרי  ,בין היתר ,בשל העובדה כי תהליך הכנת התקציב
מתחיל בדרך כלל בחודש אוגוסט ,כמקובל ,ולא ניתן להסתמך על ביצוע
בסוף שנה או על צפי לביצוע ,מאחר ואין מדובר בביצוע ליניארי ובעבודות
נשוא הפרויקטים לא ניתן לנבא את העתיד לבוא .יחד עם זאת ביתר
מרכיבי התקציב ,מנהל אגף התקציבים הונחה לאמץ את המלצות דוח
הביקורת ובעת הכנת התקציב להתייחס לנתוני הביצוע בפועל והצפי של
השנה השוטפת.

.2

הסטות תקציביות
במהלך שנת התקציב השוטפת "משוחרר" מדי רבעון  11%מסך התקציב לצורך
הפעילות .לעיתים נוצרת מציאות לפיה סעיפי תקציב מסוימים נמצאים ביתרת
עודף ,בעוד שסעיפי תקציב אחרים נמצאים בגירעון .כאשר סעיף תקציבי נמצא
בגרעון מתבצעת חסימה מיכונית במערכת ה ERP-המונעת את המשך הפעילות
בסעיף התקציבי כבר בשלב הזמנות הרכש.
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נציין כי לחריגות בסעיפי ההוצאות הקבועות לא קיימות חסימות במערכת וגם
לא מתבצעות הסטות מתקציבי פעולות הנמצאים ביתרת עודף לצורך כיסוי של
חריגות בסעיפי ההוצאות הקבועות.
היחידות הארגוניות המעוניינות להסיט תקציבים מסעיף לסעיף יוזמות פניות
אל אגף התקציבים על מנת לאפשר להן הסטות תקציביות.
אגף התקציבים פועל על פי הוראות נוהל פנימי – "תהליך ביצוע שינויים
בתקציב" הקובע את מדרג הסמכויות הנדרשות לאישור הסטות תקציביות
במהלך השנה.
נציין כי גם במקרים בהם נוצר צורך בפעילות חדשה אשר לא תוקצבה
מלכתחילה ,פועלים בהתאם להוראות הנוהל .בשנת  1111היו שני מקרים כאלה
ביחידת קשרי ציבור ,בסכום כולל של  1.1מיליון ש"ח.
להלן מספר דוגמאות לעדכונים שבוצעו בתקציב  .1111המשמעותיים שבהם
נוגעים לפעילות מפ"ק ,כדלהלן:
סעיף
פרויקטים מול רשויות

מאושר

מעודכן

הפרש

אחוז

(אלפי ש"ח)

(אלפי ש"ח)

(אלפי ש"ח)

השינוי

11,121

21,111

11,121

102%

מוניציפאליות
אחזקת יערות

21,111

12,001

12,001

10%

הכשרות חקלאיות

11,111

11,222

0,222

21%

הביקורת בחנה את ההתנהלות כיום ביחס להוראות הנוהל 6לרבות הצורך
בעדכון הנוהל.
בוצע מדגם לבדיקת האישורים שניתנו ב 12-סעיפים תקציביים.
ממצאי הביקורת:
א.

פעילות מחמירה מהנדרש בנוהל
בירור שערכנו מעלה כי ,כיום גם הסטות תקציביות בסכומים שמתחת
ל 1.1-מיליון ש"ח מועברות לאישור מנהל חטיבת הכספים ,למרות
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שבנוהל נקבע כי הסמכות המאשרת היא אגף התקציבים בידיעת
המנכ"ל.
לדעתנו העברה של כל בקשה לשינויים תקציביים ,ולו בסכום נמוך,
לאישור מנהל חטיבת הכספים גוררת עומס מיותר ועלולה לייצר
עיכובים "בירוקרטיים" שיפגעו בפעילות השוטפת של היחידות.
ב.

הנוהל אינו מעודכן ואינו בהיר
הנוהל הקיים הינו מחודש ינואר  .1112לדעתנו הוא אינו מנוסח בצורה
ברורה ויש מקום לעדכנו.
לדוגמא :הנוהל קובע כי האישור לשינוי בתוך תקציב אגף עד לסכום
של  1.1מיליון ש"ח נמצא בסמכות אגף התקציבים – בידיעת המנכ"ל.
לא צוין מיהו "אגף התקציבים" לצורך העניין – האם רפרנט מהווה
סמכות מספקת לצורך העניין או מנהל האגף.
כמו כן לא ברור מה משמעות המונח "בידיעת המנכ"ל" .אם הדבר
מדווח לו בדיעבד ללא יכולת להשפיע אז נראה שמדובר בנוהל מיותר.

המלצת הביקורת:
 עדכון הנוהל
לדעת הביקורת יש מקום לעדכן את הנוהל בהיבטים הבאים:
א .לשקול האצלת סמכויות לאישור הסטות תקציב על פי מדרג של
סכומים ,לדוגמא:
עד  111אלפי ש"ח – בסמכות הרפרנטים.
עד  111אלפי ש"ח – בסמכות מנהל אגף התקציבים.
מעל  111אלפי ש"ח – מנהל חטיבת כספים.
וכן הלאה.
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ב.

להבהיר מיהו הגורם הקובע למתן אישורים ולהבהיר כי מסירת
הודעה לגורם הבכיר יותר אינו מהווה תנאי לאישור.

ג.

חלף מסירת ההודעה למנכ"ל וההנהלה ,מומלץ לקבוע מנגנון של
עדכון ההנהלה אחת לרבעון בשינויים שנעשו על מנת שתוכל לקבל
החלטות בעניין לגבי המשך הפעילות במהלך השנה.

תגובת קק"ל:
בכוונת קק"ל לאמץ את המלצת הביקורת ולערוך רוויזיה בנוהל "הסטות
תקציביות" לטובת בהירותו וגמישות יישומו למניעת פגיעה בתפקודה
השוטף של המערכת.

 .,תהליך אישור התקציב השוטף וההוני
על פי הפרוטוקולים מישיבות ההנהלה המצומצמת (מיום  10.2.1111ו-
 ,)11.0.1111הוחלט כי:
א.

מסגרת התקציב לשנת  1112תעמוד על  021מיליון ש"ח (לאחר מכן
שונתה המסגרת ל 020-מיליון ש"ח).

ב.

ייערך תקציב דו-שנתי לשנים ( 1112-1111בדומה לתקציב .)1111-1111

בישיבת וועדת הכספים מיום  11.11.1111אושרה מסגרת התקציב .הוחלט כי
התקציב לשנת  1112יתבסס על תקציב  1111בתוספת "זחילת שכר"
והתחייבויות קיימות (לפי הדין או חוזיות) .הכול תוך הסתמכות ,כאמור ,על
הערכות לגבי ההכנסות הצפויות בשנת .1112
כמו כן ,אישרה וועדת הכספים תקציב דו-שנתי לשנים  1112-1111בסך 020
מיליון ש"ח מדי שנה ,כאשר הוחלט כי לקראת שנת  1111חטיבת הכספים
תבצע את ההתאמות הנדרשות ותעדכן על כך את ועדת הכספים.
מסגרת התקציב הדו-שנתי אושרה פה אחד בישיבת הדירקטוריון מיום
.11.11.1111
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תקציב השקעות (הוני)
בנוסף לתקציב השוטף בסך  020מיליון ש"ח ,אושר לראשונה בתקציב שנת 1112
תקציב הוני בסך של כ 21-מיליון ש"ח.
אישור התקציב ההוני
ביום  11.11.1111החליטה וועדת הכספים פה אחד לקבל את הצעת יו"ר הוועדה
לקבל את כל הבקשות לתוספות תקציביות שהגישו יחידות קק"ל השונות וכן
לאשר תקציב הוני בסך  21.1מיליון ש"ח .יו"ר הועדה ציין כי יש בהצעה שני
יתרונות :האחד ,השקעת סכומי כסף באפיקים אשר יסייעו בייצור מקורות
הכנסה נוספים לקק"ל ,ושנית ,הדבר יסייע במתן פתרון לחוסר התקציבי שנובע
מבקשות הוועדות הדירקטוריוניות .הוועדה אישרה ,כאמור ,את התקציב ההוני
באופן חד פעמי עד אשר יגובשו קריטריונים ברורים לתקציב זה.
הביקורת בחנה את מהלך אישורו של תקציב קק"ל השנתי לשנת .2112
ממצאי הביקורת:
מסקירת הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה עולה ,לדעתנו ,כי קיימים מספר
ליקויים בתהליך אישור התקציב ההוני ,כמפורט להלן:
א.

אי בחינת חלופות לתקציב ההוני
כפי שציינו לעיל ,בישיבת ההנהלה המצומצמת מחודש אוגוסט הוחלט
על מסגרת תקציבית של  021מיליון ש"ח .מהפרוטוקולים עולה כי
רעיון התקציב ההוני הועלה לראשונה בוועדת הכספים בישיבתה מיום
 .11.11.1111בישיבה מציין יו"ר הוועדה כי קיימת אופציה אחרת,
לפיה יאלצו יחידות קק"ל להתכנס למסגרת התקציב הראשונית,
אולם הוא ממליץ על אישור התקציב ההוני בסך  21מיליון ש"ח .לא
ראינו כי נערך דיון מעמיק לבחינת החלופה שהוזכרה ,קרי ,לקצץ
בתקציבי היחידות ולאלצן להתכנס למסגרת התקציבית שנקבעה
מלכתחילה ,בפרט לאור העובדה שתקציבי שנים קודמות כללו בתוכם
גם פעילויות בעלות אופי הוני.
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נזכיר כי משמעות אישור התקציב ההוני הינה גידול מצטבר של 112
מיליון ש"ח בתקציב השנתי של קק"ל 21 :מיליון ש"ח תקציב הוני
בנוסף ל 10-מיליון ש"ח בתקציב השוטף .הדבר לא הוצג כך באף
פרוטוקול אותו ראינו.
גם מסגרת התקציב ההוני בסך  21מיליון ש"ח אושרה בוועדת
הכספים בעקבות המלצת יו"ר הוועדה לקבל את כל הבקשות לתוספת
תקציבית .כלומר ,מסגרת התקציב ההוני לא נקבעה על פי צרכי
השקעה ופיתוח אלא נגזרה מהבקשות לתוספת תקציב במסגרת
התקציב השוטף.
תגובת קק"ל:
 .1הכוונה לאשר תקציב הוני לשנים  1112-11נדונה ב"הנהלה
המצומצמת" .בדיון בנושא ניתן משקל לצרכים התפעוליים
ולפוטנציאל הגלום בהשבחת המקרקעין וניהול נכסיו המניבים.
החלופה שעמדה על הפרק מזה שנים ,היתה לפנות בהתאם לצורך
לוועדת הכספים על מנת שזו תאשר תוספת תקציבית מ"הרזרבה".
ההנהלה המצומצמת ביקשה להסדיר את העניין כך שמראש
יוגדרו התקציבים הנדרשים להקמת מרכזי השדה ב"שוני" ו"בנס
הרים" ,מבנה ב"אשתאול"" ,אקספו  ,"1111מערכת תוכנה
מרכזית וכו' .ברוח זו הוחלט להעביר את מלוא תקציב חברת
הימנותא לתקציב הוני ,וזאת לאור העובדה שעיקר פעילותה נועדה
לייצר הכנסות הוניות ולהשביח מקרקעין שבבעלותה.
 .1הצעתו החלופית של יו"ר וועדת הכספים לא התקבלה משום
העובדה שיחידות קק"ל וועדות הדירקטוריון האמונות על כל אחת
מהן ,אישרו את מסגרת התקציב בהתאם לתוכניות עבודה
המבטאות את הפעילות האובייקטיבית שלהן .אילו קוצץ תקציבן
בכדי לתת מענה לצרכים ה"הוניים" ,הפעילות הייתה צונחת באופן
משמעותי ביותר ,תוצאה שלא ניתן היה להשלים עימה.
 .1יודגש שבשנים  1112-11הנהלת הקק"ל קיבלה החלטה אסטרטגית
לארגן מחדש את שטחי העבודה ,הפעלת מרכזי שדה שהיו
מושבתים במשך שנים רבות ,כנס חד פעמי ,בעל היבטים ייחודים
ובינלאומים ,השבחת מקרקעין וכו' .זולת האחרונה מדובר
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בהוצאות חד פעמיות בעלות השלכות מרחיקות לכת על פעילות
הקק"ל.
 .2לתקציב ההוני אין קשר לגידול שנעשה בתקציב השוטף במעבר
משנת  1111לשנת  .1112תקציב ההוצאות נערך על בסיס הכנסות.
ב.

אישור תקציב הוני חדש בסמוך למועד אישור התקציב
אישור התקציב ההוני בסך  21מיליון ש"ח משמעותו שינוי מהותי של
ההחלטה הראשונית על מסגרת התקציב .לדעתנו לא ראוי כי תקציב
בהיקף כזה יעלה לדיון לראשונה ויאושר בוועדת הכספים ששה ימים
בלבד ,טרם אישורו הסופי בדירקטוריון ביום .11.11.1111

ג.

בניית תקציב הוני ללא קריטריונים ברורים
עקב לוח הזמנים הקצר לאישור התקציב ההוני לשנת  1112טרם
גובשו קריטריונים מוסכמים אשר יגדירו את אופי הפעילויות
שנכנסות תחת ההגדרה של השקעה הונית והדבר טרם בוצע עד לחודש
אוגוסט ( 1112מפרוטוקול ישיבת ההנהלה המצומצמת עולה כי רק ב-
 11.11.1111הוטל על מנהל חטיבת כספים וכלכלה לברר זאת עם רואה
החשבון לצורך עמידה בכללי חשבונאות מקובלים) .להלן מספר
דוגמאות על הפרשים מהותיים בתקצוב בין השנים (הנתונים באלפי
ש"ח):
סעיף

יחידה ארגונית

תקציב

תקציב
הוני

2112

2112

-

11,121

11,121

1,111

11,111

2,120

1,111

1,111

1,211

מפ"ק

מרכז מבקרים אשתאול  +החולה

–

1,111

1,111

קשרי ציבור

תכנון מרכז מבקרים נאות קדומים

–

1,111

1,111

שוטף
מחלקה למרכזי שדה ויער תכניות בנייה חדשה במחנות נוער
אגף תחזוקה ולוגיסטיקה

בינוי ושיפוצים

מחלקה למרכזי שדה ויער תכנון ,פרוגרמה ושיפוצים לקיים

סה"כ תוספת ביחס לשנה קודמת
(*) ראה נתונים בפרק  0לגבי תת ניצול התקציב ההוני.
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הפרש
(*)

216285

כפי שנמסר לנו ,הקריטריונים אושרו בישיבת וועדת הכספים האחרונה
מחודש אוגוסט .1112
ד.

ייעודם המקורי של תקציבים חיצוניים
עיון בפרוטוקולים של וועדת הכספים וההנהלה המצומצמת מעלה כי
נערכו דיונים מוקדמים לאישור תקציבים מחוץ לתקציב השוטף
("רזרבות") אולם הם הוזכרו רק בהקשר של רכישת קרקעות.
לדוגמא :בישיבת וועדת הכספים מיום  10.2.1111דובר להוסיף מכספי
הרזרבה סך של כ 11-מיליון ש"ח לצרכי רכישות והכשרות קרקע .גם
בישיבת ההנהלה המצומצמת מיום  11.11.1111הוטל על מנהל חטיבת
כספים וכלכלה לבדוק עם רואי החשבון באם ניתן להפריד את תקציב
הימנותא מתקציב קק"ל .הנימוק לבקשה היה בשל תקציבי הפעילות
הגבוהים של הימנותא הצפויים בשנים הקרובות ,אשר אינם קשורים
לפעילות השוטפת בקק"ל ועשויים להביא לפריצה לא מתוכננת
במסגרת התקציב.
כמו כן הוחלט בישיבה כי תתבצע בדיקה עם כלל יחידות קק"ל לגבי
תקציבים בלתי רגילים הצפויים בשנים הקרובות .לא ברור אם הדבר
בוצע לאור אישור התקציב ההוני לבסוף.

המלצת הביקורת:
 קבלת החלטות בפרק זמן סביר
הביקורת ממליצה כי החלטות מהותיות כגון אלו שהתקבלו השנה ,אשר
משמעותן הינה שינוי מסגרת התקציב בהיקפים גדולים ,תתקבלנה במועד
סביר דיו ,שיאפשר עריכת דיונים מעמיקים בנוגע לשינויים תוך מתן
הסברים ונימוקים והכול במרחק זמן סביר טרם המועד לאישור הסופי
בדירקטוריון.
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.5

ביצוע התקציב ההוני
כאמור לעיל ,אושר תקציב הוני לשנת  1112בסך של כ 21-מיליון ש"ח.
להלן פילוח התקציב ההוני ליחידות:

מפ"ק
9%

תחזוקה
ולוגיסטיקה
16%

וועדה לפתוח בר
קיימא
1%

הימנותא
30%

חינוך ונוער
35%
קשרי ציבור
9%

לאור החידוש השנה 6המתבטא בעיקר בעצם קיומו של התקציב ההוני 6ביקשנו
לבדוק את הביצוע בפועל של תקציב זה.
ממצא הביקורת:
 ניצול נמוך של התקציב ההוני בתחילת שנת 1112
לאחר שאושר התקציב ההוני ,חובת ההוכחה מוטלת על היחידות
הארגוניות השונות לנצל את תקציבן (אמירה זו גם הוזכרה בישיבת
הדירקטוריון מיום  11.11.1111בה אושר התקציב).
הביקורת קיבלה את נתוני ניצול התקציב ההוני לתקופה של .1-2/1112
מהדוח עולה כי אחוז הביצוע של התקציב ההוני נמוך ,כמפורט להלן:
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א.

ביצוע נמוך של כלל התקציב ההוני
על פי הדוח ,אחוז הביצוע הכולל עומד על  10%מסך התקציב .עיון
בנתונים מעלה כי עיקר הניצול (בסך של  21,111,121ש"ח) מיוחס
לפעילות הימנותא בה נרשם ניצול של  111%מהתקציב (שעמד על סך
של  11,211,111ש"ח) .אם ננטרל את פעילויות הימנותא ,אשר אינן
מהוות את ליבת הפעילות בקק"ל ,הרי שאנו עומדים על אחוז ביצוע
נמוך של  11.1%בלבד לתקופה ,כדלקמן:

ב.

אחוז ביצוע

תקציב הוני

סך התקציב

ביצוע בש"ח

כולל הימנותא

22,011,111

20,121,200

12.1%

ללא הימנותא

10,111,111

2,102,111

11.1%

ביצוע נמוך ברמת היחידות
בחלק מן היחידות נמצאו אחוזי ביצוע נמוכים במיוחד ,כדלקמן:
יחידה

סך התקציב

סה"כ ביצוע

סה"כ ביצוע

(באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

באחוזים

וועדה לפיתוח בר קיימא

111

1

1%

חינוך ונוער

11,121

120

1%

אגף תחזוקה ולוגיסטיקה

11,111

1,121

0%

מפ"ק

0,111

1,110

11%

וועדה לקשרי ציבור

0,201

1,101

*11%

*

עיקר הביצוע מיוחס לתקציב תערוכת "אקספו" במילאנו אשר תוקצבה בסך של
 1.1מיליון ש"ח ,מתוכו נוצלו כבר  1מיליון ש"ח .הסכום הועבר למשרד החוץ
בהעברה אחת ,על פי ההסכם.

לדעת הביקורת אין זה סביר כי תקציב הוני אשר נועד לבטא את
פעילות ההשקעה של קק"ל לטווח הארוך לא ינוצל למטרה שלשמה
הוא נועד.
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תגובת קק"ל:
ב 11/11/11-אושר תקציב הוני לשנת  .1112החלק הארי של התקציב
יועד לפיתוח מבנים ואתרי פעילות .נכון לתחילת שנת  1111וועדת
המכרזים אישרה לצאת למכרזי ביצוע שחלק לא מבוטל מהתקציבים
נועד עבורם .בכוונת הנהלת קק"ל להאיץ ככל שניתן את הסדרת
התהליכים הרגולטיביים ,בכדי שהביצוע המתוכנן יתממש ברובו
במהלך השנה .באשר לוועדת הדירקטוריון ,לאחרונה הסתיים הליך
מכרזי להתקנת משטחי  PVעל חלק ממבני קק"ל ולטובת העניין
חוייבו מלוא  111אלש"ח ,שתוקצבו לוועדה .ההתחייבות הכספית
שהועמדה לטובת תערוכת ה"אקספו" ,כוללת בתוכה הוצאות פנימיות
שנוגעות להתארגנות הקק"ל והן מנוצלות בהתאם להתקדמות בשטח,
עד לתחילת התערוכה ומשך פעילותה.
המלצות הביקורת:
 מעקב אחר ביצוע התקציב ההוני
לדעתנו יש לקבוע מנגנון לצורך פיקוח ובקרה אחר ניצול התקציב ההוני.
יש לעקוב מדי תקופה אחר שעורי הביצוע של הפרויקטים ,לקבל הסברים
במועד על אי ניצול תקציבי השקעה ולתת פתרונות לחסמים המונעים
ביצוע פעילויות .אנו ממליצים כי אחת לתקופה ידווחו הנתונים ויועלו
לדיון בהנהלה ,בשיתוף מנהלי היחידות אשר הפעילויות נמצאות בתחום
אחריותן.
כמו כן ,אין לבצע הסטות תקציביות מהתקציב ההוני לתקציב השוטף.

.8

תקציב הוצאות קבועות
תקציב ההוצאות כולל בתוכו את ההוצאות לפעילות השוטפת וכן את ההוצאות
הקבועות הכוללות :הוצאות שכר ,הוצאות רכב והוצאות מנהלה.
בשנת  1112עמד תקציב ההוצאות הקבועות על סך של  111.1מיליון ש"ח ,גידול
של כ 11%-לעומת שנת  1111אז עמד תקציב ההוצאות הקבועות על סך של
 111.0מיליון ש"ח .נזכיר כי ישנה עלייה "טבעית" בהוצאות הקבועות מדי שנה,
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שהינה בעיקר פועל יוצא של גידול בהוצאות השכר מדי שנה ,עקב גידול בוותק
העובדים ,בדרגות וכדומה.
להלן היחידות בהן חל גידול משמעותי בהוצאות הקבועות ביחס לשנת 1111
(במיליוני ש"ח) .מאגף התקציבים נמסר לנו כי הגידול הוא בגין גיוס עובדים
מתוכנן לשנת :1112
יחידה ארגונית

מאושר

מאושר

אחוז

2112

2112

השינוי

(במיליוני

(במיליוני

ש"ח)

ש"ח)

קשרי ציבור

0

11.1

12%

אגף חינוך ונוער

11.1

11.0

11%

דוברות

1.1

1.1

11%

מכוני מחקר ומזכירות דירק'

1.1

1.1

12%

הוצאות שכר
בקק"ל הועסקו נכון למועד הכנת התקציב כ 011-עובדים ,מתוכם כ 01%-הינם
בעלי משכורת חודשית והיתר עובדים שעתיים.
שיטת התקצוב נעשית על פי תחזית עלות השכר ,המתבססת על חישוב משכורת
ממוצעת לעובד .החישוב נערך על ידי צוות של  1עובדים מאגף התקציבים
ומאגף משאבי אנוש ,כדלהלן:
א.

חישוב שכר עובדים חודשיים – החישוב לוקח את עלויות תשלומי שכר
הבסיס ששולמו בפועל לחצי השנה שקדמה לשנת התקציב ,לרבות
תוספות שכר חזויות ,כגון :שעות נוספות ,דרגות ,ביגוד ,מענקים ,שכר
עידוד וכדומה.

ב.

חישוב שכר עובדים שעתיים – כולל את סך התשלומים ששולמו בפועל
בחצי השנה הקודמת ,מוכפל פי שניים ובתוספת תוספות הסכמיות.

ג.

סה"כ עלויות השכר (חודשיים  +שעתיים) מחולק במספר העובדים וכך
מתקבלת עלות שכר חזויה ממוצעת לעובד.
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ד.

רפרנט באגף התקציבים מקבל את הנתונים הללו ובמקביל מקבל
מאגף משאבי אנוש את מצבת העובדים הקיימת בכל חטיבה וכן נתונים
לגבי מכרזים לקליטת עובדים בשנת התקציב הבאה .עלות השכר
הצפויה של כל חטיבה בקק"ל נקבעת על ידי הכפלת ממוצע השכר
לעובד במצבת העובדים (נוכחית +צפויה).

הוצאות רכב
באגף התחזוקה נערכים חישובים לצורך גיבוש עלות ממוצעת לכל סוג רכב
(מסחרי ,פרטי ,כבאיות וכו' ,סה"כ כ 11-סוגים) .הרפרנט מכפיל את העלות
הממוצעת לכל סוג רכב ,במספר סוגי הרכבים הנמצאים בכל יחידה.
מנהלה
תקציב הוצאות המנהלה לשנת  1112עומד על  11.12מיליון ש"ח .שלושת
הרכיבים העיקריים הינם ארנונה ,שכירות וחשמל ( 1מיליון ש"ח 1.2 ,מיליון
ש"ח ו 1.1-מיליון ש"ח ,בהתאמה) .סעיפי ההוצאות כוללים בנוסף ,צרכי משרד,
טלפון וכדומה.
אגף התחזוקה (מדור בקרה) מחשב את סך ההוצאות הצפויות בכל סעיף ומחלק
אותם לכל יחידה על פי מפתח של מצבת כוח האדם.
הביקורת בדקה את אופן תקצוב ההוצאות הקבועות ואת מעורבות אגף
התקציבים בתהליך.
ממצאי הביקורת:
א .שיטת תקצוב הוצאות השכר לפי ממוצעים אינה מדויקת
עלויות השכר מתוקצבות על פי חישוב עלות ממוצעת לעובד המוכפלת
במצבת כוח האדם ביחידות .אין בצורת חישוב של ממוצעים "התחשבות"
בפרמטרים המשפיעים על עלות השכר כגון וותק העובד ודרגתו .לדעתנו ,אי
תקצוב פרטני ,תוך מיפוי כוח האדם ביחידות השונות על פי וותק ,דרגה
ושאר פרמטרים המשפיעים על שכר העובד ,יביא לתקצוב שגוי של הוצאות
השכר ויביאו בהכרח לחריגות ממסגרת התקציב שנקבעה ,כפי שאכן קרה.
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תגובת קק"ל:
הנהלת הקק"ל מאמצת את המלצת הביקורת ובכוונתה לבחון את
האפשרות לקבוע את תקציב "הקבועות" על בסיס פרטני.
ב .חישוב עלות השכר הממוצעת
חישוב העלות הממוצעת בצירוף שכר העובדים השעתיים רגיש לשינויי
תמהיל בין שכר העובדים השעתיים לשכר העובדים הקבועים ,כך שאם
מספר העובדים השעתיים למשל ,יהיה נמוך מחלקם היחסי בשנה קודמת
התקצוב יהיה שגוי כלפי מטה שהרי נלקחים נתוני תקציב שנה קודמת
בהכנת התקציב ,כאמור.
ג .חריגות שכר לשנת 1111
בהקשר לשני הממצאים הקודמים ,הביקורת ביקשה לבדוק אם היו חריגות
שכר ביחס לתקציב שנת  .1111מהנתונים עולה כי ביחידות רבות אכן
קיימות חריגות שכר ,לדוגמא:
תקציב 2112

ביצוע 2112

אחוז

יחידה ארגונית

(באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

החריגה

חטיבת גיוס משאבים – הנהלת החטיבה

021

1,101

11%

חטיבת כספים וכלכלה – הנהלת החטיבה

1,101

1,102

21%

קשרי ציבור

2,111

11,220

11%

אגף חינוך ונוער

11,111

12,011

21%

חטיבת מש"א ומינהל – אגף מש"א

1,021

2,212

11%

יצוין כי חריגות אלו מומנו על חשבון תקציבי הפעולות 6אשר היו בתת
ניצול.
לדעתנו חריגות בסעיפי תקציב השכר בשנים  1111ו 1111-מצריכות חשיבה
מחדש לגבי שיטת התקצוב.
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ד .אי ביצוע בקרה באגף התקציבים על חישובים הנערכים מחוץ לחטיבת
הכספים
נתוני ההוצאות המובאות לידי הרפרנט באגף התקציבים מועברים אליו רק
לשם בקרה ע"י השוואה לביצועי שנים קודמות .מלבד השוואה זו לא
נערכות באגף התקציבים בקרות אחרות על מנת לאמת את נתוני הבסיס של
ההוצאות השונות ואת נכונות צורת החישוב שלהם .נציין כי החישובים
כוללים פרמטרים רבים כמו עלויות מע"מ ,מדד והתייקרויות במשק.
להבנתנו אין גורם אחר באגף התקציבים אשר מבצע בקרה דומה.
תגובת קק"ל:
 .1אגף התקציבים מעודכן לגבי הנחות היסוד וצורת החישוב של ההוצאות
הקבועות של היחידות .כמו כן ,לגבי הוצאות השכר אגף התקציבים
שותף אף בחישוב.
 .1מנהל חטיבת כספים וכלכלה הנחה את מנהל אגף תקציבים לאמץ את
המלצת הביקורת ולהעמיק את הבקרה לגבי החישובים הנערכים מחוץ
לאגף התקציבים.
ה .תקצוב הוצאות מנהלה
כפי שנכתב ,ההוצאות מועמסות על כלל החטיבות על פי מפתח .לשאלתנו
הובהר כי זוהי צורת עבודה הנהוגה מהעבר .לדעתנו יש עיוות מסוים בשיטה
זו מכיוון שהוצאות שכר דירה ,למשל ,יתוקצבו גם ליחידות היושבות
במקומות בהם אין תשלומי שכר דירה או שהוצאות הארנונה הן בירושלים
והן באשתאול יתוקצבו באופן יחסי שווה ,על פי מפתח של כוח אדם ,ללא
התחשבות במטראז' ומיקום גיאוגרפי ,כנדרש.
בעיה נוספת היא אופן מדידת אחוזי הביצוע – אם אין הוצאות שכר דירה
ליחידה מסוימת ,או שהוצאות הארנונה שלה נמוכות ממה שתוקצב ,הרי
שאחוז הביצוע בה יהיה בסופו של דבר נמוך ,עובדה שאינה משקפת את
המציאות.
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לשאלתנו הובהר כי הנושא לא נדון מזה תקופה ארוכה בקק"ל.
יחד עם זאת ,נציין כי מבדיקתנו עולה שבשנת  1111לא נרשמו חריגות
בהוצאות המנהלה.
המלצות הביקורת:
 .1שיטת תקצוב הוצאות שכר
לדעתנו יש לבצע מיפוי של כלל העובדים ביחידות קק"ל ,תוך התחשבות
בפרמטרים העיקריים אשר יש להם השלכה ישירה על שכר העובד,
כגון :וותק ודרגה ורק לאחר מכן לבנות את תקציב השכר של היחידה.
צורת חישוב שכזו נהוגה בגופים רבים במשק ,בוודאי בגופים
המעסיקים מספר עובדים גדול ,כמו בקק"ל.
הביקורת ממליצה לבחון את הסיבות שהובילו לחריגות השכר שנרשמו
בשנת  1111והאם מקורן באי תקצוב נכון או בסיבות אובייקטיביות
דוגמת גיוס עובדים.
 .1חישוב שיטת ממוצע השכר לעובד
מומלץ לחשב את עלות השכר הממוצעת לעובדים השעתיים בנפרד
ולחלקם על פי שיבוצם במחלקות באופן פרטני.
 .1ביצוע בקרה אחר חישובים חיצוניים המשמשים לתקצוב המחלקות
הביקורת ממליצה כי אגף התקציבים יתעדכן לגבי הנחות היסוד וצורת
החישוב של ההוצאות הקבועות שבוצעו על ידי המחלקות ויבחן את
שיטת העבודה הנהוגה כיום .בקרה מסוג זה תהווה בקרה מפצה על
החישובים הנערכים מחוץ לאגף התקציבים.
 .2בחינת המעבר לשיטת תקצוב פרטנית
מומלץ לשקול לעבור לחישוב על פי תקצוב פרטני לכל יחידה ארגונית/
חטיבה בפני עצמה .כך ניתן יהיה לקבל תמונה מדויקת ועדכנית יותר על
פעילות היחידות ויתאפשר מעקב טוב יותר על הוצאות חריגות (כגון:

66

יחידה בעלת הוצאות שכר דירה/ארנונה גבוהים) או אי ניצול של
הוצאות מנהלה (כגון :יחידה עם תשלומי ארנונה נמוכים או כזו שאינה
משלמת שכר דירה).
תגובת קק"ל:
הנהלת קק"ל מאמצת את המלצת הביקורת ובכוונתה לבחון את האפשרות
לקבוע את תקציב "הקבועות" על בסיס פרטני.

ינואר 1111
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קרן קימת לישראל
יחידת הדוברות
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קרן קימת לישראל
יחידת הדוברות

 .1מבוא
 1.1בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית,
בדקנו את פעילות יחידת הדוברות (להלן" :הדוברות או" :היחידה") בקרן
קיימת לישראל (להלן" :קק"ל") ,השותפה לתכנון המדיניות התקשורתית של
קק"ל ואחראית על ביצועה.
הביקורת כללה בדיקת תהליכי עבודה בתחומים הבאים:
– תכניות עבודה ופעילות הדוברות.
– בניית תקציב.
–

התקשרויות עם נותני שירותים.

 1.2הביקורת נערכה במשרדי יחידת הדוברות במהלך החודשים יולי-ספטמבר
 .2014במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם :דוברת קק"ל ,מנהל החטיבה
לגיוס משאבים ,עוזרות הדוברת ,תקציבן יחידת הדוברות ,מנהלת התוכן
ועם עובדים אחרים ככל שמצאנו לנכון.
 1.3יעדי הביקורת:
א.

סקירת תכנית העבודה של היחידה לקראת הדיונים על התקציב
ואישור התוכנית על ידי הגורמים הרלוונטיים.

ב.

בחינת תהליך בניית תקציב יחידת הדוברות וביצועו.

ג.

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

ד.

איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.

 1.4מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:


ספר תקציב קק"ל לשנים .2012-2012
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דוח תקציב ביצוע לשנת  2013ולתקופה .1-4114



תכניות עבודה לשנים .2013-2014



תיק חפיפה ונהלים – לשכת הדוברת.



תקנון התקשרויות בקק"ל (.)2012



פרוטוקולים מישיבות ועדת הכספים.



פרוטוקולים מישיבות ועדת תקשורת וקשרי ציבור לשנים .2013-2014



החלטות מישיבות ועדת מכרזים.



דוח סטאטוס מכרזים לשנת .2014



חוזים ,אסמכתאות ומסמכים הקשורים להתקשרויות עם נותני
שירותים.



סיכומי ישיבות ,התכתבויות בדואר אלקטרוני ,וחומרים נוספים
הנוגעים להתקשרות עם ערוץ הטלוויזיה היהודי ועם חברת הלובינג.



מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.

 1.2מתודולוגיה הבדיקה:
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קריאת הנהלים הקיימים (ככל שרלוונטיים לנושאים שנבדקו).



קריאת הנחיות פנימיות ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.



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



סקירת תכניות העבודה לשנת .2014



בחינת סעיפי התקציב לשנת .2014



קריאת פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון ,ועדת הכספים וועדת
תקשורת וקשרי ציבור ובחינת יישום ההחלטות בפועל.



החלטות מישיבות ועדת המכרזים.



קריאת תקנון התקשרויות בקק"ל משנת  2012ובחינת יישומו ביחידת
הדוברות ,בן היתר באמצעות החלטות ועדת המכרזים.



קריאת תכתובות פנימיות רלוונטיות.



סקירת ההתקשרויות עם נותני שירותים והליכי מכרזים.



בדיקת תהליך בניית התקציב ליחידה וביצוע התקציב.



סקירת תהליך ההתקשרות עם ערוץ הטלוויזיה היהודי ועם חברת
הלובינג.



סקירת חומרים רלוונטיים בנוגע לטיפול של קק"ל במשבר הנוגע
לפעילות ערוץ הטלוויזיה.



ריכוז הממצאים.



עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.

 .2רקע כללי
קרן קיימת לישראל נוסדה בשנת  ,1401על פי החלטת הקונגרס הציוני החמישי
בבאזל .בעשור הראשון לקיומה התבסס מעמדה של קק"ל כארגון שמטרתו
רכישת קרקעות בארץ-ישראל בשם העם היהודי ולמענו.
ביום  23בנובמבר  1423התקבל בכנסת ישראל חוק קרן קיימת לישראל ,תשי"ד –
 ,1423אשר ,בין היתר ,הסדיר את מנגנון הפיכתה של קק"ל מחברה זרה לחברה
מקומית הרשומה בישראל.
בשנת  1491נחתמה אמנה בין מדינת ישראל לקרן הקיימת לישראל ובה הוחלט
בין היתר כי" :הקרן הקיימת לישראל תוסיף לפעול כמוסד של ההסתדרות
הציונית העולמית בקרב הציבור היהודי בארץ ובגולה ,באיסוף כסף לגאולת
אדמה מן השממה ,בהסברה ובחינוך ציוני-ישראלי".
יחידת הדוברות:
יחידת הדוברות מביאה את פעולותיה המגוונות של קק"ל לידיעת הציבור הרחב
ופועלת להטמיע את ערכי קק"ל בארץ ואף מחוצה לה .לשם כך היא מנצלת מגוון
רחב של אמצעים ,לרבות :מדיה כתובה ,אלקטרונית ודיגיטלית.
בשנים האחרונות הביאה הדוברות לידיעת הציבור מאות ידיעות על אירועי טבע
חדשותיים שפורסמו באמצעי התקשורת .ידיעות אלה ממתגות את קק"ל כגוף
ציוני ,סביבתי וערכי ומקרבות את הציבור לערכים אלו.
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בנוסף לאירועים החדשותיים השוטפים ,יזמה והפיקה הדוברות פינות קבועות
בערוצי הטלוויזיה בנושא איכות הסביבה ופינה קבועה של המלצה לטיול.
קק"ל והזירה התקשורתית:
בשנים האחרונות מתמודדת קק"ל עם פרסומים שליליים ברחבי העולם ,הנוגעים
לפעילותה .חלק מהפרסומים מקורם במספר ארגונים הפועלים בחו"ל ,שמטרתם
לפגוע במנגנון גיוס התרומות של קק"ל ולביטול הטבות המס מהן היא נהנית
כיום וחלק מהפרסומים נעשו באמצעי המדיה השונים בישראל .בקק"ל מציינים
כי ,ככל שחלף הזמן ,פרסומים ופעולות כנגד קק"ל הלכו והחריפו ,לרבות פניות
שבוצעו לראשי מדינות שבשטחן פועלת קק"ל על מנת לבטל את מעמדה ולמנוע
כל שיתוף פעולה עימה ,קיום עצרות מחאה ,תהלוכות והפגנות ,ופניות רבות
לגורמים פוליטיים ,חלקם בכירים ,על מנת להצר את צעדיה של קק"ל .כחלק
מהמענה לבעיות אלו ,התקשרה קק"ל בראשית שנת  2013עם ערוץ הטלוויזיה
היהודי לצורך חיזוק מעמדה בדעת הקהל ,בעיקר באירופה (ראה להלן ,פרק 9
לדוח זה).
תחומי פעילות:
להלן תחומי הפעילות העיקריים של היחידה:
 פרסום ושיווק -פעילות יזומה של פרסומים באמצעי המדיה השונים
על מנת לחשוף את הציבור למגוון פעילויות קק"ל השוטפות ,כגון:
פרויקטים חדשים שבוצעו ביערות ,בפארקים ,הקמת מאגרי המים,
חניונים חדשים ושבילי אופניים וכן פרסום מידע על פעילויות עונתיות
במהלך השנה כגון נטיעות ט"ו בשבט ,פעילויות ליום העצמאות
וכדומה.
בעת האחרונה פועלת קק"ל באמצעות ערוצי השיווק הדיגיטלי1ניו-
מדיה לצורך שיווק פעילותה לציבור באמצעים חדשים.
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יחסי ציבור – הדוברות בקק"ל עוסקת בניהול יחסי ציבור לצורך
הדגשת הפעילות החיובית של קק"ל.



ניהול משברים – בתקופה האחרונה מתמודדת קק"ל עם פרסומים
שליליים בתקשורת הישראלית .בהוראת ההנהלה הוחלט לתת מענה
לפרסומים אלו ,תחת סעיף הנקרא "ניהול משברים" (המופיע בתקציב
הדוברות כבר משנת התקציב  .)2012הפעילות נועדה בעיקר לגבש את

אסטרטגיית המיתוג של קק"ל ולתת מענה לשאילתות המתקבלות
מגופי תקשורת בנוגע לפרסומים שליליים הנוגעים לפעילותה של
קק"ל.
נציין כי בכל שלושת תחומי הפעילות נעזרת יחידת הדוברות בקבלני משנה של
משרדי פרסום ויחסי ציבור העוסקים בתחום ומספקים שירותים בתחומים הללו
(ראה להלן פרק .)2
מבנה ארגוני וכוח אדם:
עד לשנת  2004פעל בקק"ל אגף תקשורת וקשרי ציבור .במהלך שנת  2002ערך
משרד המבקר ביקורת על האגף .בשנת  ,2004עם עזיבתו של מנהל האגף דאז,
בוצע שינוי ארגוני ,במסגרתו הוצאה יחידת הדוברות מאגף תקשורת וקשרי
ציבור ונעשתה ליחידה ארגונית עצמאית ,תוך שהיא נוטלת עמה חלק מתחומי
הפעילויות של האגף שבוטל .עובדי האגף לקשרי ציבור הועברו ברובם לחטיבה
לגיוס משאבים (למעט מספר עובדים הנמצאים ביחידות קק"ל אחרות) ,והם
פועלים כיחידה בתוך חטיבה זו .נציין כי למועד הביקורת לא מונה מנהל ליחידה
לקשרי ציבור והיא פועלת בפיקוח של מנהל החטיבה לגיוס משאבים.
על פי המבנה הארגוני של קק"ל במועד הביקורת ,יחידת הדוברות כפופה ישירות
ליו"ר הדירקטוריון.
מצבת כוח האדם ביחידה לדוברות נכון למועד הביקורת הינו:
 .1דוברת.
 .2מזכירה (מחברת כוח אדם).
 .3שתי סגניות1עוזרות.
 .4מנהלת תוכן בתקשורת.
 .2עובד נוסף ,אשר עתיד לשמש על תקן תקציבן ומנהל פרויקטים .כיום
נמצא תחת תקן של חטיבת הכספים וכפוף מנהלית לדוברת.
תגובת הנהלת קק"ל:
 .1במסגרת הסכמי הפרישה מרצון בשנת  ,2004הוגדרה יחידת הדוברות
כיחידה עצמאית תחת יו"ר הדירקטוריון ואילו יחידת קשרי ציבור
הועברה ,באופן זמני ,תחת אחריותה של חטיבת גיוס משאבים.
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 .2מבקרת הפנים של קק"ל המליצה על איחוד כלל העובדים העוסקים
בתקשורת ,דוברות וקשרי ציבור תחת מסגרת אחת ובניהול מנהל מקצועי
אחד.
 .3נערכה עבודת מטה להקמת גוף אחד ,כמכלול תקשורת והסברה .העבודה
אושרה בוועדת תקשורת וקשרי ציבור וכן בוועדת מינהל ומשאבי אנוש
והנושא מצוי בהליכי אישור סופיים.
 .4בתאריך  4.4.2014החליטו ועדת מינהל ומשאבי אנוש ,בתיאום עם
המנכ"ל ,על הכפפה מינהלית של יחידת המבקר הפנימי ,הלשכה
המשפטית והדוברות ,למנכ"ל ,תוך המשך עבודתן במסגרת מתן שירות
ליו"ר ולהנהלה.

 .3ביצוע תקציב שנת 2112
מעיון בספרי התקציב לשנים  2012-2012עולה כי בשנים אלו חל גידול בתקציב
השנתי המאושר של יחידת הדוברות ,בהיקפים משמעותיים ,כך שבהשוואה לשנת
 2011חל גידול מצטבר בתקציב הדוברות המאושר בשיעור של .240%
להלן הנתונים:
שנת תקציב

תקציב פעולות *

אחוז הגידול

(ש"ח)
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2011

9,904,000

-

2012

12,924,200

42

2013

12,400,000

42

2014-2012

** 22,913,000

23

*

פעולות בלבד ,ללא הוצאות קבועות בגין שכר ,רכב ומנהלה.

**

לכל שנה.

להלן פירוט תקציב מול ביצוע לשנים  2013-2014של הסעיפים העיקריים בתקציב
יחידת הדוברות (בש"ח):
סעיף
תוכן שיווקי (תכניות בוקר ,חדשות

תקציב

ביצוע

מעודכן 2113

1-1202113

3,441,000

3,932,120

תקציב 2112

ביצוע
1-402112

2,200,000

4,434,243

בירוק חסויות לתכניות וכו')
פרסום – עיתונות רדיו וטלוויזיה

9,449,000

9,422,222

2,200,000

3,923,034

הסברה חו"ל

1,200,000

1,494,292

2,000,000

0

כנסים בשת"פ מדיה

1,242,000

1,230,424

1,200,000

410,294

900,000

232,329

1,000,000

22,444

אחרות

4,002,000

3,221,342

4,113,000

1,224,231

סה"כ

1042114111

1144244211

224,134111

114124411,

שיווק ופרסום דיגיטלי

חלוקת העוגה התקציבית (נתוני תקציב):
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בניית התקציב
מסגרת התקציב הכללית של קק"ל נקבעת בישיבת ההנהלה המצומצמת (יו"ר,
יו"ר עמית ,שני סגני היו"ר ומנכ"ל) ומאושרת בוועדת הכספים .לאחר קביעת
מסגרת התקציב ,נפגשים ראשי היחידות עם אנשי אגף התקציבים בסבב פגישות
ודיונים בנוגע לתקציבן .בקשות לתוספות תקציביות נידונות בוועדות
הדירקטוריוניות של כל יחידה .הוועדה הדירקטוריונית של יחידת הדוברות הינה
ועדת תקשורת וקשרי ציבור.
ועדת הכספים מאשרת1דוחה את הבקשות לתוספת תקציב וקובעת את תקציבן
הסופי של היחידות .תקציב קק"ל הסופי הכללי מובא לאישור ועדת הכספים
ולאחר מכן לאישור הדירקטוריון.
נציין כי בדומה לשנים  ,2012-2013אושר בקק"ל תקציב דו-שנתי לשנים
.2014-2012
גידול בתקציב
תקציב הפעולות של יחידת הדוברות לשנת  2013עמד על  12,400,000ש"ח בעוד
שהתקציב הסופי שאושר לשנת  2014עומד על  22,913,000ש"ח ,כלומר תוספת
תקציב של  4,213,000ש"ח.
להלן מספר דוגמאות לסעיפים שחל בהם גידול בתקציב שנת  2014ביחס לשנת
( 2013הנתונים באלפי ש"ח):
סעיף תקציבי

תקציב

תקציב

תוספת

הגידול

2113

2112

תקציבית

ב%-

תוכן שיווקי

2,220

2,200

3,220

94

שיווק ופרסום דיגיטלי

200

1,100

900

120

סיורי כתבים

300

900

300

100

ניהול משברים

40

300

210

233

2,200

200

4

פרסום עיתונות רדיו וטלוויזיה 2,300
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הביקורת בחנה את ביצוע התקציב של יחידת הדוברות 4לרבות:
 מסגרת התקציב הראשונה והתאמתה לתוכנית העבודה.
 גיבוש הבקשות לתוספות תקציביות בכלל ולאור ביצועי השנה הקודמת
בפרט.
 בחינת מהלך הדיונים בוועדות הדירקטוריון :תקשורת וקשרי ציבור
וכספים.
ממצאי הביקורת:
 .1תקצוב פעולות לשנת  2014לאור הביצוע בשנת 2013
נמצאו מספר סעיפים אשר תוקצבו בשנת  2014עם תוספת תקציב לעומת שנת
 2013למרות שאחוזי הביצוע (שהיו נתונים בעת בניית התקציב – נתוני ביצוע –
ינואר-ספטמבר  )2013היו נמוכים (בש"ח):
סעיף פעילות

תקציב

ביצוע

%

תקציב

%

2113

1-402113

ביצוע

2112

התוספת

סיורי כתבים

200,000

39,224

12

900,000

200

שיווק ופרסום דיגיטלי

900,000

414,242

94

1,100,000

23

ניהול משברים

240,000

104,102

42

300,000

22

סקרים ומחקרים

200,000

0

0

220,000

22

למעט פרוטוקולים מדיונים בוועדות הדירקטוריון ,לא מצאנו ביחידת הדוברות,
תיעוד לתהליך בניית התקציב כך שאין אפשרות להתחקות אחר השיקולים
שנלקחו בחשבון בעת אישור תקציב  ,2014למרות תת הביצוע ב 2013-אשר
לכאורה אינו מצדיק את הגדלת התקציב.
 .2דיונים בוועדה לתקשורת וקשרי ציבור של הדירקטוריון ובוועדת הכספים
לידי הביקורת הומצאו שני פרוטוקולים של הוועדה לתקשורת וקשרי ציבור,
מהתאריכים  20.2.2013ו 2.10.2013-בהם נדונו דרכי ההתמודדות של קק"ל עם
תקפות תקשורתיות ,נשמעו סקירות של יעדים לשנת  ,2014מגמות ונתונים שונים.
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לשאלתנו הובהר כי למעט שתי הישיבות הנ"ל ,לא התקיימו ,בשנת  ,2013ישיבות
נוספות של הוועדה לתקשורת וקשרי ציבור.
גם בפרוטוקול וועדת הכספים מיום  23.12.2013צוין כי הדוברת הציגה בפני
הוועדה את הבקשות לשנת התקציב.
המלצת הביקורת:
 מומלץ להתחשב בביצועי השנה הקודמת בעת בניית התקציב השנתי תוך קבלת
הסברים לביצועים נמוכים ותקצוב בהתאם.
תגובת הנהלת קק"ל:
בעקבות רי בוי המתקפות ,כמו גם עקב הגידול החד בהיקף העשייה של קק"ל
ובגידול אמצעי המדיה והזירות התקשורתיות ,נדרש גידול משמעותי של תקציב
הדוברות והפרסום בקק"ל.
החל משנת  2014קק"ל פועלת להתאמת נהלי החברה למצב הנוכחי ובתוכם נוהל
הכנת תקציב .כמו כן ,החל מחודש פברואר  ,2014החל לעבוד תקציבן ביחידת
הדוברות ,דבר אשר ייתן מענה להמלצות הדו"ח.

 . 2תכניות עבודה לשנת 2112
על פי החומר הקיים ביחידת הדוברות ,תכניות העבודה לשנת  2014כללו את
היעדים הבאים:
יעדים

001

דרכי פעולה

פעולות להגברת

חשיפה לפעילות חיובית יזומה ,חשיפה ממוקדת בקבוצות

מודעות הציבור
לפעילות של קק"ל

אוכלוסייה ,הסברה בחו"ל ,פעילות במקומונים ,פעילות
ממוקדת לתאי כתבים ,עורכים ואנשי תקשורת ,סקרים
ומחקרים תקופתיים.

ניהול משברים

בניית תכנית אסטרטגית תקשורתית ופעולות נוספות.

בחירת נושאים
למיקוד במשך השנה

סדנאות תקשורת בעבודה מול מצלמה ,בניית פול של אנשי
שטח שיהוו את נבחרת ההסברה של קק"ל.

הביקורת בחנה את יישום תכניות העבודה של הדוברות לשנת  42112לרבות:
 הליך אישור תכניות העבודה לשנת  2112על ידי הגורמים
הרלוונטיים.
 התאמת תכניות העבודה לאור היעדים שנסקרו בוועדה לתקשורת
ולקשרי ציבור – נמצא תקין.
 ביצוע בפועל של תכניות העבודה.
ממצאי הביקורת:
א .אי קיום תכנית עבודה שנתית מפורטת ומאושרת
יעדים ותוכניות נדונו ונסקרו בוועדת התקשורת אולם לא נקבעה תכנית עבודה
שנתית במתכונת סופית אשר אמורה הייתה לקבל אישור רשמי בפורום
כלשהו .לשאלתנו הובהר כי המסמך היחיד הקיים הוא תכנית העבודה
השנתית לשנת  2014אשר הומצאה לביקורת וכותרתה – "קווים מנחים לבניית
תכנית העבודה לשנת  ,"2014אולם תכנית עבודה סופית ומאושרת אינה
בנמצא .כמו כן ,הובהר לנו כי התכניות נכתבו בהתאם ליעדים כלליים שנסקרו
בוועדת התקשורת ועל פי האתגרים עימם מתמודדת קק"ל ,שהינם ידועים לכל
הנוגעים בדבר.
ב .אי ביצוע התוכנית – ניצול נמוך מאד של התקציב לתקופה – ינואר-ספטמבר
:2014
הביקורת קיבלה דוח ביצוע של יחידת הדוברות ,לתקופה ינואר-ספטמבר
 .2014המדיניות הנהוגה באגף התקציבים הינה שמדי רבעון "משוחרר" רבע
מהתקציב לצורכי הפעילות ,כך שלתקופה הנ"ל "שוחררו" לפעילות כשלושה
רבעים מהתקציב השנתי .מהדוח עולה כי סך הביצוע ביחס לתקציב היחסי
לתשעה חודשים הינו  24%בלבד וכי בסעיפים רבים לא בוצעה עד עתה
הפעילות המתוכננת ,לרבות בסעיפים אשר תקציבם גדל לעומת  ,2013להלן
הממצאים:

000

סעיפים בהם לא בוצעה כלל פעילות (אלפי ש"ח):
סעיף פעילות

תקציב

תקציב

תקציב

סכום

2113

2112

לתקופה

שנוצל

1-402112
הסברה חו"ל

1,200

2,000

1,200

0

200

220

124.2

*0

סקרים ומחקרים
*

נמסר לביקורת כי תוכנן ביצוע של סקר "חזון קק"ל" לצורך בדיקת עמדות הציבור טרם
ניסוח חזון הארגון .ביצוע הסקר נדחה לבקשת יועצי האסטרטגיה המתכוונים לשלב אותו
בשלבי בניית האסטרטגיה.

תגובת דוברת קק"ל:
ככלל ,תחום הדוברות הוא תחום דינאמי מאד .ההתפתחויות בתחום
התקשורת הן התפתחויות יומיומיות ,וקשה עד בלתי אפשרי לחזותן קדימה –
בוודאי לטווח של שנה .מכיוון שכך ,תחום ההסברה והדוברות ממילא אינו
יכול להיות תלוי שיקולים של תקציב מאושר ,אלא תלוי הצרכים המיידיים
שמתפתחים במהלך השנה .הדוברות עושה ככל יכולתה לנסות לחזות את צרכי
הארגון לשנה הבאה (יש לזכור ,כי בכל הקשור לשנים  2014-2012מדובר אף
בתקציב דו-שנתי) ,אך בניגוד ליחידות אחרות ,היא אינה יכולה להבטיח ,כי
צרכים אלו יישארו יציבים .אין המדובר רק בניהול משברים ,אלא בתכניות
העבודה עצמן ,שמשתנות עקב התפתחויות תקשורתיות שונות.
לעניין הסברה בחו"ל – התקציב לא נוצל משום שהיה מיועד עבור פעילות ערוץ
הטלוויזיה היהודי .והתשלום לא בוצע בשנה זו .סקרים ומחקרים – התקציב
בסך  220אלפי ש"ח מהווה  1.1%מהתקציב .אי ניצולם נבע מהחלטות
אסטרטגיות בעקבות המשברים התקשורתיים שפקדו אותנו השנה.
חשוב לציין ששעור ניצול התקציב נכון ל 12.12.2014-עומד על  92%וכנראה
היה מנוצל יותר אלמלא המשברים התקשורתיים.
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סעיפים בעלי שעור ביצוע נמוך (באלפי ש"ח):
תקציב

תקציב

תקציב

סכום

%

סעיף פעילות

2113

2112

לתקופה

שנוצל

ביצוע

שיווק ופרסום דיגיטלי

200

1,100

222

23

3

סיורי כתבים

300

900

420

24

13

עבודות צילום (סטילס)

400

420

334.2

44

13

כתיבה עריכה ותרגומים

200

400

300

21

24

המלצות הביקורת:
א .גיבוש תכנית עבודה מפורטת ואישורה
מומלץ כי יחידת הדוברות תכין מדי שנה תכנית עבודה מגובשת ככל
הניתן .בתכניות יפורטו היעדים ,הן אלו במסגרת העבודה השוטפת והן
האתגרים החדשים בפניהם עומדת קק"ל .תכניות העבודה יפרטו את
הדרכים ואת הכלים אותם מתכננת לשכת הדוברות להפעיל במהלך
השנה ,לצורך מענה על הצרכים השוטפים ועל האתגרים החדשים,
לרבות התייחסות לפן התקציבי והיועצים החיצוניים.
ב.

תכנית העבודה תידון באופן ספציפי בישיבת וועדת תקשורת וקשרי
ציבור במסגרת ישיבתה לקראת הכנת התקציב השנתי ותאושר על
ידה.

ג.

מעקב אחר ביצוע
הביקורת ממליצה כי יחידת הדוברות תעדכן את וועדת תקשורת
וקשרי ציבור מדי רבעון על שעורי הביצוע של סעיפי התקציב ,תוך מתן
הסברים לביצועים נמוכים .הדיווח יכלול סקירה על הפעולות שתוכננו
ובוצעו 1בוצעו חלקית 1לא בוצעו כלל ותפרט את הסיבות לביצועים
הנמוכים .כמו כן יפרט הדוח את הפעולות בהן התקבלה ו1או בוצעה
תוספת תקציב.
הוועדה תנחה את לשכת הדוברות ותסייע לה במציאת פתרונות והסרת
חסמים.

תגובת הנהלת קק"ל:
ההמלצות מקובלות וחלקן יושם כבר לקראת שנת .2012
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 .4התקשרויות עם נותני שירותים
יחידת הדוברות נעזרת לצורך הפעילות השוטפת במגוון נותני שירותים ,ביניהם
משרדי פרסום ויחסי ציבור .הפעילויות מעוגנות בסעיפים תקציביים ,לפי נותני
השירות בתחומים הבאים (בש"ח):
סעיף תקציבי

תקציב

פרסום עיתונות רדיו וטלוויזיה

2,200,000

הסברה חו"ל

2,000,000

(ערוץ טלוויזיה יהודי)
יחסי ציבור מגזרי (רוסי1הדתי)

220,000

עבודות צילום (סטילס)

420,000

יחסי ציבור בישראל

390,000

פעולות תקשורת בשפות זרות

390,000

צילומי וידאו וסיקור אירועים

320,000

ניהול משברים

300,000

קשרי ממשל (לובי פרלמנטארי)

223,000

נציין כי תקופת ההתקשרות עם חלק מנותני השירותים הסתיימה וכעת נערכים
לקראת פרסום מכרזים חדשים.
הביקורת בחנה את אופן ניהול ההתקשרויות של יחידת הדוברות – הן
התקשרויות קיימות והן התקשרויות חדשות.
ממצאי הביקורת:
א .ניהול התקשרויות חדשות
ביקשנו לקבל לידינו את רשימת המכרזים מטעם יחידת הדוברות הנמצאים
כיום בתהליכי ביצוע .מהנתונים עולה כי ישנם כיום תשעה מכרזים בתהליך,
הנמצאים בשלבי ביצוע שונים.
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להלן עיקרי הממצאים:
 הפעילות בסעיף שיווק ופרסום דיגיטלי ,אשר קיבלה השנה תוספת
תקציב של  200אלף ש"ח מושבתת למעשה .רוב ההתקשרויות
הסתיימו בסוף שנת  2013ומכרזים חדשים פורסמו רק בחודש
אוגוסט  .2014סביר להניח כי רוב הפעילויות שתוכננו לא יבוצעו
השנה.
 בסעיף קשרי ממשל (לובי) אין התקשרות עם נותן שירותים החל
מאמצע  .2014נכון למועד הביקורת טרם נקבע מועד חדש למכרז.
 במספר התקשרויות אישרה וועדת המכרזים את המשך ההתקשרות
עם הספקים עד לסוף שנת  .2014עם זאת ,המכרזים נכון למועד
הביקורת טרם פורסמו ,ולכן סביר כי חוזים חדשים לא יחתמו במועד.
שירות קשרי ממשל – לובי פרלמנטרי
מהות ההתקשרות הינה מתן שירותי לובי פרלמנטרי בכנסת לקידום מטרותיה
של קק"ל .ההתקשרות הראשונה עם משרד הלובי בוצעה בשנת  2004תמורת
תשלום חודשי של  4,000דולר ,בתוספת מע"מ .תקופת ההתקשרות נקבעה
לשנה וכמו כן נקבע כי לקק"ל בלבד שמורה האופציה להחליט על הארכת
תקופת ההסכם.
מהמסמכים שהומצאו לביקורת עולה כי:
 מאז שנת  2004הוארכה ההתקשרות (על ידי ועדת המכרזים1פטור) עד
לתחילת חודש מאי  2014בה נמסרה הודעה לחברה על הפסקת
ההתקשרות ,כלומר ,בוצעו הארכות במשך  10.2שנים ללא עריכת מכרז
חדש.
רק לאחרונה ,בעקבות פניית הדוברת ,החליטה ועדת המכרזים ביום
 4.2.2014על הפסקת ההתקשרות עימם ועל יציאה למכרז פומבי חדש.


לא נמצאו העתקי הסכמים המתעדים את הארכת ההתקשרויות אחרי
שנת  ,2004למעט פרוטוקול מישיבת ועדת הפטור מיום  22.11.2012בה
אושר המשך ההתקשרות לשנים  .2013-2014הנימוקים היו :יתרון
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ההמשכיות ,שיתוף פעולה מוצלח וצורך עתידי .לדעתנו נימוקים אלו אינם
מספקים.


בחינת חוזי הארכת ההתקשרויות שנעשו במשך השנים מעלה כי החוזה
הוארך כל פעם על פי תנאי החוזה המקוריים .לא נערך שלב מקדים של
משא ומתן עם החברה כדי לבחון את תנאי ההתקשרות מול עמידה
ביעדים.

תגובת דוברת קק"ל:
התשלומים לחברה המעניקה שירות קשרי ממשל-לובי פרלמנטרי ,שולמו
מתקציב הדוברות רק החל משנת  2013עד אז נוהלה ההתקשרות עימה ביחידות
אחרות .באפריל  2014יזמה לשכת הדוברות פנייה אל ועדת המכרזים בנושא,
בעקבותיה החליטה הוועדה בישיבתה מיום  4.2.2014על הפסקת ההתקשרות
עם החברה.
תגובת הנהלת קק"ל:
לנוכח הדיונים בחוק התקציב וחוק ההסדרים לשנת  ,2012שכללו התייחסות
לעתידה של קק"ל ,החליטה וועדת המכרזים לאשר התקשרות לשלושה חודשים
עם החברה לקשרי ממשל-לובי פרלמנטרי ,עד לתום שנת  ,2014במקביל
להיערכות הדוברות לפרסום מכרז פומבי.
יש לציין ,כי בפועל ,מאז הארכת ההתקשרות בשלהי שנת  ,2012החברה ביצעה
עבודה רבה ומקיפה בתחום עיסוקה (קשרי ממשל) ,וייצגה את קק"ל בתחום
הפרלמנטרי.
ב .משרד לניהול משברים
בשנת  2013התקשרה קק"ל (באמצעות המנכ"ל) עם יועץ לניהול משברים
(להלן" :היועץ הקודם") .הצורך בהעסקתו נבע כתוצאה מפרסומים שליליים
באמצעי התקשורת אשר קק"ל נאלצה להתמודד עימם .תקופת ההעסקה
נקבעה לשנה ( )1.9.2013-1.9.2014תמורת תשלום חודשי של  22,000ש"ח ,כולל
מע"מ .החוזה נחתם על ידי הנהלת קק"ל ולא על ידי הדוברות.
מסיבות שונות הופסקה העסקתו של היועץ הקודם וכיום משמש בתפקיד יועץ
אחר (להלן" :היועץ הנוכחי") .החוזה נחתם לתקופה של חצי שנה (החל מיום
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 )22.1.2014תמורת תשלום חודשי של  33,000ש"ח ,כולל מע"מ .מטרות
התפקיד (על פי החוזה):
 בניית תכנית עבודה אסטרטגית ויישומה. ייעוץ צמוד להתמודדות עם אירועים מהותיים בעתיד. מתן סיוע בחשיבה לצוותי הדוברות וההסברה.בתאריך  12.9.2014הגישה הדוברת בקשה לוועדת המכרזים להאריך את
תקופת ההתקשרות עימו בחצי שנה נוספת .הבקשה אושרה.
הביקורת ביקשה לעמוד על הצורך במינוי זה ולבדוק את תהליך מינויו של
היועץ הנוכחי לתפקיד .לצורך כך ביקשנו את כל החומר הרלוונטי בנוגע
להעסקתו ,לרבות פרוטוקולים מישיבת "פורום אסטרטגיה" שהוקם בראשותו
על מנת לגבש את האסטרטגיה התקשורתית של קק"ל ,להלן הממצאים:
 היועץ הנוכחי הינו האסטרטג האמון על גיבוש המדיניות ויחידת
הדוברות היא המוציאה לפועל של אותה מדיניות.
להבנתנו ,עד היום לא גובשה האסטרטגיה התקשורתית של קק"ל ולא
נקבעו ממשקי העבודה בין היועץ הנוכחי ליחידת הדוברות .זאת,
למרות שבמסמכים שהוגשו לוועדת המכרזים לאישור ההתקשרות
נכתב כי הוא יגבש את האסטרטגיה בתוך זמן קצר.
 העסקתו של היועץ הנוכחי נעשתה על ידי ועדת המכרזים ללא
מעורבותה של יחידת הדוברות .הדוברת לא הייתה מעורבת בתהליך
בחירתו (ולו במעמד של משקיף) וגם דרך ההודעה לדוברות על בחירתו
נעשתה לאחר מעשה ,בעל פה ,ללא עדכון מסודר.
 העסקתו של היועץ הנוכחי אושרה בוועדת המכרזים באמצע תקופת
החוזה של היועץ הקודם ,ללא פירוט הנסיבות בדבר הפסקת העסקתו
של היועץ הקודם וללא הצגה נאותה של הגידול בעלות ההתקשרות
מ 22-אלפי ש"ח לחודש ל 33-אלפי ש"ח לחודש.
 פרוטוקול הוועדה מצטמצם לשורה בקובץ אקסל ,בה נכתב כי:
"מאושרת התקשרות עם היועץ הנוכחי לשישה חודשים בריטיינר כולל
של  33,000ש"ח כולל מע"מ לחודש".
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כאמור ,לא ניתן לעמוד על הצורך באיוש התפקיד ,לא ברור האם
נערכה פנייה לספקים אחרים בתחום ,מה היו הנימוקים לבחור דווקא
ביועץ הנוכחי ,אשר שכרו גבוה משמעותית מקודמו והאם היו
מועמדים אפשריים נוספים.
המלצות הביקורת:
א .שיפור תהליך ניהול התקשרויות
יש להקפיד על ניהול התקשרויות במועד ,קרי ,טיפול תוך פרק זמן סביר
כך שחוזים חדשים יחתמו בסמוך לתום תקופת ההתקשרות הנוכחית.
לצורך כך יש לבחון אם יש מקום בשיפור פעילות היחידה בנושא וכן יש
להקפיד כי הנושא ייבחן כבר בשלב בניית התקציב וגיבוש תכניות
העבודה לשנה הבאה .מומלץ לייעל את ממשקי הפעולה מול הגורמים
האחרים בקק"ל הרלוונטיים לתהליכי המכרזים ,לרבות הלשכה
המשפטית ,וועדת המכרזים ויחידות ארגוניות אחרות בקק"ל.
ב .מעורבות יחידת הדוברות בסעיפי תקציב הנוגעים לפעילותה
יש לערב את יחידת הדוברות ולשמוע את חוות דעתה בכל הליכי
ההתקשרויות הנוגעים לפעילותה ואשר ממומנים מתקציבה.
ג .עדכון תקנון התקשרויות
הביקורת ממליצה לעדכן את תקנון ההתקשרויות בסעיפים הבאים:
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הגבלת משך התקופה בה ניתן להתקשר עם נותני שירותים ,גם
אלו הפטורים ממכרז על פי התקנון .כך יימנע מצב בו
התקשרות עם ספק מוארכת במשך מספר שנים בלתי מוגבל
ללא יציאה למכרז.



קביעת החובה לנהל משא ומתן להוזלת עלויות טרם הארכת
התקשרות.



חובת ניהול פרוטוקולים מנומקים יותר לגבי החלטות הוועדה.

תגובת הנהלת קק"ל:
השוואת תכולות העבודה הנדרשות משני היועצים מלמדת כי הנדרש מהיועץ הנוכחי
הינו רחב באופן משמעותי מתחולת השירותים שנדרשה מהיועץ הקודם בהסכם
שנחתם.

 .,הסברה בחוץ לארץ
רקע
בשנים האחרונות מתמודדת קק"ל מול התקפות מצד גורמים בארץ ובחוץ לארץ
המנסים לחבל בפעילותה.
במהלך שנת  2012הוחלט לנקוט באסטרטגיה חדשה ואקטיבית באמצעות
הקמת תשתית תקשורתית בינלאומית לצורך השפעה על דעת הקהל ,בעיקר
באירופה .לצורך כך התקשרה קק"ל עם חברת לובינג בריטית (להלן "חברת
הלובינג") ,ועם ערוץ הטלוויזיה היהודי (להלן" :הערוץ") הממוקם בבריסל.
בפני הביקורת הוצג מסמך של הערוץ מיום  4בנובמבר  2012בנוגע לשיתוף פעולה
פוטנציאלי בין קק"ל לערוץ .המסמך סוקר את ההיסטוריה של הערוץ ואת נתוני
הפעילות שלו ,ביניהם:





שידור בשש שפות (אנגלית ,צרפתית ,ספרדית ,רוסית ,אוקראינית
ואיטלקית).
שידור ל 29-מיליון בתי אב ברחבי אירופה ,צפון אמריקה והמזרח
התיכון.
שידור חי באינטרנט המגיע למיליוני צופים.
ערוץ יו-טיוב אשר הגיע ל 3-מיליון צפיות בשנת .2012

המסמך מציע את עיקרי המתווה לפעילות:





סיקור וחשיפת אירועי קק"ל ופעולותיה בישראל וברחבי העולם לעולם
היהודי ,הדור הצעיר וללא-יהודים.
כתבות פרופיל מעמיקות על מנהיגי קק"ל בישראל ומחוצה לה.
מתן שירות של שידור רב-לשוני (בין השאר על ידי שימוש בחומרים
אשר יומצאו על ידי קק"ל).
שידור חי של פעולות קק"ל העיקריות והחשובות על ידי כתבי הערוץ.
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ביום  19בדצמבר  2012התקיימה ישיבה שהוגדרה כ"-פגישה בנושא הסברה
קק"ל בחו"ל" בהשתתפות :שני יושבי הראש של קק"ל ויועציהם ,מנהל חטיבת
גיוס משאבים ,דוברת קק"ל ,יועץ התקשורת של קק"ל ואיש הקשר לערוץ
ולחברת הלובינג.
בישיבה דובר על המתקפות החמורות נגד קק"ל בעולם ,על הקשיים בהם
נמצאים נציגי קק"ל בחו"ל ועל הצורך הדחוף במתן מענה למציאות שנוצרה.
במהלך הישיבה ,חולק תקציר דו"ח שהוכן על ידי מומחה חיצוני (להלן:
"המומחה") ,בנוגע לתקשורת בין-לאומית .בתום הישיבה הציג איש הקשר
לערוץ ולחברת הלובינג ,את דרכי הפעולה על בסיס המלצת המומחה ,ולפיהם יש
להתמקד בבריסל בירת האיחוד האירופי בשתי דרכים:
 .1פעילות תקשורת בינלאומית באמצעות הערוץ.
 .2הקמת ארגון ידידי קק"ל בתוך הפרלמנט האירופי – הקמת לובי
פעיל מול חברי הפרלמנט ,לרבות ייזום ויצירת שותפויות בין קק"ל
לאיחוד האירופי ,סיורים ומשלחות ,פרויקטים בנושא איכות
סביבה ,מנגנון הסברה ,בלוגרים ,סיורים בארץ וכדומה.
בהחלטת הסיכום של הישיבה נכתב כי התכנית מאושרת לביצוע ותעמוד על 19
מיליון ש"ח לשנים הקרובות –  4מיליון ש"ח מדי שנה 2 :מיליון ש"ח להסברה
תקשורתית ו 2-מיליון ש"ח לבניית ידידי קק"ל בפרלמנט האירופי .התקציב
יחולק שווה בשווה מתקציב גיוס משאבים ויחידת הדוברות ,בסך  2מיליון ש"ח
כל אחת.
הסכם שיתוף הפעולה הראשון עם הערוץ נחתם ביום  .30.12.2012תקופת
ההסכם 1 :בנובמבר –2012דצמבר  2013עם אופציה להארכה .על פי סעיף )f( 2
להסכם ,ישדר הערוץ כתבות שבועיות על קק"ל בנות  10דקות לפחות כל אחת ,
 22שבועות בשנה.
בשנת  2014האריכה קק"ל את ההתקשרויות עד לסוף שנת ( 2012ב 12-במרץ עם
חברת הלובינג וב 1-באפריל עם הערוץ).
שנת 2014
בחודש אפריל  2014התברר לקק"ל כי הערוץ נמצא בקשיים ואינו משדר
במתכונתו הרגילה:
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 בחודש מאי שידר הערוץ רק באוקראינה .לטענת הערוץ ,הקשיים נבעו
מהמצב הפוליטי-מדיני באוקראינה באותה עת.
 צוות הערוץ לא הגיע ,כמתחייב על פי ההסכם ,לצורך מתן כיסוי
תקשורתי לכנס ראשי קק"ל במקסיקו ולכינוס האסיפה הכללית
בקנדה שנערכו באותה שנה.
 בחודש יוני  2014הפסיק הערוץ את שידוריו בכבלים .עד למועד זה
הערוץ הספיק לשדר  44כתבות בנוגע לפעילות קק"ל.
בחודש יולי  ,2014נשלח נציג מחטיבת גיוס משאבים לבלגיה ,לצורך בירור
סוגיית המחקר בנושא הבדואים שהייתה אמורה לבצע חברת הלובינג ובנוסף
בוצעו בירורים נוספים .כתוצאה מפעולות אלו התבררו הפרטים הבאים:
 משרדי הערוץ נרשמו ב 3-כתובות :בישראל ,בבלגיה ובאוקראינה .אף
אחת מהכתובות אינה פעילה.
 צוות הערוץ ששהה בישראל – פורק.
 התברר כי איש הקשר לערוץ ולחברת הלובינג שהיה החוליה המקשרת
בין הערוץ לקק"ל ,מועסק על ידי גוף שלישי שהינו בבעלות חלקית של
בעלי הערוץ ולא גילה מעולם עובדה זו לקק"ל.
 העורך הראשי של הערוץ (החתום על ההסכם מצד הערוץ) טוען כי כבר
מחודש אפריל אינו מועסק בערוץ ואינו יכול לסייע.
הביקורת קיבלה את החומרים הנוגעים להתקשרות קק"ל בנושא ההסברה
בחו"ל ובחנה את תהליך אישורו בקק"ל 4מבנה ההסכם עם הערוץ 4ניהול
ההתקשרות והטיפול בנושא עם גילוי אי עמידת הערוץ בתנאי ההסכם עמו.
ממצאי הביקורת:
א .תנאי תשלום לא סבירים לערוץ שגררו חוב מסופק בסך  4מליון ש"ח
על פי סעיף  2להסכם (המקורי) ,התשלום יעמוד על סך  4מיליון ש"ח כדלקמן:
 2מיליון ש"ח ישולמו ביום חתימת ההסכם (שולם ב 2-בינואר  )2013ו 2-מיליון
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ש"ל ישולמו ב 1-לפברואר ( 2013שולם ב 13-בפברואר  .)2013בהמשך שולם
סכום נוסף של  1.4מיליון ש"ח בדצמבר  2013שהופחת ב 2%-לאחר משא ומתן
שנוהל בהוראת ועדת המכרזים ,להארכת תוקף ההסכם ,לאחר שהועברו
לרשות קק"ל דוחות מסכמים ולאחר שנבחנו חלופות נוספות לפני ההארכה.
ההסכם הינו בהיקף של  2מיליון ש"ח לשנה תמורת  22שידורים .בפועל ,קק"ל
שילמה עבור שנתיים כבר לאחר מספר חודשים מתחילת ההתקשרות ,לאחר
שנה שילמה עוד  1.4מיליון ש"ח ורק בחודש אפריל  2014התברר לה כי בוצעו
 44שידורים בלבד מתוך  129שידורים ששולם עבורם .עקב הפסקת פעילות
הערוץ הוא נותר חייב לקק"ל  2מיליון ש"ח.
לא ברור לביקורת מדוע קק"ל העבירה את החלק הארי של התשלום מראש
עבור שנתיים ויותר 4מבלי שגורמי המקצוע ערכו בדיקה בדבר השירות שניתן
ומבלי לקבל בטחונות וערבויות על הסכומים ששולמו ולעגנם בהסכם החתום.
תגובת הנהלת קק"ל:
עד מועד הפסקת השידורים ,שודרו  44תוכניות בהיקף של מעל ל3,440-
שידורים חוזרים.
בעקבות הפסקת השידורים ,קק"ל עושה מאמצים כדי לגבות את החוב בסך 4
מיליון ש"ח.
תגובת החטיבה לגיוס משאבים:
קק"ל יצרה קשר עם משרד עורכי-דין באוקראינה .המשרד הציע לקק"ל הצעה
עקרונית-שידורים חלופיים במקום אלה שלא בוצעו .החלטת קק"ל הינה
לתבוע את השבת הכספים.
ב .דיון בנושא הסברה קק"ל בחו"ל ב19.12.2012-
לדעת הביקורת ,הואיל ומדובר בהחלטה שיש בה פעילות אסטרטגית חדשה
הכרוכה גם בהשקעת משאבים כספיים ניכרים בהיקף של עד  19מיליון ש"ח,
לשנים הקרובות ,מן הראוי היה כי הצוות המקצועי יקיים דיון מקדים מקיף
על דרכים נוספות להתמודדות עם אתגר ההסברה בחו"ל ובחינה של ספקים
נוספים בתחום .בפועל הדיון התמקד בפתרון המוצע בלבד אשר אושר בסיום
הישיבה.
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כמו כן נציין ,כי הפורום שאישר את ההתקשרות לא כלל נציג של חטיבת
כספים וכלכלה ,בעל ניסיון בעריכת התקשרויות בהיקף האמור ונציג הלשכה
המשפטית.
גורמי המקצוע לא ערכו בירורים ולא שאלו שאלות בסיסיות כגון:
 בדיקה מקדמית לאימות המוניטין המקצועי של הערוץ (אחוזי צפייה,
מספר בתי אב) ויכולתו המקצועית לספק את השירות בטווח הארוך
וכן בדיקה איתנותו הפיננסית.
 מי ניהל את המשא ומתן עם הערוץ לגבי מתווה הפעילות וסכום
ההתקשרות.
 גובה התשלומים שדורש הערוץ ,תנאי פריסתם ,מתן ערבויות ומנגנון
פיצוי במקרה של אי אספקת השירותים.
 ממשקי העבודה של הערוץ עם הגורמים בקק"ל ועם השליחים בחו"ל.
 פיקוח שוטף על פעילות הערוץ ודיווח חודשי לכל הפחות.
 קבלת תכנית עבודה מגובשת המפרטת את שיתוף הפעולה עם הערוץ
ולוחות זמנים לביצוע.
תגובת הנהלת קק"ל:
קק"ל פנתה למומחה בינלאומי בעל שם ,וביקשה את חוות דעתו בנוגע לדרך
ההתמודדות עם המתקפה התקשורתית העולמית על קק"ל .המומחה מציין
בדוח כי הוא בחן מספר חלופות.
במסגרת הכנת המענה לדוח הביקורת וליקוט החומרים ,אותר הדוח ותקציר
הדוח שהונח על שולחן הדיונים במסגרת הישיבה שהתקיימה ביום
.19.12.2012
תגובת הביקורת:
 .1כאמור ,עניין ההתקשרות עם המומחה הובא לידיעתנו רק במסגרת תגובת
הנהלת קק"ל לטיוטת דוח זה ולא הוזכר כלל במהלך עבודת הביקורת,
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לרבות בפגישות שקיימנו עם מנהל חטיבת גיוס משאבים ,ועם הדוברת
אשר השתתפו בדיון ביום  ,19.12.2012בו התקבלה ההחלטה.
 .2הדוח המלא של המומחה ,מיום  ,21.12.2012כולל המלצה להקים צוות
שיוביל את פעולות ההסברה והתקשורת המפורטות בדוח שיכלול את
המומחה עצמו כיועץ אסטרטגיה ותקשורת ,איש הקשר לערוץ ,כמתאם
ויועץ וכן נציגים של חברת הלובינג ,של ערוץ הטלוויזיה היהודי ,ושל חברת
מיתוג בינלאומית (שמותיהם מפורטים בהמלצה).
 .3בקשנו לבדוק את מהלך ההתקשרות עם המומחה .בקשותינו לקבל
חומרים בדבר מהות ההתקשרות ,הליך אישורה ,ההסכם שנחתם,
החשבונית שהוגשה ומה נכלל בה ,לא נענו עד למועד הגשת דוח זה .הנתון
היחיד שהתקבל הוא כי קק"ל שילמה למומחה סך של כ 22,000-דולר,
בחודש מרץ .2013
ג .אי גיבוש תכנית עבודה מפורטת טרם חתימת ההסכם
להבנת הביקורת ,למעט קווי פעולה כלליים ,גורמי המקצוע לא גיבשו ,טרם
הבאת ההסכם לאישור ,תכנית פעולה מפורטת לשיתוף הפעולה עם הערוץ
הכוללת התייחסות לנקודות הבאות:
 לוחות זמנים לביצוע.
 פירוט הפעולות שיבוצעו על ידי הערוץ.
 פילוח אמצעי המדיה :כבלים1אינטרנט.
 פילוח השפות בהן ישודרו הכתבות.
 כמה שידורים חוזרים ישודרו לכל כתבה.
 צורת העבודה מול חטיבת גיוס משאבים ויחידת הדוברות ,לרבות
העברת חומרים וחלוקת תפקידים.
 ממשקי העבודה מול שליחי קק"ל בעולם.
 מתן ערבויות או מנגנון פיצוי במקרה של אי אספקת השירותים.
מסקירת החומר עולה כי בסוף פברואר  2013התקיים יום עיון לצורך דיון
וגיבוש תכנית העבודה של הערוץ ושל חברת הלובינג .לא ברור לביקורת האם
בשלב כלשהו נכתבה תכנית עבודה שכזו.
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תגובת הנהלת קק"ל:
קק"ל מקבלת את ההערה בעניין אופן הכנת ההסכם .אף כי החוזה נוסח,
נבדק ,אושר והומלץ על ידי ממלאת מקום היועץ המשפטי של קק"ל ,הוא לא
נתן מענה מספק לאינטרסים של קק"ל .הנהלת קק"ל מצפה מגורמי המקצוע
לנסח את תנאי ההסכם (בכל התקשרות) עפ"י תכנית עבודה מפורטת ובאופן
שיגן על זכויותיה של קק"ל.
ד .פיצול ההתקשרות בין יחידת הדוברות וקשרי ציבור (גיוס משאבים)
הסעיף התקציבי השנתי פוצל לשניים באופן שרירותי –  2מיליון ש"ח לכל
יחידה ,מבלי להסביר את הסיבה לכך .לדעת הביקורת אין זה תקין כי
התקשרות אחת תפוצל בין שתי יחידות בקק"ל ללא ציון מפורש איזה יחידה
אחראית על כל אחת מההתקשרויות .כמו כן ,לא סביר כי יחידת הדוברות
אינה מעורבת במגעים עם הערוץ ,אינה מפקחת על פעילותו אבל אחראית על
התקצוב .נציין גם כי לא מונה גורם אחראי אשר תפקידו לנהל את
ההתקשרות ,לאשר את קבלת השירות ואת החשבונות ולחתום על הוראת
התשלום.
מסקירתנו את פרוטוקול ועדת המכרזים מיום  22.12.2013אשר התכנסה
בעקבות בקשת יחידת הדוברות להארכת החוזה ,עולה כי יו"ר הוועדה מורה
להוריד מסדר היום את הדיון בנוגע להארכת ההתקשרות עם הערוץ בטענה
ש"לא תקין שהתקשרות עם גורם אחד מפוצלת לכמה גורמים בקק"ל" ועל כן
הנושא יורד מסדר היום .לא ראינו תיעוד מאוחר יותר לאישור המשך
ההתקשרות .לא ברור כיצד בכל זאת אושרה ההתקשרות לשנת  2014במתכונת
מפוצלת זו.
ו .הטיפול בהשבת כספי קק"ל
סקרנו את החומרים לשנת  2014שהומצאו לידינו ,לרבות התכתבויות בדואר
אלקטרוני ופרוטוקולים ,מהם עולה כי:
 למעט התכתבויות בדואר אלקטרוני ,לא ראינו כי עם היוודע
עובדת היות הערוץ בקשיים התכנסו הנוגעים בדבר ,לרבות הלשכה
המשפטית ,לצורך חשיבה על דרכי פעולה ותגובה .לדעתנו ,חל
עיכוב בטיפול בנושא.
 רק בחודש יולי (לאחר בקשות חוזרות לאיסוף וריכוז החומרים
הנוגעים לערוץ) יצא שליח מטעם קק"ל לבלגיה לטפל בנושא אחר
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ותוך כדי הפגישות שערך הוא ביצע בירורים גם בנושא הערוץ.
נציין כי בינתיים יכול היה הערוץ להכריז על פשיטת רגל ,להבריח
נכסים ונושים אחרים היו יכולים להקדים את קק"ל.
המלצות הביקורת:
 .1לדעת הביקורת ,הממצאים שפורטו לעיל מעלים את הצורך בחשיבה
מחודשת בדבר נהלי עבודה להתקשרויות עם יועצים המוגדרות
כ"אסטרטגיות" ,בעיקר בסוג התקשרויות בהן אין לקק"ל ניסיון קודם.
אנו ממליצים כי ייקבע פורום אשר מתפקידו יהיה לנהל את תהליכי
ההתקשרויות מסוג זה ,תוך מעקב ודיווח אחר כל שלבי ההתקשרות.
לחילופין ,ניתן ליישם המלצות אלו במסגרת נהלי העבודה של ועדת
המכרזים הפועלת כיום ולעדכן לצורך כך את תקנון ההתקשרויות של
קק"ל.
להלן מספר נקודות למתווה כללי של ניהול התקשרויות מסוג זה .ניתן
לשקול להחיל אותן גם על יתר ההתקשרויות של קק"ל:
א .נוסח הסכמים
יש לקבוע כמדיניות כי קק"ל לא תחתום על חוזה אשר נוסח על ידי
נותן השירות .יש לתת דגש בהסכם לנקודות הבאות:
 קביעת לוחות זמנים לביצוע השירות.
 פריסת התשלומים על פני תקופת מתן השירות.
 מקדמה ,אם בכלל ,תהיה בסכום נמוך.
 ערבויות ביצוע ומנגנון פיצוי.
 אישור ההסכם על ידי הלשכה המשפטית.
ב .גיבוש טיוטת תכנית עבודה טרם חתימה על החוזה
טרם אישור החוזה ,תוצג לפורום המאשר את ההתקשרות תכנית
עבודה מפורטת ככל הניתן ,לגבי שיתוף הפעולה הצפוי בין קק"ל
לבין נותן השירות הפוטנציאלי ,תוך התייחסות ,בין השאר,
לנקודות הבאות:
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 תיאור הפעולות המתוכננות.
 לוחות זמנים משוערים לביצוע ("אבני דרך").
 ממשקי העבודה עם הגרומים הרלוונטיים בקק"ל.
ג .ביצוע בדיקות מקדמיות
נציג קק"ל יבצע בדיקות לעניין המוניטין המקצועי של הספק
הפוטנציאלי ,ניסיונו בתחום ובדיקה לגבי איתנותו הפיננסית.
ד .אישור ההתקשרות
עם סיום המשא ומתן הראשוני יתכנס הפורום וישמע סקירה על
תוצאות הבדיקות וטיוטת ההסכם .במידה ויתרשם כי נכון לאשר
את הצעת ההסכם יועבר הנוסח לעיון הלשכה המשפטית לצורך
אישור החוזה ,כך שהאישור יינתן בכתב.
ה .מעקב ודיווח
יחידות המטה שבמסגרת פעילותן בוצעה ההתקשרות ידווחו
לפורום מדי רבעון על רמת ביצוע השירות .הפורום יידון בתוצאות
הדיווח ,גם טרם בואו להחליט האם לאשר תקופת התקשרות
נוספת.
ו .מימוש אופציית להארכת התקשרות
טרם מימוש אופציה להמשך תקופת ההתקשרות ידון הפורום
בדבר ביצוע ההסכם בתקופה הקודמת .במידה ויוחלט כי הספק
מעניק שירות לשביעות רצונה של קק"ל ,ינוהל עם הספק משא
ומתן לצורך הוזלת העלויות ,תוצאות המשא ומתן ידווחו לפורום
טרם ההודעה לספק על המשך ההתקשרות עמו.
תגובת הנהלת קק"ל:
הביקורת מקובלת .כל תחום ההתקשרויות עבר ועדיין עובר שינוי ושדרוג
מהותי ,החל מהחמרה מהותית בנהלי ההתקשרויות ושחרור הכספים מקופת
קק"ל ,וכלה בהקמת אגף מרכזי להתקשרויות המנוהל על ידי עורכת דין
מנוסה בתחום ההתקשרויות והמכרזים 4אשר נותן ייעוץ אפקטיבי ליחידות
השונות בקק"ל.
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 .1נהלים
תחומי הפעילויות בהם עוסקת היחידה הינם מגוונים ואופי הפעילות השוטפת
כולל ממשקי עבודה רבים עם גורמים ,הן בקק"ל והן מחוצה לה .לצורך כך
ולצורך הדרכת עובדים חדשים ,נכתבה ביחידה חוברת – "תיק נהלי חפיפה"
(להלן" :תיק הנהלים") ,הכולל הדרכה מעשית למגוון פעילויות היחידה.
הביקורת קראה את תיק הנהלים ובחנה האם הם נותנים מענה לצרכי היחידה
ולממשקי העבודה שלה.
ממצאי הביקורת:
א .אי קיומם של נהלי עבודה במספר נושאים
לא קיים נוהל מסודר המגדיר את דרך הפעולה של הדוברות מול היועץ
לניהול משברים ,לרבות חלוקת העבודה בין כל הגורמים המעורבים
בנושא .כמו כן לא הוגדר סדר הפעולות בהן יש לנקוט בעת משבר.
לטענת הדוברות ,מנוהלת קבוצה אינטרנטית און-ליין בה חברים כל
הנוגעים בניהול הנושא.
כמו כן  ,הגם שעדיין אין התקשרות בתוקף עם משרד לובי פרלמנטרי,
לא קיימים נהלי עבודה אשר יאפשרו כניסה לעבודה שוטפת מיד עם
היבחר הזוכה.
ב .תיק הנהלים הקיים אינו מעודכן ואינו מלא
בחינה של ספר הנהלים מראה כי לצד נושאים מפורטים וברורים
הכוללים פירוט של סדר פעולות (שאילתות מעיתונאים ,טיפול
בשריפות ,סיורי כתבים) ,ישנם מספר נושאים אשר מופיעים ככותרת
בתוכן העניינים אולם בגוף תיק הנהלים לא קיימים בגינם נהלים,
לדוגמא :נהלי עבודה עם צלמי וידאו ,נהלי עבודה מול צוות אתר
קק"ל ,ישיבות יחסי ציבור ונוהל טיפול במודעות פרויקטים.
המלצות הביקורת:
א .כתיבת נהלים חדשים
הביקורת ממליצה לכתוב נהלי עבודה בתחומים בהם עדיין לא
קיימים נהלים  .יש לתת דגש לחלוקת העבודה בין הגורמים השונים
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ולסדרי הפעולות הנדרשים עם קרות אירועים ספציפיים .נהלי העבודה
ייקבעו במסגרת גיבוש האסטרטגיה התקשורתית של קק"ל.
ב .עדכון הנהלים הקיימים
יש להשלים את תיק הנהלים הקיים ,כך שיכלול גם את נהלי העבודה
החסרים בנושאים שהוזכרו.
תגובת הנהלת קק"ל:
בהנחיית הנהלת קק"ל והמנכ"ל ,כל הנהלים נבחנים מחדש ועוברים רביזיה
הנותנת מענה לשינויים הפנימיים והחיצוניים שחלו בתחומי המינהל,
הטכנולוגיה ,הביקורת ,השקיפות והרגולציה ,מאז אושרו לאחרונה ,לרבות
רישום הקק"ל כחברה לתועלת הציבור.

אפריל 2012
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קרן קימת לישראל
שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים
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קרן קימת לישראל
שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים
הקדמה
בתקציב של קרן קימת לישראל (להלן :קק"ל) בפרק "התחייבויות כספיות" ,קיים
סעיף תקציבי" :שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים"( .להלן :שת"פ עם ארגונים).
כמחצית מסכום התקציב בסעיף זה מועברת להסתדרות הציונית העולמית וכמחצית
מועברת לארגונים אחרים ,חלקם מחוץ למוסדות הלאומיים.
להלן ריכוז נתוני התקציב והביצוע בשנים  2102 ,2102ועד נובמבר  2102באופן שבו
הוא מוצג בספר התקציב (בש"ח):
2102

הסתדרות ציונית

2102

תקציב

ביצוע

02,,11,111

02,0,2,,02

תקציב
02,,11,111

0002101
ביצוע

תקציב

ביצוע

27,1,0,280

02,,11,111

20,202,020

עולמית (הצ"ע)
בריתות ,ארגונים,

20,,27,111

2,,82,,227

)0(22,8,8,111

2,,802,218

01,,01,111

20,8,0,282

תנועות נוער,
שלטון מקומי וכד'
סה"כ

4,5,145111

4252215232

4352795111

9154125942

0115,,15111

9252045974

הערה )0( :התקציב המקורי עמד על  22,001,111ש"ח.
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תקציב
להלן פירוט נתוני התקציב והביצוע של הסעיף שת"פ עם ארגונים משנת  2102עד
נובמבר  ,2102כפי שהעביר אלינו מנהל אגף תקציבים ובקרה ,ב 20-בדצמבר 2102
(בש"ח):
2102
תקציב
שת"פ (בריתות 5ארגונים 5תנועות נוער5
שלטון מקומי וכד')

22,8,8,111

0002101
ביצוע

2,,802,218

תקציב
01,,01,111

הסוכנות היהודית – פרויקטים חינוכיים
ירוקים

7,111,111

2,,80,111

7,111,111

הסוכנות היהודית – פעילות עם עולים

7,111,111

8,2,,,111

7,111,111

פעילויות חינוכיות עם הצ"ע

2,111,111

2,21,,727

2,111,111

מועצה ציונית

2,111,111

2,102,201

0,111,111

בריתות ציוניות

0,801,111

0,801,111

ארגונים ציוניים

0,221,111

0,1,0,011

תנועות נוער ציוניות

,11,111

,11,111

2,,81,111

ביצוע
20,8,0,282
,,,8,,111

,,117,111
2,,20,280

סיורים ,משלחות ומנהיגות להגברת
מודעות על פעילות קק"ל

0,011,111

0,2,7,02,

2,111,111

2,2,027

עתודה

2,,,111

2,0,,,1

0,221,111

227,,0,

פרויקט לימוד לדוברי רוסית

281,111

227,,12

211,111

220,222

מסע ותגלית

011,111

011,111

011,111

011,111

פרויקט מ"שואה" ל"תקומה" בעקבות
מצעד החיים

011,111

222,,,1

0,011,111

2,,,,28

ארגונים/זרמים דתיים

0,011,111

0,011,111

0,011,111

0,211,111

שלטון מקומי

201,111

201,111

201,111

201,111

)0( ECJC

000,111

-

התאמות שער

21,111

-

-

-

011,111

-

הגברת השת"פ עם הצ"ע

2,111,111

-

מוזיאון פלוגות הכותל

2,801,111

2,801,111

מחקר היין התנ"כי

0,111,111

0,111,111

השומר החדש

,11,111

,11,111

ארגון עזרא (עליה)

2,111,111

2,201,111

231

2102
תקציב

0002101
ביצוע

ביצוע

תקציב

ארגון קהילות (עליה)

211,111

270,071

האוסף הלאומי – אוניברסיטת ת"א

2,111,111

-

הכשרה במצדה

0,111,111

0,111,111

מוזיאון הטרקטור ותולדות הישוב

011,111

011,111

,253115111

145170519,

,253115111

)2(1051,25,2,

4352795111

9154125942

0115,,15111

9252045977

הצ"ע
סה"כ
הערות)0( :
()2

 – ECJCהיא עמותה של בתי-ספר יהודיים באנגליה.
אגף התקציבים מסר לנו כי הוא יבצע תיקון ברישום כך שמתוך סכום הביצוע בסך
 20,202,020ש"ח הוא יעביר  ,,2,8,,01ש"ח לסעיפי תקציב אחרים.

מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת  2102כמה מהארגונים לא קיבלו את מלוא ההקצבה
שיועדה להם .לדוגמא :לסוכנות היהודית נקבע תקציב של  7,111,111ש"ח עבור
פרויקטים חינוכיים ירוקים אולם הועברו אליה  2,,80,111ש"ח בלבד.
כמו כן ,נמצא כי ארגונים מסוימים לא קיבלו כלל את כספי ההקצבה שיועדו להם.
לדוגמא :ארגון  ECJCבשנת  2102והאוסף הלאומי של אוניברסיטת תל-אביב ,בשנת
.2102
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע ארגונים מסוימים
לא קיבלו את כספי ההקצבה של קק"ל או קיבלו רק חלק מסכום ההקצבה שיועד
להם.

קק"ל מסרה בתגובה כי הסוכנות היהודית לא קיבלה את יתרת
ההקצבה משום שלא העבירה דיווח על השלמת הפרויקט החינוכי
הירוק .היא ציינה כי בשנת  2102לא הועברה ההקצבה לארגון ECJC
משום שבטעות ארגון זה תוקצב בשנה זו במסגרת שת"פ עם ארגונים.
באשר לאוסף הלאומי האוניברסיטאי ,קק"ל מסרה כי פרויקט הקמת
מוזיאון באוניברסיטה התעכב ,ולכן לא הועברו אליו כלל כספי
ההקצבה בשנת  .2102לדבריה ,רק לאחרונה חלה התקדמות וצפוי
להיחתם הסכם עם האוניברסיטה.
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תהליך קבלת ההחלטות
הקדמה
הסעיף התקציבי "שת"פ עם ארגונים אחרים" עוסק במתן הקצבות כספיות לארגונים
אשר ניתן למיין אותם לשתי קבוצות עיקריות:
קבוצה א'
א .תמיכה כספית בהסתדרות הציונית העולמית.
ב .הקצבה לגופים החברים בהצ"ע (בריתות ציוניות ,ארגונים ציוניים ,תנועות
מגשימות).
ג .הקצבה לזרמים דתיים.
ד .הקצבה לסוכנות היהודית.
קבוצה ב'
א .הקצבה לחברת "מסע" ול"תגלית".
ב.

הקצבה לארגונים חיצוניים (מוזיאונים וכדומה).

בשנת  211,החלה קק"ל לתקצב את הזרמים הדתיים ,על פי החלטה של הדירקטוריון
משנת .211,
בשנת  2102הורחבה ההקצבה גם לגופים אחרים החברים בהצ"ע (בריתות ציוניות,
ארגונים ציוניים ותנועות מגשימות).
לא מצאנו החלטה ייעודית (דיון ופרוטוקול) של הדירקטוריון בעניין העברת כספי
הקצבה מקק"ל לבריתות הציוניות העולמיות 5לארגונים הציוניים ולתנועות
המגשימות.

קק"ל מסרה בתגובה כי סעיפי ההקצבה הרלוונטיים אושרו על ידי
הדירקטוריון ,במסגרת אישור התקציב השנתי של קק"ל.
הביקורת סבורה כי יש הבדל בין אישור סעיפי תקציב במסגרת אישור התקציב השנתי
של קק"ל לבין החלטה ייעודית להעניק הקצבה לגוף מסויים ,כחלק מקביעת מדיניות.
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על כן 5הביקורת סבורה כי ראוי היה שהדירקטוריון 5כקובע מדיניות 5וכפי שעשה
בעניין ההקצבה לזרמים הדתיים ובעניין ההקצבה להצ"ע 5יערוך דיון ויקבל החלטה
ייעודית על מתן הקצבה לבריתות הציונית 5לארגונים הציוניים ולתנועות המגשימות.
בשנת  2102נחתם הסכם בין קק"ל לבין הצ"ע שבו הוסכם כי קק"ל תעביר כספים
להצ"ע .ההסכם אושר בדירקטוריון ביולי .2102
בשנת  2102ובמיוחד בשנת  2102נוספו ארגונים נוספים לסעיף התקציבי שת"פ עם
ארגונים ,חלקם ארגונים חיצוניים .בהתייחס לכמה מהארגונים המופיעים בטבלה
שלעיל בפרק על התקציב – לא ברור מי בקק"ל אישר את כל תהליך העברת הכספים
לארגונים הללו :מי החליט מיהם הארגונים שייכנסו לרשימה ,מי קבע את סכומי
ההקצבה שהם קיבלו ומי פיקח על השימוש בכספים שקק"ל העבירה להם ,כפי
שיפורט בהמשך.
א .הפניה לקק"ל
במסגרת הבדיקה פנינו לגורמים שונים בקק"ל כדי לבדוק כיצד מתבצע תהליך הפנייה
של הארגונים לקק"ל ,ולהלן הממצאים:
עבור הארגונים המופיעים בקבוצה א' שלעיל ,קק"ל מסרה לנו כי לא היה צורך בקבלת
פנייה מהם לצורך מתן כספי ההקצבה ,מכיוון שחלק ממטרותיה של קק"ל הוא סיוע
בקידום פעילות ציונית בקרב ארגונים וגופים ציוניים ,בפרט במוסדות הלאומיים,
ואלה ערים לתמיכות שקק"ל מעניקה.
לא נמצאה פנייה של מרכז השלטון המקומי 5עבור כספי ההקצבה שקק"ל העבירה
אליו בשנים  2102ו.2101-
כמו כן ,קק"ל העבירה אלינו פניות ישנות ,משנת  2100של הארגונים :הכשרה במצדה
ומצעד החיים ,אשר אינן רלוונטיות לתקציב  2102-2102שבו עוסק דוח הביקורת הזה.
ב .בדיקה ראשונית
ביקשנו לבחון האם קק"ל עורכת בדיקה של הארגונים שהיא עתידה להעביר אליהם
את כספי התמיכה ,טרם ההחלטה על שתוף הפעולה עמם (כגון :בדיקת איתנות
פיננסית ,סטטוס משפטי ועוד).
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לא מצאנו כי נעשו בקק"ל כל הבחינות המתחייבות כדי לוודא את כשירותם של
הארגונים אליהם הועברו הכספים 5לקיים את התחייבותם כלפי קק"ל – בטרם
יוחלט אם לשתף עמם פעולה.
הביקורת ממליצה לעגן בנוהל את פירוט סדרי הפעולות והבדיקות הנדרשות לביצוע על
ידי קק"ל טרם החתימה על הסכם שיתוף פעולה עם גורם חיצוני.
ג .קריטריונים
ביקשנו לבחון אילו קריטריונים מנחים את מקבלי ההחלטות בבואם לקבוע אילו
ארגונים יקבלו את כספי התמיכה במסגרת הסעיף התקציבי שיתוף פעולה עם ארגונים
אחרים ,ולהלן הממצאים:
לא מצאנו קריטריונים ברורים (בעיקר בשיתופי פעולה עם ארגונים חיצוניים)
המנחים את מקבלי ההחלטות בקק"ל בקביעת הארגונים שיקבלו את כספי התמיכה5
לאיזה סוג של פעילויות 5כיצד נקבע הסכום הכספי שיועבר לכל ארגון בכל שנה וכיצד
נבחנת מהות שיתוף הפעולה בין הארגונים לבין קק"ל 5ויישומו הלכה למעשה.

קק"ל מסרה בתגובה כי בעקבות הערת הביקורת ,וכחלק מהיערכות
קק"ל בעקבות רישומה כחברה לתועלת הציבור ,היא תפעל ליצירת מנגנון
לקביעת קריטריונים להליך התמיכה והם יפורסמו בנוהל "הקצאות"
שיגובש בקרוב.
ד .ההחלטה
ביקשנו לבחון את תהליך קבלת ההחלטות בעניין שת"פ עם ארגונים ,שבתמורה קק"ל
מעבירה אליהם כספים מידי שנה ,ולהלן הממצאים:
פנינו לגורמים שונים בקק"ל כדי לאתר את הגורם אשר החליט מיהם הארגונים
שייכנסו לרשימת מקבלי התמיכה הכספית מקק"ל במסגרת סעיף זה.
קיימנו פגישות עם שני סגני היו"ר ,עם יו"ר ועדת הכספים של הדירקטוריון ,עם מנכ"ל
קק"ל ועם מנהל החטיבה לכספים וכלכלה.
הביקורת העלתה כי אף אחד מהם לא ידע כיצד נקבעה רשימת הארגונים שקיבלו
כספים מקק"ל בשנים  2102-2102במסגרת הסעיף התקציבי שת"פ עם ארגונים.
לא מצאנו מי בקק"ל קבע את הסכום הכספי שקיבל כל אחד מהארגונים בשנים הללו.
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לא מצאנו תיעוד של החלטה הקובעת את הרשימה המפרטת את סכומי ההקצבה
שהועברו לארגונים .אין תיעוד של דיונים בנושא זה בהנהלה המצומצמת ובוועדת
הכספים או לבדיקה שנעשתה עם הגורמים הרלוונטיים בקק"ל כדי לבחון את מהות
שיתוף הפעולה בין קק"ל לבין הארגונים.

קק"ל מסרה לנו בתגובה כי שלושה מהפרויקטים הוגדרו כ"מיזמים
משותפים" ועל כן ההחלטה בעניינם התקבלה על ידי ועדת המכרזים,
בהתאם לדיני חובת המכרזים שקק"ל אימצה ,מעבר לחובתה החוקית,
כדלקמן:
מוזיאון הטרקטור –  011,111ש"ח ,דצמבר .2102
תנועת עזרא העולמית –  0,011,111ש"ח – נובמבר .2102
עמותת קליטת קהילות ישראל – (ללא סכום) ,אוגוסט .2102
הביקורת העלתה כי ועדת המכרזים אישרה הקצבה בסך  0,011,111ש"ח לתנועת
"עזרא" אולם בפועל קק"ל העבירה ל"עזרא"  2,201,111ש"ח (ראה טבלה לעיל בפרק
על התקציב).
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים ולכלכלה לבדוק מדוע קק"ל העבירה
לתנועת "עזרא" הקצבה גבוהה יותר מהסכום שאושר בוועדת המכרזים 5ומדוע סכום
ההשתתפות של קק"ל שקבעה ועדת המכרזים עבור תנועת "עזרא" לא תואם את
הסכום שתוקצב עבור "עזרא" בסעיף שת"פ עם ארגונים אחרים (ראה טבלה לעיל
בפרק על התקציב).
לסיכום 5הביקורת ממליצה לקק"ל להסדיר בנוהל את כל שלבי תהליך קבלת
ההחלטות במסגרת הטיפול בנושא שת"פ עם ארגונים אחרים.

קק"ל מסרה בתגובה כי צוות מקצועי החל בגיבוש נוהל סדיר ומפורט
לחלוקת תמיכות והקצאות .הנושא נכלל במסגרת תכנית העבודה
לשנת .2100
כמו כן ,קק"ל מסרה כי משנרשמה כחברה לתועלת הציבור,
בספטמבר  ,2102חלים עליה כללים מחמירים בנושא תמיכות
והקצבות.
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אישור התקציב
הסעיף התקציבי :שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים אושר על ידי דירקטוריון קק"ל במסגרת
אישור התקציב השנתי של קק"ל .התקציב הסתכם בכ 7,,111,111-ש"ח בשנת 2102
ובכ 010,111,111-ש"ח בשנת .2102
יצוין כי לדירקטוריון הוצג הסכום הכולל המיועד להצ"ע והסכום הכולל המיועד לשאר
הארגונים.
בשנת  ,2102בעקבות הגדלת התקציב עבור הארגונים (מלבד להצ"ע) ב08,711,111-
ש"ח לעומת שנת  ,2102הדירקטוריון ביקש לקבל פירוט.
מנהל החטיבה לכספים וכלכלה הציג בפני חברי הדירקטוריון רק את הארגונים שיזכו
לתוספת התקציבית ואת הסכום שכל אחד מהם יקבל ,כתוספת ,מתוך ה08,711,111-
ש"ח.
הביקורת מציינת כי בשום שלב לא הוצגו בפני הדירקטוריון הרשימה המלאה של כל
הארגונים המתוקצבים בסעיף שת"פ עם ארגונים והסכום המלא שיקבל כל אחד מהם
מקק"ל בשנים .2102-2102

קק"ל מסרה בתגובה כי בנוהל שיגובש בקרוב תיקבע הוראה המחייבת
להעביר לכל חבר דירקטוריון את הרשימה המלאה של כל הארגונים
הנתמכים על ידי קק"ל ,מראש ,בציון הסכומים הרלוונטיים ותמצית
בדבר הפעילות המבוצעת על ידי כל ארגון.
יו"ר ועדת הכספים מסר לביקורת כי הרשימה המלאה של כל הארגונים ,ופירוט
הסכומים שהם אמורים לקבל מקק"ל ,הובאה לוועדת הכספים על ידי ההנהלה
המצומצמת .ועדת הכספים אישרה את רשימת הארגונים כפי שהיא ,מבלי לדון בה.
אולם ,כאשר הצגנו בפני שני סגני היו"ר ,החברים בהנהלה המצומצמת ,את רשימת
הארגונים שקק"ל מעבירה אליהם כספים ,במסגרת שת"פ עם ארגונים אחרים ,הם
ציינו בפנינו כי הם אינם מכירים חלק מהארגונים הללו ואת סכומי ההקצבה שקק"ל
ייעדה להם וכי מעולם לא היו שותפים בהכנת רשימת ההקצבות לארגונים הללו
ולהחלטה להעביר להם כספי הקצבה מקק"ל.
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ביקשנו לקבל את הפרוטוקולים של ההנהלה המצומצמת כדי לבדוק האם היא דנה
ברשימת הארגונים ובסכומי ההקצבה שהם קיבלו מקק"ל.
מזכיר ההנהלה מסר לנו בתגובה כי ההחלטות בנושא הסעיף "שת"פ עם ארגונים" לא
התקבלו על ידי ההנהלה המצומצמת ולכן לא קיימים פרוטוקולים רלוונטיים במאגר
ההחלטות השוטפות של ההנהלה.

הסכמי התקשרות בין קק"ל לבין הארגונים
במסגרת הבדיקה ביקשנו לבחון את הסכמי ההתקשרות שנחתמו בין קק"ל לבין
הארגונים אשר קיבלו כספים מקק"ל במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם בשנים 2102-
 2102ולהלן הממצאים:
הביקורת העלתה כי קק"ל חתמה על  8הסכמים בלבד של שיתופי פעולה עם ארגונים
שקק"ל העבירה אליהם כספים בשנים  2102ו.2102-
קק"ל חתמה על הסכמים עם הארגונים הבאים בלבד:
הסכם עם הצ"ע לשנים  ,2102-2100הסכם לשנת  2102עם מוזיאון פלוגות הכותל,
השומר החדש ,עמותת קליטת קהילות ישראל ו"מצעד החיים" .כמו כן ,הסכם עם
מרכז השלטון המקומי לשנת  2102והסכם עם מחקר היין התנ"כי לשנים .2100 – 2102
אין הסכמים של קק"ל עם הארגונים הבאים לשנים :2102-2102
הסוכנות היהודית (בנושא עליה ופרויקטים ירוקים) ,הצ"ע (בנושא פעילויות חינוכיות
והגברת השת"פ עם הצ"ע) ,המועצה הציונית ,בריתות ציוניות ,ארגונים ציוניים,
תנועות נוער ציוניות ,לימוד ,מסע ותגלית ,ארגונים וזרמים דתיים ,העברות כספיות
לשלטון המקומי לשנת  ,2102אוניברסיטת תל-אביב ,והכשרה במצדה .הועברו אלינו
הסכמים לא חתומים עם מוזיאון הטרקטור ותולדות הישוב ועם תנועת "עזרא".
הביקורת מציינת כי בהעדר הסכמים חתומים בין קק"ל לבין הארגונים הללו בשנים
 2102-2102אין באפשרותנו לבחון את תנאי ההתקשרות ביניהם :לא ניתן לבחון את
מהות שיתוף הפעולה בין קק"ל לבין הארגונים ומהי התמורה שקק"ל קיבלה מהם,
לא ניתן לבחון מהן המטרות שלשמן קק"ל העבירה להם כספים ,מהו הסכום הכספי
שנקבע שקק"ל תעביר אליהם ,לא ניתן לבדוק אם קיימת דרישה לקבל מהארגונים
דיווחים על השימוש בכספי קק"ל וכן לא ניתן לדעת מה הוסכם בין הצדדים במקרה
שצד אחד לא עומד בהתחייבותו.
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הביקורת ממליצה למנכ"ל קק"ל להסדיר בדחיפות 5בחוזים חתומים 5את
ההתקשרות בין קק"ל לבין כל הארגונים שמקבלים כספים מקק"ל.
להלן התגובה שמסרה קק"ל בעניין ההסכמים עם הארגונים:

הסוכנות היהודית – קק"ל מסרה בתגובה כי ככל שפרויקט זה יימשך,
ייחתם בעניינו הסכם בעתיד.
המועצה הציונית – קק"ל מסרה בתגובה כי בעתיד ייחתם הסכם עם
עמותת ע"ץ – עושים ציונות.
בריתות ציוניות ,ארגונים ציוניים ותנועות מגשימות ציוניות – קק"ל
מסרה בתגובה כי ההקצבה נועדה למימונם השוטף ,ללא קבלת שירות
או תמורה אחרת ולכן היא לא עיגנה את ההתקשרות בהסכם.
קק"ל הוסיפה כי בעקבות הערות הביקורת ,היא תשקול בעתיד
להתנות את כספי התמיכה לבריתות ,לארגונים ולתנועות – בקיומו
של הסכם ובהעברת דיווח שוטף לקק"ל על השימוש בכספי התמיכה.
היא ציינה כי הנושא יועבר לדיון בוועדת הביקורת החיצונית של
קק"ל.
סיורים ,משלחות ומנהיגות להגברת המודעות על פעילות קק"ל –
קק"ל מסרה בתגובה כי בפועל הכספים לא הועברו לארגונים
חיצוניים אלא שימשו לפעילות השוטפת של קק"ל .לפיכך קק"ל
תשקול להעביר את הסעיף הזה לתקציב אחר ,כי הוא אינו שייך
לנושא שת"פ עם ארגונים.
לימוד – קק"ל מסרה בתגובה כי תפעל להכנת הסכם בעתיד.
מסע ותגלית – קק"ל מסרה בתגובה כי היא מממנת יום לימודים
אחד ,במסגרת קק"ל ,המשולב בתכנית הביקור של בני נוער יהודים
מהתפוצות המשתתפים בתכניות מסע ותגלית בישראל .קק"ל תפעל
בעתיד להסדיר את ההתקשרות בהסכם.
זרמים דתיים – קק"ל מסרה בתגובה כי היא סבורה שאין צורך
בחתימת הסכם עם הזרמים הדתיים מאחר שמדובר בתמיכה שאינה
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מותנית בתמורה כלשהי .היא הוסיפה כי בעקבות רישום קק"ל
כחל"צ ,תיבדק האפשרות המשפטית להמשיך לתקצב את הזרמים.
במידה וזה יאושר ,היא תשקול לחייב אותם לחתום עמה על הסכם.
היא הוסיפה כי הנושא יעוגן בנוהל שיגובש בקרוב בעניין התמיכה
בזרמים הדתיים.
הביקורת מציינת כי תגובת קק"ל על כך שאין צורך בחתימה על הסכם עם הזרמים
הדתיים עומדת בסתירה להחלטה של "הוועדה להקצבות לזרמים הדתיים" בקק"ל
אשר קבעה כבר בשנת  211,כי "ייערך הסכם מחייב עם הזרמים הדתיים והתשלום
יבוצע בהתאם להתקדמות העבודה על פי התכנית המאושרת ובהסתמך על ההסכם
שייחתם בין הצדדים".

העברות כספיות לשלטון המקומי – קק"ל מסרה בתגובה כי מדובר
בכספים המועברים למרכז השלטון המקומי עבור נטיעות ט"ו בשבט,
קורסים ,סיורים ,יום הנקיון הבינלאומי ועוד .קק"ל צירפה לתגובה
את ההסכם לשנת .2102
הביקורת מציינת כי ההסכם עם מרכז השלטון המקומי לשנת  2102נחתם באיחור רב,
באוקטובר  .2102כמו כן לא קיבלנו את ההסכם לשנת  2102שבגינו קק"ל העבירה
בפועל למרכז השלטון המקומי  201,111ש"ח.

מחקר היין התנ"כי – קק"ל מסרה בתגובה כי מדובר בפרויקט מחקר
בעניין זיהוי זני הגפן ששימשו ליצירת יין בתקופות קדמוניות בארץ
ישראל ושיוצג ב"אקספו  "2100שיתקיים באיטליה במהלך שנת .2100
קק"ל צירפה לתגובה את ההסכם לשנים .2102-2100
הביקורת מציינת כי לא מופיע התאריך שבו נחתם ההסכם בעניין מחקר היין התנכ"י
ולכן לא ידוע מתי הוא נחתם.

תנועת "עזרא" – קק"ל מסרה בתגובה כי מדובר בשיתוף פעולה עם
תנועת הנוער העולמית "עזרא" שעניינה העלאת עולי חבר מדינות
העמים (חמ"ע) להתיישבות בנגב ובגליל החל מיוני  2102ואילך .קק"ל
צירפה לתגובה את ההסכם.
הביקורת מציינת כי בהסכם עם תנועת "עזרא" כתוב כי הוא לתקופה של  08חודשים
אולם התאריכים הרשומים בו הם ל 7-חודשים בלבד ,מ 0-בדצמבר עד  20ביולי .2102
כלומר קיימת סתירה בין משך תקופת ההתקשרות לבין התאריכים הרשומים בהסכם.
כמו כן ,הביקורת מציינת כי ההסכם אינו חתום על ידי קק"ל.
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ארגון קהילות – קק"ל העבירה אלינו בתגובה את ההסכם לשנת 2102
עם עמותת "קליטת קהילות ישראל" .היא מסרה לנו כי מטרת
הפרויקט בעניין זה הוא לאתר ולמיין משפחות המועמדות לעליה
לישראל מצרפת וממדינות דוברות צרפתית ,להציג בפניהם את הארץ,
ללוות אותן במהלך עלייתן ולסייע להן להתאקלם בישראל.
הביקורת העלתה כי ההסכם עם "עמותת קליטת ישראל" לשנת  2102נחתם באיחור,
ב 01-בספטמבר  2102והוא עתיד להסתיים בסוף שנת .2102
בנספח א' להסכם עם עמותת "קליטת קהילות ישראל" נקבע כי:
"קק"ל תשתתף בעלויות המיזם בסכום שלא יעלה על  211,111ש"ח ובלבד שסכום זה
יהווה פחות מ 01%-מהעלות של המיזם בכללותו" .עוד נקבע כי באוקטובר  2102קק"ל
תעביר  211,111ש"ח בלבד ,ועוד  211,111ש"ח ב 20-בדצמבר  ,2102בכפוף לכך
שהוצאות הפרויקט עברו את סך ה 711,111-ש"ח.
אולם ,הביקורת העלתה כי בניגוד להוראות ההסכם ,קק"ל העבירה לעמותת "קליטת
קהילות ישראל" יותר מהסכום שנקבע .קק"ל העבירה לעמותה בשנת  2102סך של
 270,071ש"ח (ראה טבלה לעיל בפרק על התקציב).

האוסף הלאומי אוניברסיטת תל-אביב – קק"ל מסרה בתגובה כי היא
תקצבה את ההשתתפות בהקמת מוזיאון באוניברסיטת תל-אביב.
מכיוון שהפרויקט לא התקדם ,קק"ל לא העבירה אליהם את כספי
ההקצבה .רק לאחרונה חלה התקדמות וצפוי להיחתם הסכם עם
האוניברסיטה.
הביקורת סבורה כי ראוי היה להסדיר את ההסכם עם אוניברסיטת תל-אביב לפני
תקצוב הפרויקט.

ארגון  – ECJCקק"ל מסרה בתגובה כי בטעות הארגון תוקצב בשנת
 2102במסגרת הסעיף "שת"פ עם ארגונים אחרים" .לא הועברו אליו
כספי הקצבה בשנים  2102ו.2102-
הכשרה במצדה – קק"ל צירפה את ההסכם לשנת .2100
מוזיאון הטרקטור ותולדות היישוב – קק"ל צירפה את ההסכם לשנת
.2102

211

הביקורת מציינת כי ההסכם עם מוזיאון הטרקטור ותולדות היישוב אינו חתום על ידי
קק"ל.
בהסכם של קק"ל עם ארגון "השומר החדש" לחודשים יוני עד דצמבר  2102קק"ל
התחייבה להעביר לארגון  2,011,111ש"ח.
הביקורת העלתה כי הסכום שנקבע בהסכם לא תואם את סכום ההקצבה שנקבע
בתקציב ,11,111 :ש"ח בלבד (ראה טבלה לעיל בפרק על התקציב).
כמו כן ,קק"ל העבירה אלינו "קול קורא" אשר היא פרסמה באתר האינטרנט בעניין
ההתקשרות עם "השומר החדש" ובו ציינה כי גורם כלשהו המבקש לבצע מיזם דומה
מוזמן לפנות לקק"ל עד  0בספטמבר .2102
הביקורת תוהה מה התועלת במתן אפשרות לגורמים אחרים להגיש בקשות לקק"ל
עד  0בספטמבר  52101כאשר בפועל קק"ל כבר חתמה על הסכם עם ארגון "השומר
החדש" 5כשלושה חודשים קודם לכן 5בחודש יוני .2101

בקרה על יישום ההתחייבויות של הארגונים כלפי קק"ל
ביקשנו לבדוק מיהו הגורם המקצועי בקק"ל שתפקידו לבחון את יישום ההתחייבות
של הארגונים אשר שקיבלו את הכספים מקק"ל בשנים .2102 – 2102
מצאנו כי רק בשלושה הסכמים מתוך שבעת ההסכמים החתומים ,צויין מיהו איש
הקשר בקק"ל לעניין ההסכם.
יחד עם זאת ,בשלושת ההסכמים שבהם צוין איש קשר (קליטת קהילות ישראל ,מרכז
השלטון המקומי ומחקר היין התנ"כי ) – לא מצאנו אם קק"ל בדקה בפועל האם
הארגונים הללו אכן עמדו בתנאי ההסכם.
הביקורת ממליצה למנות גורם מקצועי בקק"ל שיהווה איש קשר 5אשר יבחן באופן
שוטף את יישום ההסכם ובכלל זה את ההתחייבויות של הארגונים כלפי קק"ל5
במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם .כמו כן הוא יבדוק את הדיווחים התקופתיים
שימסרו הארגונים ויאשר אותם בטרם קק"ל תעביר אליהם את הכספים.

קק"ל מסרה בתגובה כי בחודש ספטמבר  2102מונה עובד במשרה
מלאה ,באגף מכרזים והתקשרויות ,שתפקידו ללוות את כל הפעילויות
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הנ"ל מהתהוותן ועד לסיומן .הוא יהיה אמון על ריכוז המסמכים
הדרושים ,החתמת החוזים ,מעקב וביצוע ,אישור תשלומים כמקבל
השרות לפי לוחות הזמנים בהסכם ,הוצאת דוחות שוטפים וסיכומים.

דיווח על השימוש בכספי קק"ל
ביקשנו לבדוק את השימוש שעשו הארגונים בכספים שהם קיבלו מקק"ל בשנים 2102-
.2102
בארבעה מתוך שבעת ההסכמים שנחתמו ,מצאנו דרישה של קק"ל לקבל מהארגונים
דיווח .בחלקם הייתה דרישה לקבל דיווח על השימוש בכספים שקק"ל העבירה אליהם
ובחלקם דרישה לקבל דיווח על התקדמות הפרויקט.

קק"ל מסרה לנו בתגובה את הדוח הכספי לשנת  2102של העמותה
"עושים ציונות" .צורף גם מאזן בוחן לשנת  2102של העמותה "קליטת
קהילות ישראל".
כמו כן ,צורפו דיווחים מילוליים על הפעילות הכללית של הארגונים
הבאים :פרויקט לימוד לשנת  ,2102תנועת עזרא (עבור המחצית
הראשונה של שנת  )2102ומחקר היין התנכ"י לשנת .2102
הביקורת מדגישה כי דוח כספי שנתי ודוח מילולי על כלל פעילות הארגון אינם
מעידים על אופן השימוש בכספי התמיכה שהארגון קיבל מקק"ל .הדיווח הנדרש
הוא על השימוש בכספי התמיכה שהארגון קיבל מקק"ל 5עבור הפרויקט המשותף5
ורצוי שרואה חשבון של הארגון יאשר את הדיווח בחתימתו.

קק"ל מסרה לנו בתגובה כי למרות שבהסכם עם הצ"ע אין דרישה
להעביר לקק"ל דיווח מילולי וכספי ,קק"ל מסרה בתגובה כי היא
שלחה להצ"ע בקשות חוזרות ונשנות לקבלת דיווחים בדבר השימוש
שנעשה בכספים שהועברו אליה מכוח ההסכם ביניהן ,אולם הדיווחים
שהצ"ע העבירה לקק"ל היו חלקיים בלבד.
קק"ל הוסיפה כי בעקבות רישומה כחברה לתועלת הציבור (חל"צ),
נעתרה הצ"ע לדרישת קק"ל ומסרה כי תעביר דיווחים מפורטים .היא
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ציינה כי בכוונת קק"ל להתנות את המשך ביצוע ההסכם ,בהתחייבות
כתובה וחד משמעית להעברת הדיווחים לקק"ל.
הביקורת ממליצה לקק"ל לעגן בנוהל וכן בהסכם שייחתם עם כל הארגונים 5את
הדרישה להעביר לקק"ל 5מידי רבעון 5דו"ח ביצוע על פעילות ודוח ביצוע על השימוש
בכספים שהם קיבלו מקק"ל.

קק"ל הוסיפה בתגובה כי עתה ,ההנהלה הורתה לציין בהסכמים
עליהם חותמת קק"ל את חובת הדיווח על הפעילות וההוצאות
הכספיות במסגרת שיתוף הפעולה או התמיכה הכספית ולצוות איש
קשר מקק"ל לבחינה ופיקוח אחר ביצוע ההתקשרות .כמו כן ,בעתיד
נושא זה יוסדר בנוהל התקשרויות ובנוהל הקצאות שיגובש בקרוב.
בנוסף 5אנו ממליצים כי בכל רבעון יו"ר ועדת הכספים 5בשיתוף מנהל החטיבה
לכספים וכלכלה 5יעביר לדירקטוריון דוח פעילות ודוח ביצוע על השימוש בכספים
שקק"ל העבירה לארגונים הללו.

אופן העברת כספי קק"ל לארגונים
בכל רבעון ,מנהל החטיבה לכספים וכלכלה העביר לארגונים כרבע מסכום ההקצבה
שנקבע להם במסגרת הסעיף התקציבי :שת"פ עם ארגונים אחרים.
כאמור ,כל זאת מבלי שקיים הסכם עם מרבית הארגונים ,מבלי שקק"ל תבדוק אם
הם מקיימים את התחייבותם לקק"ל מבחינת הפעילות הנדרשת מהם ומבלי לקבל
דיווח על השימוש בכספים שהם קיבלו מקק"ל.
אנו ממליצים לקק"ל לעגן בנוהל וכן בהסכמים עם הארגונים את הקביעה כי
התשלום של קק"ל לארגונים יבוצע בהתאם להתקדמות הפעילות כפי שהיא תיקבע
בהסכם שייחתם בין שני הצדדים.
לסיכום 5בשנים  2102ו 2101-קק"ל העבירה הקצבות בסכומים משמעותיים
לארגונים שונים 5מבלי שיתקיים תהליך בסיסי של קבלת החלטות 5בלי לחתום על
הסכמים עם מרבית הארגונים 5מבלי שתהיה בקרה על הביצוע ובלי לבדוק את
השימוש שעשו הארגונים בכספים שהם קיבלו מקק"ל.
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תקצוב הגופים הפועלים במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
הקדמה
במסמך פנימי משנת  2102קק"ל קבעה את המדיניות לחלוקת ההקצבות לגופים
הפועלים במסגרת הצ"ע.
לצורך חישוב כספי ההקצבה שיועברו אליהם ,הוכנה בקק"ל "טבלת עזר" כדלקמן
(בש"ח):
בריתות

תקצוב

התאמה
לזרמים

התאמה
לארגונים

התאמה
לתנועות
נוער
,,,111

מספר
מנדטים

קדימה

81

החלק
היחסי
באחוז
02.2

000,011

)-( 011,111

021,111

02,111

)-( 07,801

20,,011

מרכז עולמי

07

00

22,,201

21,,,01

עבודה

20

8.7

228,,01

0,2,111

מרצ

2,

0.0

082,,20

,,,111

281,,20

ארצנו

72

00.8

2,7,280

27,111

0,,,280

ליכוד

8,

02.2

208,211

20,111

287,211

מזרחי

7,

0,.20

000,,27

02,,111

22,,,27

ישראל ביתנו

22

,

0,1,011

)-( 011,111
)-( 220,111

021,111
021,111

תשלום
שנתי

0,1,011

חירות

2

1.80

22,702

22,702

קונפדרציה

07

2.2

018,,01

018,,01

ש"ס

21

2.7

021,,01

021,,01

הבית היהודי

0

1.,

27,080

27,080

איחוד לאומי

8

0.2

20,280

20,280

סה"כ

,27

011

2509,5111

)-(0512,5111

2315111

,305111

253905111

(*) הערה :בשנת  2102הסכום לחישוב ההתאמה לזרמים הדתיים כלל  0,220,111ש"ח מתוך 0,011,111
ש"ח בשל העברת  80,111ש"ח בשנה זו לפדרציה הספרדית העולמית .לפיכך הבסיס לחישוב בשנת 2102
היה  2,080,111מיליון ש"ח במקום  2,201,111ש"ח ( 0,220,11100,801,111ש"ח).

לצד זה ,במערכת הכספים של קק"ל מפורטים הגופים החברים בהצ"ע וסכומי
ההקצבה שיועברו אליהם ,כדלקמן (בש"ח):
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2102

2101

בריתות ציוניות

0,801,111

ארגונים ציוניים

0,221,111

תנועות נוער ציוניות

,11,111

זרמים דתיים

0,011,111

0,011,111

סה"כ

,50915111

,50915111

2,,81,111

בריתות ציוניות עולמיות
א.

אופן חלוקת התקצוב לבריתות

ביקשנו לבדוק את אופן ביצוע המדיניות שנקבעה במסמך הפנימי של קק"ל בעניין
ההקצבה לבריתות הציוניות ולהלן הממצאים:

במסמך האמור ,שנכתב בשנת  ,2102נקבע ש"התקצוב של הגופים המרכיבים את
הבריתות הציוניות העולמיות החברות בהצ"ע יתבצע בהתאם לייצוג היחסי של גופים
אלה בקונגרס הציוני העולמי כפי שנקבע בבחירות האחרונות לקונגרס הציוני העולמי.
זאת ,בדומה לאופן התקצוב של גופים אלה על ידי הצ"ע" .כמו כן נקבע כי "קביעת
היקף התקצוב של הגופים המרכיבים את הבריתות הציונית העולמיות תיקח בחשבון
את היקף התקצוב שניתן לארגונים דתיים במסגרת הוועדה להקצבות לארגונים דתיים
של קק"ל".
כלומר ,מדיניות חלוקת ההקצבה העולה מהמסמך הפנימי היא שהסכום המיועד
לבריתות הציוניות (בסך  0,801,111ש"ח) והסכום שמיועד לזרמים הדתיים (בסך
 0,011,111ש"ח) יחולקו יחד לבריתות ולזרמים לפי הייצוג היחסי של גופים אלה
בקונגרס .כלומר הסכום הכולל לחלוקה הוא  2,201,111ש"ח לשנה.
לעומת זאת ,בסעיף התקציבי שבמערכת הכספים נקבע כי רק  0,801,111ש"ח יחולקו
בין כל הבריתות.
המשמעות של ההבדלים בין שני המקורות הללו היא פער כספי משמעותי בסכום
ההקצבה המיועד לכל אחת מהבריתות הציוניות.
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בנוסף ,על פי המדיניות שנקבעה במסמך הפנימי המסדיר את חלוקת כספי ההקצבה,
יש לקזז  0,011,111ש"ח משלוש הבריתות המשויכות לזרמים הדתיים :מזרחי ,מרכז
עולמי וארצנו.
לעומת זאת ,בסעיפי התקציב (ראה טבלה שלעיל) אין ביטוי למדיניות של קיזוז ,אלא
להיפך :שלוש הבריתות מזרחי ,מרכז עולמי וארצנו צריכות לקבל את חלקן מתוך ה-
 0,801,111ש"ח בהיותן בריתות ,ובנוסף הזרמים הדתיים המשויכים אליהן (ארגון
הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים ,מסורתי עולמי והתנועה ליהדות מתקדמת)
צריכים לקבל את חלקם מתוך ה 0,011,111-ש"ח.
יוצא אפוא כי מצד אחד קק"ל תקצבה סכומים קבועים ונפרדים אשר יועברו
לבריתות ,לארגונים ,לתנועות הנוער ולזרמים הדתיים ומצד שני טבלת העזר במסמך
הפנימי שהכינה קק"ל משקללת את הסכומים 5תוך ביצוע קיזוזים.
כלומר ,קיימת סתירה בין מדיניות חלוקת הכספים כפי שהיא עולה מהמסמך הפנימי
של קק"ל לבין אופן חלוקת הכספים לבריתות ולזרמים הדתיים כפי שהיא מוצגת
בסעיפי התקציב "שת"פ עם ארגונים".
מצב שבו קיימים סעיפי תקציב אשר אינם מבטאים את מדיניות התשלום גורם לכך
שספר התקציב אינו מהווה כלי לניהול ולבקרה תקציבית.
בפועל ,אגף התקציבים בקק"ל תיקצב את הבריתות הציוניות על פי מדיניות הקיזוז
שנקבעה במסמך הפנימי של קק"ל ועל כן הוא קיזז משלוש הבריתות הללו את סכום
ההקצבה שקיבלו הזרמים הדתיים שלהן.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה להציג בסעיפי התקציב את
סכומי ההקצבה לבריתות 5לארגונים 5לתנועות הנוער ולזרמים הדתיים באופן שיעלה
בקנה אחד עם מדיניות חלוקת ההקצבות כפי שנקבעה במסמך הפנימי (שקלול
וקיזוז).
הביקורת מציינת כי המסמך הפנימי אשר קבע את מדיניות חלוקת הכספים לגופים
הפועלים במסגרת הצ"ע אינו נוהל רשמי של קק"ל .לא רשום בו מי כתב את ההנחיות
ומתי נכתבו ,מי אחראי על עדכונן ומתי המדיניות נכנסה לתוקף.
על כן 5אנו ממליצים למנכ"ל לעגן את מדיניות חלוקת ההקצבות לגופים הפועלים
במסגרת הצ"ע – בנוהל מוסדר של קק"ל.
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בנוסף 5אנו ממליצים לנסח באופן ברור יותר את מדיניות חלוקת ההקצבות לגופים
הפועלים במסגרת הצ"ע – בנוהל החדש 5לכשיוסדר.
הביקורת העלתה כי המסמך הפנימי של קק"ל המסדיר את התקצוב לגופים הפועלים
במסגרת הצ"ע אינו מתייחס כלל לסוגיית השימוש בכספים .קק"ל לא קבעה לאילו
מטרות נועדו הכספים שהיא מעבירה לגופים הללו (לבריתות ,לארגונים ,לתנועות
הנוער ולזרמים הדתיים).

קק"ל מסרה בתגובה כי הכספים המועברים לגופים הציוניים נועדו
לתמוך בפעילות השוטפת שלהם ובפעילות ציונית בישראל ובפדרציות
הציוניות בעולם.
הביקורת מציינת כי קק"ל לא דרשה לקבל מהגופים הללו דיווח על השימוש בכספים.
הביקורת סבורה כי לא ראוי שקק"ל תעביר לארגונים כספי הקצבה מבלי להסדיר
איתם לאילו מטרות נועדו הכספים ומבלי לדרוש מהם דיווח על השימוש שנעשה
בהם.
ב.

תקצוב שגוי של הבריתות הציוניות בשנים  2102עד 2101

כאמור ,המסמך הפנימי של קק"ל המסדיר את התקצוב לבריתות קובע כי "התקצוב
לגופים המרכיבים את הבריתות הציוניות העולמיות בהצ"ע יתבצע בהתאם לייצוג
היחסי של גופים אלה בקונגרס הציוני העולמי כפי שנקבע בבחירות האחרונות
לקונגרס הציוני .זאת בדומה לאופן התקצוב של גופים אלה על ידי הצ"ע".
כידוע ,בסיום הקונגרס הציוני ,ההסתדרות הציונית העולמית מפרסמת את מספר
המנדטים (מספר הצירים) של כל אחת מהבריתות הציוניות וזו הרשימה הקובעת.
במסמך הפנימי של קק"ל קיימת רשימה המפרטת את מספר המנדטים של כל אחת
מהבריתות.
הביקורת העלתה כי מספר המנדטים הרשום במסמך הפנימי של קק"ל הוא שונה
ממספר המנדטים שפרסמה ההסתדרות הציונית.
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להלן ההשוואה של מספר המנדטים של הבריתות בקונגרס הציוני הל"ו כפי שהם
רשומים בשני המקורות:
לפי מסמכי הצ"ע

לפי מסמכי קק"ל

הבריתות הציוניות העולמיות
מזרחי העולמי

94

43

ארצנו

94

42

הליכוד העולמי

93

93

התנועה העולמית קדימה – הנוער הציוני

91

91

מרכז עולמי

,4

,4

עבודה עולמי (ברית ציונית עולמית)

13

10

מר"צ עולמי

2,

27

ישראל ביתנו

22

22

ש"ס

21

21

קונפדרציה

07

04

איחוד* לאומי

-

9

חירות עולמי

02

1

הבית היהודי

-

,

,2,

,27

סה"כ

הביקורת העלתה כי פרט לארבע בריתות 5מספר המנדטים של כל שאר הבריתות
הציונית 5כפי שהוא מצוין ברישומי קק"ל הוא שגוי ואינו תואם את מספר המנדטים
הרשמי שפרסמה הצ"ע בתום הקונגרס הל"ו.
()0

מהו מספר המנדטים של כל אחת מהבריתות הציוניות

כאמור ,קק"ל חישבה את סכומי ההקצבה לבריתות הציוניות על פי רשימה שגויה של
מספר המנדטים של כל אחת מהבריתות.
לדוגמא :קק"ל חישבה את סכום ההקצבה לברית "מר"צ עולמי" לפי חישוב של 2,
מנדטים במקום לפי  20מנדטים; ההקצבה לברית הציונית העולמית של "העבודה"
נעשתה לפי חישוב של  20מנדטים במקום לפי  2,מנדטים .כנ"ל לגבי בריתות נוספות
כגון :מזרחי עולמי ,ארצנו ,ישראל ביתנו ,קונפדרציה ,איחוד לאומי ,חרות עולמי
והבית היהודי.
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מכיוון שקק"ל פעלה על פי רשימה שגויה של מספר המנדטים של כל אחת
מהבריתות 5יוצא כי בשנים  2102עד  2101הבריתות לא קיבלו מקק"ל את הסכום
המדויק של כספי ההקצבה שהן זכאיות לקבל בהתאם לייצוג היחסי שלהן בקונגרס.
()2

מהו מספר המנדטים הכולל של כל הבריתות הציוניות יחד

על פי הרשימה שפרסמה הצ"ע לבריתות יש סה"כ  020מנדטים ,ואילו על פי הרשימה
של קק"ל ,לבריתות יש סה"כ  02,מנדטים בקונגרס הציוני.
בפועל ,קק"ל חישבה את סכומי ההקצבה לבריתות בהתבסס על  02,מנדטים במקום
 020מנדטים .כלומר ,במקום ש 011%-של ההקצבה יחולקו ל 020-מנדטים ,הם חולקו
ל 02,-מנדטים.
כתוצאה מכך סכומי ההקצבה שקק"ל העבירה לבריתות בשנים  2102עד  2101הוא
שגוי ואינו משקף את ייצוגן היחסי בקונגרס הציוני הל"ו.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לקבל מהצ"ע את הרשימה
המדויקת של מספר המנדטים של כל ברית 5כדי לתקצב את הבריתות הציוניות
בהתאם.

קק"ל מסרה בתגובה כי בספטמבר  ,2102בסמוך למועד רישומה של
קק"ל כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ,הוקפאה העברת הכספים
מקק"ל להצ"ע ולגופים הציוניים החברים במוסדות הלאומיים עד
לביצוע בחינה מעמיקה והיערכות מתאימה .ועדת הביקורת החיצונית
שמונתה על ידי האסיפה הכללית של קק"ל ,צפויה לדון בנושא.
במידה ותאושר המשך התמיכה בגופים אלה ,תיבחן האפשרות לבצע
קיזוזים ותוספות ביחס לתקצוב העבר ,מתוך תשלומים עתידיים –
לצורך תיקון הטעות.
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הסכום הכספי שהעבירה קק"ל לבריתות בפועל

ג.

להלן פירוט הסכומים שקק"ל העבירה בפועל לבריתות הציוניות (בש"ח):
מספר
מנדטים
לפי קק"ל
81

החלק
היחסי
(אחוז)
02.2

תקצוב
שנתי
מקק"ל
20,,011

הועבר
בגין
)*( 2102
20,,011

הועבר
בגין
2102
20,,011

הועבר
בשנת
2101
20,,011

מרכז עולמי (קונסרבטיבים)

07

00

22,,201

-

-

211,111

ברית ציונית עולמית של העבודה

20

8.7

228,,01

-

7,,,20

,00,720

מר"צ

2,

0.0

082,,20

-

082,,20

082,,20

ארצנו (רפורמים)

72

00.8

2,7,280

-

-

-

ליכוד

8,

02.2

280,211

280,211

280,211

280,211

מזרחי (אורתודוכסים)

7,

0,.20

000,,27

21,,877

21,,877

210,877

ישראל ביתנו

22

,

0,1,011

0,1,011

0,1,011

0,1,011

חירות

2

1.80

22,702

22,702

22,702

22,702

קונפדרציה

07

2.2

018,,01

018,,01

018,,01

018,,01

ש"ס

21

2.7

021,,01

021,,01

021,,01

021,,01

הבית היהודי

0

1.,

27,080

-

-

-

7

0.2

20,280

–

–

–

,27

011

250725111

059115111

2511,52,1

253375191

ברית ציונית
קדימה

איחוד לאומי
סה"כ

(*) ההקצבות בגין שנת  2102הועברו בפועל בשנת .2102

כאמור ,קק"ל הכינה "טבלת עזר" שבה היא חישבה את סכום התקצוב לבריתות,
כאשר הסכום לחלוקה כולל את ה 0,801,111-ש"ח עבור הבריתות וגם את 0,011,111
ש"ח עבור הזרמים הדתיים.
מהסכום הכולל בסך  2,201,111ש"ח הופחתו  80,111ש"ח שהועברו לפדרציה
הספרדית העולמית בשנת  .2102לפיכך הסכום הסופי לחלוקה הוא  2,080,111ש"ח
(ראה בטבלה שלעיל).
התקציב לשנת ( 2102תקציב דו שנתי ל )2102-2102-אושר בדירקטוריון באיחור,
בנובמבר  ,2102אולם לא ברור מדוע ההעברות הכספיות לבריתות בגין שנת  2102נעשו
כחמישה חודשים לאחר אישור התקציב ,באפריל-מאי .2102

211

בדקנו את סכומי ההעברות הכספיות בפועל לבריתות הציוניות בשנים
 ,2102-2102אשר חורגות מהסכום שתוקצב עבורן על ידי קק"ל ,ולהלן הממצאים:
מר"צ
מהטבלה עולה כי הברית של מר"צ לא קיבלה את ההקצבה בסך  082,,20ש"ח שיועדה
לה עבור שנת .2102
העבודה
בעקבות הפילוג הפוליטי במפלגת העבודה והקמת סיעת "עצמאות" ,הברית הציונית
של העבודה נקלעה למצב מיוחד שבעקבותיו לא ניתן לה אישור על ניהול תקין .על כן,
קק"ל לא העבירה אליה את כספי ההקצבה.
בשנת  2102קק"ל העבירה לברית ,בטעות 0,2,111 ,ש"ח ואחר כך דרשה לקבל את
הסכום בחזרה .הסכום הנ"ל הוחזר לקק"ל באוגוסט .2102
בחודש אוגוסט  2101הוקמה עמותה חדשה" :הברית הציונית העולמית של תנועת
העבודה – ברית עץ" ,אשר במועד הביקורת לא החזיקה באישור ניהול תקין.
על כן ,יו"ר העמותה ויו"ר הסיעה פנו לקק"ל בבקשה להעביר את ההקצבה המיועדת
לברית בגין השנים  ,2100 – 2102לעמותה בחו"ל  – Labor Zionist Allianceהשייכת
לסיעת העבודה בארה"ב.
ואכן בשנים  2102ו 2102-קק"ל העבירה לחשבון בנק בחו"ל של העמותה את מלוא
סכום ההקצבה בגין השנים  2102 ,2102ו.2102-
הביקורת סבורה כי לא ראוי היה להעביר את כספי ההקצבה ישירות לצד ג' 5על אף
שהצד הנתמך ביקש זאת 5משום שצד ג' הוא ישות משפטית נפרדת.
מזרחי
הצ"ע מסרה לנו כי לפי תוצאות הקונגרס הל"ו ,הבית היהודי והאיחוד הלאומי הן יחד
עם הברית "מזרחי" .על כן מספר המנדטים הכולל לשלוש הבריתות הוא  94מנדטים.
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אולם ,כפי שעולה מהטבלה ,קק"ל תקצבה בנפרד את כל אחת משלוש הבריתות על פי
החלוקה הבאה :מזרחי  7,מנדטים ,הבית היהודי  0מנדטים ,איחוד לאומי  8מנדטים.
לכן מספר המנדטים שלהם המצטבר (סה"כ  74מנדטים) נכנס לבסיס החישוב הכולל.
כתוצאה מכך קיים עיוות של אופן חלוקת ההקצבות לכל הבריתות הציוניות בשנים
 2102 52102ו.2101-
המשמעות היא שסכומי ההקצבה שהועברו בפועל לכל הבריתות בשנים  2102עד
 – 2101הם שגויים.
יתרה מזאת ,מתכתובות אימייל בין אגף התקציבים לבין "מזרחי העולמי" מיום 2,
באוגוסט ו 2-בספטמבר  2102עולה כי סכום ההקצבה שקבעה קק"ל עבור הבית
היהודי ( 27,080ש"ח) וכן עבור האיחוד הלאומי ( 20,280ש"ח) הועברו ל"מזרחי"
בשנים  2102עד  2102בנוסף להקצבה שיועדה ל"מזרחי".
כלומר בשנתיים אלה "מזרחי" קיבלה מקק"ל תשלום יתר בסך כולל של
 21,,001ש"ח.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע בטבלה העזר
תוקצבו בנפרד הבריתות :הבית היהודי והאיחוד הלאומי 5בעוד שהן משויכות לברית
של המזרחי.
כמו כן 5אנו ממליצים לקק"ל לשקול לפנות ל"מזרחי עולמי" לקבלת החזר התשלום
העודף בסך  2175,,1ש"ח שקק"ל העבירה אליהם בגין השנים  2102עד .2101
אנו ממליצים למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לתקצב מחדש את הבריתות על פי
מספר המנדטים האמיתי 5ותוך התייחסות להתאגדות של מזרחי 5הבית היהודי
והאיחוד הלאומי.
שלוש מהבריתות הציוניות משויכות גם לזרם דתי ,לארגון ,לתנועה מגשימה וכן
לתנועת נוער.

כאמור ,המסמך הפנימי של קק"ל קובע" :היקף התקצוב של הגופים המרכיבים את
הבריתות הציוניות העולמיות יקח בחשבון את היקף התקצוב שניתן לארגונים דתיים
במסגרת הוועדה להקצבות לארגונים דתיים של קק"ל".
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לפיכך ,בדקנו את התקצוב שהכינה קק"ל ואת הסכום הכספי שהעבירה לשלוש
הבריתות הללו בשנים .2102 –2102
להלן התקצוב של שלוש הבריתות מתוך "טבלת העזר" שהכינה קק"ל בשנת 2102
(בש"ח):
ברית

מספר
מנדטים

החלק
היחסי
בקונגרס

תקצוב
לברית

התאמה
לזרם

התאמה
לארגון

ארצנו

תל"ם (*)

רפורמים

התאמה
לתנועת
נוער
נצר עולמי

72

00.8%

2,7,280

()-011,111

021,111

27,111

0,,,280

07

00%

מרכז

מסורתי

קונסרבטיבים

חזית

()-07,801

עולמי

עולמי

021,111

הנוער

22,,201

()-011,111

ארצנו
מרכז
עולמי

מזרחי

מזרחי
7,

0,.20%

000,,27

()-220,111

תשלום
שנתי

02,111
אורתודוכסים

בני עקיבא

021,111

02,,111

22,,,27

(*) תל"ם :התנועה ליהדות מתקדמת
ארצנו
הברית "ארצנו" משויכת לזרם הרפורמי .התקצוב השנתי הכולל ("ברוטו") שהכינה
קק"ל מסתכם ב ,,,,280-ש"ח המורכב מ 2,7,280-ש"ח עבור הברית "ארצנו" 0
 021,111ש"ח עבור ארגון הרפורמים  27,111 0ש"ח עבור תנועת הנוער "נצר עולמי"
של התנועה המגשימה "תמר".
מתוך הסכום  ,,,,280ש"ח מועברים  011,111ש"ח לזרם הדתי "התנועה ליהדות
מתקדמת" (להלן :תל"ם) כפי שנקבע במסמך הפנימי.
מכאן שיתרת התשלום השנתי שקק"ל אמורה להעביר הוא 0,,,280 :ש"ח( .ראה טבלה
שלעיל).
בפועל ,מתוך הסכום השנתי לתשלום קק"ל העבירה  27,111ש"ח לתנועת הנוער "נצר
עולמי" .לפיכך סכום היתרה הוא 007,280 :ש"ח בכל שנה עבור הברית "ארצנו".

211

הביקורת העלתה כי היתרה השנתית לתשלום בסך  007,280ש"ח לא הועברה לברית
"ארצנו" .במקום זאת ,היא הועברה לזרם הדתי "התנועה ליהדות מתקדמת" בכל שנה
( 2102 ,2102ו.)2102-
כלומר ,בניגוד למדיניות שקבעה הקצבה לבריתות ,הברית "ארצנו" לא קיבלה כסף
מקק"ל .כמו כן ,במקום שהזרם הדתי יקבל  011,111ש"ח ,הוא קיבל מקק"ל בכל שנה
תוספת של  007,280ש"ח .כלומר ,הזרם הדתי הרפורמי קיבל סה"כ  ,07,280ש"ח
במקום  011,111ש"ח.
הביקורת מציינת כי בכך קק"ל הפרה את המדיניות שהיא בעצמה קבעה ,לפיה
ההקצבה לזרמים הדתיים תהייה שוויונית (בסך  011,111ש"ח) וההקצבה לבריתות
תהייה לפי מספר המנדטים.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע בשנים 2102 52102
ו 2101-יתרת התשלום השנתית בסך  004519,ש"ח הועברה לזרם הדתי "התנועה
ליהדות מתקדמת" במקום לברית "ארצנו".
מרכז עולמי
הברית "מרכז עולמי" משויכת לזרם הקונסרבטיבי .התקצוב השנתי הכולל ("ברוטו")
מסתכם ב 270,201-ש"ח המורכב מ 22,,201-ש"ח עבור הברית "מרכז עולמי" 0
 021,111ש"ח לארגון הקונסרבטיבים  02,111 0ש"ח לתנועת הנוער "חזית הנוער" של
התנועה המגשימה "מרום".
מתוך הסכום של  270,201ש"ח מועברים  011,111ש"ח לזרם הדתי "מסורתי עולמי",
כפי שנקבע במסמך הפנימי.
כתוצאה מכך ,סכום התשלום השנתי שקק"ל אמורה להעביר הוא ב"מינוס" 07,801 :
ש"ח( .ראה טבלה שלעיל).
הביקורת תוהה כיצד קק"ל מתקצבת ב"מינוס" את ההקצבה שהיא אמורה להעביר
לברית "מרכז עולמי".
כתוצאה מהתקצוב ב"מינוס" ,בשנים  2102ו 2102-קק"ל לא העבירה בפועל כספים
לברית "מרכז עולמי" וגם לא לתנועת הנוער "חזית הנוער".
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הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק כיצד קק"ל מתקצבת
ב"מינוס" את ההקצבה השנתית לברית "מרכז עולמי" ( 0459,1ש"ח).
מזרחי
הברית "מזרחי" משויכת לזרם האורתודוכסי .התקצוב השנתי הכולל ("ברוטו")
שהכינה קק"ל בשנת  2102מסתכם ב 8,0,,27-ש"ח המורכב מ 000,,27-ש"ח עבור
הברית "מזרחי"  021,111 0ש"ח עבור ארגון האורתודוכסים  02,,111 0ש"ח לתנועת
הנוער "בני עקיבא" של התנועה המגשימה "מגשימי תורה ועבודה".
בשנת  2102מתוך הסכום  8,0,,27ש"ח הועברו  011,111ש"ח לזרם האורתודוכסי על
פי החלוקה הבאה:
 221,111ש"ח ל"תורה מציון"
 0,0,111ש"ח ל"ארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוכסיות"
 80,111ש"ח ל"פדרציה הספרדית העולמית"
מתוך הסכום  8,0,,27ש"ח קוזזו מהברית "מזרחי"  220,111ש"ח בלבד שהועברו
לזרמים" :תורה מציון" ו"ארגון העולמי של בתי-הכנסת" (במקום לקזז 011,111
ש"ח).
על פי הטבלה שהכינה קק"ל ,סכום התשלום השנתי שקק"ל אמורה להעביר הוא:
 22,,,27ש"ח( .ראה טבלה שלעיל).
כאמור ,בשנת  2102הפדרציה הספרדית העולמית ,בהיותה חלק מהזרם האורתודוכסי,
קיבלה  80,111ש"ח .כלומר קק"ל העבירה לזרם האורתודוכסי סה"כ  011,111ש"ח
במלואם.
לפיכך ,הביקורת תוהה מדוע קק"ל קיזזה מהברית "מזרחי" בשנת  2102סך של
 220,111ש"ח בלבד – במקום לקזז  011,111ש"ח.
המשמעות היא שבשנת  2102הברית "מזרחי" קיבלה  9,5111ש"ח יותר מסכום
ההקצבה שהגיע לה.
הביקורת העלתה כי מתוך הסכום השנתי לתשלום בסך  ,₪ 22,,,27הועברו בפועל
לברית "מזרחי" סך של  21,,877ש"ח הן בשנת  2102והן בשנת .2102
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הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע בשנים  2102ו2102-
הברית "מזרחי" קיבלה בפועל יותר מסכום ההקצבה שנקבע לה.
בשנת  2102הועברו לברית "מזרחי"  210,877ש"ח מתוך הקצבה שנתית בסך 22,,,27
ש"ח.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע בשנת  2101הועברו
ל"מזרחי"  2105944ש"ח בלבד מתוך סכום ההקצבה השנתית.
בשנת  2102ההקצבה לזרם האורתודוכסי רוכזה לראשונה בידי ארגון גג אחד" :ארגון
הקהילות ובתי-הכנסת האורתודוכסים בארץ ובתפוצות".
בנוסף ,בשנת  ,2102לאחר דיונים שנעשו בקק"ל ,הוחלט כי "הפדרציה הספרדית
העולמית" איננה "זרם דתי" אלא "ארגון".
בשנת  2102ובשנת  2102הועבר ל"ארגון הקהילות ובתי-הכנסת האורתודוכסים" סך
של  011,111ש"ח בכל שנה ,במסגרת ההקצבה של קק"ל לזרמים דתיים.
הביקורת העלתה כי על אף שבשנים  2102ו 2102-הועברו  011,111ש"ח בשנה לזרם
האורתודוכסי ,קק"ל המשיכה לקזז מההקצבה ל"מזרחי"  220,111ש"ח בלבד ,במקום
לקזז  011,111ש"ח.
כלומר ,גם בשנים  2102ו 2102-הברית "מזרחי" קיבלה  80,111ש"ח יותר מסכום
ההקצבה שמגיע לה.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע בשנים 2102 52102
ו 2101-קוזזו מההקצבה ל"מזרחי"  12,5111ש"ח בלבד למרות שלזרם האורתודוכסי
הועברו בפועל באותן שנים  ,115111ש"ח.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה להכין טבלת תקצוב מתוקנת
אשר תכלול קיזוז של  ,115111ש"ח שהועברו לזרם האורתודוכסי.
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ארגונים ציוניים
במסמך שבו קק"ל מסדירה את התקצוב לגופים הפועלים במסגרת הצ"ע ,היא קבעה
כי "התקצוב של הארגונים הציוניים החברים בהצ"ע יתבצע בסכום זהה לכל ארגון

וארגון .זאת ,עקב ההיקף הזהה של הייצוג לו זוכים ארגונים אלה בקונגרס הציוני
העולמי".
במסגרת הסעיף התקציבי "שיתוף פעולה עם ארגונים" נקבע תקציב שנתי בסך
 0,221,111ש"ח עבור הארגונים הציוניים.
להלן רשימת הארגונים הציוניים וסכומי ההקצבה שהם קיבלו מקק"ל (בש"ח):
תקצוב שנתי
מקק"ל
021,111

הועבר
בגין 2102
 021,111מפוצל

הועבר
ב2102-
 021,111מפוצל

הועבר
ב2101-
 021,111מפוצל

ארגונים

בני ברית

021,111

021,111

021,111

021,111

הפדרציה הספרדית

021,111

021,111

021,111

021,111

מכבי

021,111

021,111

021,111

021,111

סטודנטים

021,111

021,111

021,111

021,111

מועצה ציונית

021,111

021,111

021,111

 021,111מפוצל

אמונה

021,111

021,111

021,111

021,111

נעמת

021,111

021,111

021,111

021,111

ויצ"ו

רפורמים

021,111

0

0

0

קונסרבטיבים

021,111

0

0

0

אורתודוכסים

021,111

0

0

0

סה"כ

052215111

הערות.0 :
.2

ההקצבות בגין שנת  2102הועברו בפועל בשנת .2102
סכומי ההקצבות לרפורמים ,לקונסרבטיבים ולאורתודוכסים נכנסו לשקלול הכולל
בתחשיב של ההקצבה לבריתות (ראה "טבלת עזר" בפרק על תקצוב הגופים הפועלים
במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית).

ארגון "ויצ"ו" מתוקצב ב 021,111-ש"ח לשנה .הביקורת העלתה כי בשנים  2102עד
 2102קק"ל העבירה  ,1,111ש"ח ל"ויצ"ו" ואת היתרה בסך  ,1,111ש"ח קק"ל
העבירה ל"מרכז האקדמי חיפה".
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לביקורת נמסר כי "המרכז האקדמי חיפה" קשור ל"ויצ"ו חיפה" והתקבלה בקשה
מ"ויצ"ו" להעביר ישירות למרכז האקדמי מחצית מסכום ההקצבה השנתית המיועדת
ל"ויצ"ו".
ארגון "המועצה הציונית" מתוקצב ב 021,111-ש"ח בשנה .הביקורת העלתה כי בשנת
 2102קק"ל העבירה את ההקצבה בסך  021,111ש"ח לעמותה "עץ – עושים ציונית"
שהיא עמותה של הארגון "המועצה הציונית".
מאגף התקציבים נמסר לנו שזו הייתה בקשתו של סגן יו"ר המועצה הציונית מיום 2
באוגוסט  .2102הוא ביקש מקק"ל להעביר את התשלום בסך  021,111ש"ח לעמותת
ע"ץ של המועצה הציונית באופן קבוע.
ככלל 5הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה להקפיד שרק הארגונים
הציוניים החברים בהצ"ע יקבלו את ההקצבה 5כפי שקק"ל התחייבה .אין להעביר
את כספי ההקצבה הללו ל"ארגוני לוויין" שלהם או לכל גורם אחר.
אנו סבורים כי לא ראוי שקק"ל תיענה לבקשת הארגונים להעביר את כספי ההקצבה
עבורם – ישירות לצד ג' 5שכן צד ג' לא קיבל את אישור הדירקטוריון לקבל הקצבה
מקק"ל ואין לו הסכם התקשרות עם קק"ל .לפיכך אין לו כל התחייבות כלפי קק"ל
בעניין השימוש שייעשה בכספיה ואף לא ידווח לה.
הפדרציה הספרדית קיבלה מקק"ל בשנת  2102סך של  80,111ש"ח במסגרת
ההקצבות לזרמים דתיים (מתוך הקצבה של  011,111ש"ח לזרם האורתודוכסי).
בשנת  2102הפדרציה הספרדית לא הוגדרה יותר כ"זרם" אלא כ"ארגון ציוני החבר
בהצ"ע".
כאמור ,בשנת  2102קק"ל העבירה רטרואקטיבית לבריתות ,לארגונים ולתנועות הנוער
את ההקצבה לשנת .2102
כתוצאה מכך ,בגין שנת  2102הפדרציה הספרדית קיבלה מקק"ל  80,111ש"ח ,ב20-
בדצמבר ( ,2102כזרם אורתודוכסי) וגם  021,111ש"ח (כארגון ציוני) –
ב ,-באפריל  ,2102עבור שנת .2102
כלומר ,בשנת  2102הפדרציה הספרדית קיבלה תשלום יתר בסך  021,111ש"ח.

211

הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לשקול כיצד להסדיר עם הארגון
"הפדרציה הספרדית" את ההחזר הכספי בגין התשלום העודף בסך  0215111ש"ח
שקיבלה מקק"ל בשנת .2102
בשנים  2102ו 2102-לפדרציה הספרדית לא היה אישור על ניהול תקין ממשרד
המשפטים.
לפיכך ,תמוה מדוע קק"ל העבירה לפדרציה הספרדית כספי הקצבה בשנים  2102ו-
 2102בזמן שלא היה לה אישור על ניהול תקין.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק כיצד הועברו כספים
לפדרציה הספרדית בזמן שלא היה בידה אישור על ניהול תקין לשנים  2102ו.2102-

קק"ל מסרה בתגובה כי היא תבדוק את ההערות שהעלתה הביקורת
בעניין הפדרציה הספרדית .אם בוצע תשלום ביתר ,קק"ל תשקול
לפעול לקבלת הכספים בחזרה או תקזז מהקצבה עתידית.
ככלל 5אנו ממליצים לקק"ל לסכם עם הארגונים הציוניים החברים בהצ"ע לאילו
מטרות נועדו כספי ההקצבה של קק"ל ולדרוש מהם דיווח על השימוש בכספים .כמו
כן אנו ממליצים לדרוש מהארגונים אישור על ניהול תקין בתוקף בטרם קק"ל תעביר
אליהם את כספי ההקצבה.
תנועות מגשימות עולמיות
א.

מספר השליחים כמפתח לביצוע ההקצבה

במסמך הפנימי שבו קק"ל מסדירה את התקצוב לגופים הפועלים במסגרת הצ"ע היא
קבעה כי "התקצוב של התנועות המגשימות העולמיות הפועלות במסגרתם של גופים

החברים בהסתדרות הציונית העולמית יתבצע בהתאם להיקף הפעילות שלהם ברחבי
העולם הנגזר ממספר שליחי הסוכנות היהודית הפועלים במסגרתן מחוץ לישראל ,כפי
שנקבע ואושר על ידי הסוכנות היהודית".
למעשה ,שליחי הסוכנות היהודית הם שליחים של תנועות הנוער ולא של התנועות
המגשימות.
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להלן מספר שליחי הסוכנות היהודית המייצגים את תנועות הנוער של התנועות
המגשימות כפי שהם רשומים במסמך של קק"ל ,לצד מספר השליחים ברישומי
הסוכנות היהודית נכון לדצמבר :2102
תנועה מגשימה עולמית

תנועת הנוער

מס' שליחים
לפי קק"ל

מס' שליחים
כיום על פי
הסוכנות יהודית
08

 p.z.cהגשמה

הבונים דרור

08

מגשימי תורה ועבודה

בני עקיבא

21

02

מרדכי אנילביץ

השומר הצעיר

02

01

במה

הנוער הציוני

00

01

תמר

נצר עולמי

,

0

מכבי

מכבי עולמי

0

2

תגר

בית"ר העולמית

2

2

מרום

חזית הנוער

0

0

99
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סה"כ

הביקורת מציינת כי מספר השליחים משתנה מעת לעת .כתוצאה מכך ,מספר השליחים
של כל תנועת נוער כפי שהיה בסיום הקונגרס הל"ו ,ביוני  ,2101אינו זהה למספר
השליחים שהיה אחר-כך בשנים  2102 ,2102 ,2100ו.2102-
לפיכך 5אנו ממליצים לקק"ל לפנות לסוכנות היהודית בכל שנה כדי לקבל את מספר
השליחים המעודכן של כל תנועת נוער ולעדכן את סכום התקצוב בכל שנה בהתאם
למספר השליחים המעודכן.

קק"ל מסרה בתגובה כי היא מקבלת את המלצת הביקורת .היא
הוסיפה כי אף תבחן את האפשרות לשנות את הקריטריון לחלוקת
ההקצבות לתנועות המגשימות והנושא יועבר לאישור ועדת הביקורת
החיצונית של קק"ל.
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ב.

סכומי ההעברות הכספיות לתנועות הנוער

כאמור ,בשנים  ,2102 ,2102ו 2102-קק"ל ביססה את סכום ההקצבה לתנועות הנוער
בסך  ,11,111ש"ח לשנה לפי מספר השליחים שהיו להן ביוני  ,2101בסיום הקונגרס.
להלן סכומי ההקצבה שהעבירה קק"ל בפועל לתנועות הנוער (בש"ח):
תנוער הנוער

הועבר
ב2101-

מספר
שליחי
התנועה

הבונים דרור (עבודה)

08

החלק
היחסי
(אחוז)
28.22

תקצוב
שנתי
מקק"ל
0,2,111

הועבר
בגין
2102
0,2,111

הועבר
בגין
2102
0,2,111

0,2,111

בני עקיבא העולמי (מזרחי)

02

21.,8

02,,111

-

-

-

השומר הצעיר (מר"צ)

01

0,.02

,,,111

,,,111

,,,111

,,,111

קדימה הנוער הציוני (קדימה )

01

0,.02

,,,111

,,,111

,,,111

,,,111

נצר עולמי (רפורמים)

0

7.1,

27,111

27,111

27,111

27,111

מכבי עולמי

2

,.20

2,,111

2,,111

2,,111

2,,111

בית"ר העולמית (ליכוד)

2

2.22

20,111

20,111

20,111

20,111

חזית הנוער (קונסרבטיבים)

0

0.,2

02,111

-

-

-
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011

3115111

1325111

1325111

1325111

הערה :ההקצבה לשנת  2102הועברה לתנועות הנוער במהלך שנת .2102

מהנתונים בטבלה עולה כי כספי ההקצבה שיועדו לתנועת הנוער "בני עקיבא העולמי
של "מזרחי" בסך  02,,111ש"ח לשנה וההקצבה שיועדה ל"חזית הנוער" של
הקונסרבטיבים ,בסך  02,111ש"ח לשנה לא הועברו אליהם בפועל בשנים 2102 ,2102
ו.2102-
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע קק"ל לא העבירה
את כספי ההקצבה לבני עקיבא העולמי ולחזית הנוער בשנים  2102 52102ו.2101-
ג.

"תנועות נוער" לעומת "תנועות מגשימות"

התנועות המגשימות הן תנועות ההמשך של תנועות הנוער ,עבור צעירים מגיל  07עד גיל
.20
כאמור ,המסמך של קק"ל קובע כי ההקצבה מיועדת לתנועות המגשימות .הקריטריון
שנקבע הוא מספר שליחי הסוכנות היהודית הפועלים במסגרתן.

211

שליחי הסוכנות היהודית הם למעשה שליחים של תנועות הנוער.
הביקורת העלתה כי בפועל ,בשנים  2102עד  2102קק"ל העבירה את סכומי ההקצבה
לתנועות הנוער עצמן במקום לתנועות המגשימות.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע כספי ההקצבה בסך
 3115111ש"ח לשנה שנועדו לתנועות המגשימות הועברו בפועל לתנועות הנוער בשנים
 52102 52102ו.2101-
כמו כן 5הביקורת ממליצה לקק"ל לעגן בהסכם עם התנועות המגשימות את המטרות
שלשמן נועדו כספי ההקצבה ולדרוש מהן דיווח על השימוש בכספים אלה.
זרמים דתיים
ההחלטה על הקצבה בסך  0.0מיליון ש"ח בשנה לשלושת הזרמים הדתיים התקבלה
בוועדת הכספים של הדירקטוריון בדצמבר .211,
לצורך הסדרת התמיכה ,הוקמה "ועדה להקצבות לזרמים דתיים" בראשות המנכ"ל
אשר בנובמבר  211,החליטה כי מטרת הפעילות עם הזרמים הדתיים היא ,בין השאר,
לבנות גישה חיובית והזדהות עם קק"ל בקהילות ובבתי הכנסת ,להיות שותפים
בעבודתם ,ליצור צינורות תקשורת וטיפוח ולגרום להגדלת ההכנסות מתרומות.
הוועדה קבעה את כללי העבודה להפעלת התקציב עבור הזרמים :הוגדרו תנאי סף,
נקבעו קריטריונים להעדפת קהל היעד ,ונדרש מכל זרם להציג:
.0

תכנית עבודה

.2
.2
.2
.0

לוח זמנים
תקציב
דוח כספי לאחר ביצוע
בסיס מידע/נתונים של המשתתפים בפעילות לצורך שמירת קשר ישיר עמם
ותאום עם הלשכה המקומית.

בנוסף ,קק"ל מבקשת מהזרמים להציג בפניה בכל שנה אישור על ניהול תקין ואישר על
ניהול פנקסי חשבונות.
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בנובמבר  211,הוועדה קבעה כי ייערך הסכם מחייב עם הזרמים הדתיים וכי התשלום
יבוצע בהתאם להתקדמות העבודה על פי התכנית המאושרת ובהסתמך על ההסכם
שייחתם בין הצדדים.
הביקורת העלתה כי לא נחתמו הסכמים בין קק"ל לבין שלושת הזרמים הדתיים
בשנים .2102-2102
אנו ממליצים למנכ"ל לטפל בדחיפות בעריכת הסכמים חתומים בין קק"ל לבין
שלושת הזרמים הדתיים.

בשיחה עם נציגי קק"ל נמסר לנו בתגובה כי אישורי תכניות העבודה
שמגישים הזרמים הדתיים ודוחות הביצוע שהם מעבירים לקק"ל
היוו מענה מספק לפיקוח על השימוש בכספי ההקצבה ,ועל כן לא
נחתמו הסכמים עם הזרמים הדתיים .הם הוסיפו כי בסוף שנת 2102
ההקצבה לזרמים הוקפאה בעקבות רישומה של קק"ל כחל"צ .במידה
ותאושר המשך ההקצבה ,קק"ל תשקול לחתום עמם על הסכם.
כאמור ,הביקורת מציינת כי תגובת קק"ל על כך שלא היה צורך בחתימת הסכם עם
הזרמים הדתיים עומדת בסתירה להחלטת הוועדה מנובמבר  ,211,לחתום על הסכם
מחייב עם הזרמים הדתיים .אנו ממליצים שוב שקק"ל תחתום על הסכמים עם
הזרמים ותקבע לאילו מטרות ספציפיות נועדו כספי ההקצבה.
במהלך שנת  2102מנהל החטיבה לגיוס משאבים מונה לתפקיד יו"ר הוועדה .בוועדה
חברים גם מנהל אגף התקציבים ,מנהל אגף כספים ,מנהל אגף פרויקטים ושילוט וכן
רכזת הוועדה.

בפרוטוקול הוועדה מיום  2,בנובמבר  2102נקבע" :בהתייחס לפניות שנעשו לקק"ל
ובהתאם להחלטות הוועדה מיום  00בנובמבר  2102הוחלט :חלוקת התקציב בסך 0.0
מיליון ש"ח נעשה על פי עקרון השוויון ,כך שכל התקציב חולק שווה בשווה בין שלושת
הזרמים".
במסגרת הביקורת בדקנו את הסכומים שקק"ל העבירה לשלושת הזרמים בפועל,
ולהלן הממצאים:
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שנת 2102
בשנת  2102קק"ל העבירה לכל אחד מהזרמים סך של  011,111ש"ח כדלקמן:
רפורמים –  011,111ש"ח ל"התנועה ליהדות מתקדמת" (תל"ם).
קונסרבטיבים –  011,111ש"ח ל"מסורתי עולמי".
אורתודוכסים –  011,111ש"ח לפי החלוקה הבאה:
 221,111 .0ש"ח – ל"תורה מציון".
 0,0,111 .2ש"ח – ל"הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוכסיות".
 80,111 .2ש"ח – ל"פדרציה הספרדית העולמית".
שנת 2102
כאמור ,בשנת  2102ההקצבה השנתית לזרם האורתודוכסי רוכזה לראשונה בידי ארגון
אחד" :ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוכסים בארץ ובתפוצות" בעקבות הודעת
הארגון מיום  22במאי .2102
על פי החלטת הוועדה 211,111 ,ש"ח הועברו לכל זרם באוקטובר  ,2102לאחר שהוגשה
לקק"ל תכנית עבודה לשנת  2102והוצגו האישורים הדרושים.
היתרה בסך  011,111ש"ח הועברה אל הזרמים הדתיים בינואר  2102ולאחר שהם
העבירו לקק"ל דוחות פעילות לשנה זו.
שנת 2101
באוגוסט  2102קק"ל העבירה לזרם הרפורמי ולזרם האורתודוכסי  011,111ש"ח לכל
אחד .לזרם הקונסרבטיבי הועברו בחודש זה  211,111ש"ח בלבד.
הביקורת העלתה כי ב 02-באוגוסט  2102נשיא הזרם הדתי הקונסרבטיבי "מסורתי
עולמי" ונשיא הברית הקונסרבטיבית "מרכז עולמי" שלחו מכתב משותף לקק"ל ובו
הם ביקשו כי מתוך ה 011,111-ש"ח המיועדים לזרם הדתי ,קק"ל תעביר  211,111ש"ח
לברית ו 211,111-ש"ח לזרם הדתי.
כתוצאה מכך אין התאמה בין החלטת קק"ל על חלוקה שוויונית לזרמים הדתיים ,תוך
הגדרת זהות הגוף הזכאי לתמיכה ,וקביעת סכום התמיכה – לבין הביצוע בפועל ,על
ידי קק"ל .למעשה קק"ל הפרה בעצמה את המדיניות שהיא קבעה.

211

אנו סבורים כי קק"ל צריכה לפעול בהתאם למדיניות שהיא בעצמה קבעה לפיה
ההקצבה לזרמים הדתיים תהיה שוויונית (בסך  ,115111ש"ח) ואילו ההקצבה
לבריתות תהייה לפי מספר המנדטים.
בנוסף 5הביקורת מציינת כי הזרם "מסורתי עולמי" והברית "מרכז עולמי" הן שתי
ישויות נפרדות .לפיכך אנו ממליצים לקק"ל להקפיד שכספי התמיכה שיועדו לזרם
הדתי יועברו ל"מסורתי עולמי" בלבד 5כפי שקק"ל התחייבה.
כמו כן 5הביקורת ממליצה לקק"ל להקפיד להעביר לזרמים הדתיים את כספי
התמיכה בשני תשלומים 5כפי שנעשה בשנת  52102ולא בתשלום אחד .יש להקפיד על
הוראות הוועדה להתנות את התשלום השני בהעברת דוח פעילות של הזרם הדתי
לאותה שנה.
מנהל החטיבה לכספים וכלכלה מסר לנו כי בחודש אוגוסט  2102הוקפאה העברת
הכספים להצ"ע ולגופים הפועלים במסגרת הצ"ע בעקבות רישומה של קק"ל כחברה
לתועלת הציבור (חל"צ) .בתום הבדיקה בעניין חוקיות העברת כספים יוחלט בקק"ל
כיצד לפעול.

ההתנהלות הכספית
א.

אישור התשלום לארגונים

במסגרת הבדיקה ביקשנו לבדוק את תהליך אישור התשלום לארגונים .התמקדנו
בשנים  2102ו 2102-ולהלן הממצאים:
בדקנו מדגם גדול של פקודות תשלום מהשנים  2102ועד יולי  .2102פקודות התשלום
היו חתומות על ידי מנהל החטיבה לכספים וכלכלה ,המאשר לבצע את התשלום –
אולם מבלי שגורם כלשהו בקק"ל אישר בחתימתו כי הוא קיבל את השירות שבגינו
מועבר התשלום.
לדוגמא:
* העברה בסך  0,802,111ש"ח לע"ץ – עושים ציוניות ב 0-בינואר .2102
* העברה בסך  211,111ש"ח לאופרה הישראלית בתל אביב עבור "הכשרה במצדה"

בינואר .2102
* העברה בסך  211,111ש"ח לארגון "השומר החדש" ב 02-במרץ .2102
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* העברה בסך  ,1,111ש"ח לויצ"ו ב 2,-ביולי .2102
* העברה בסך  021,111ש"ח לנעמ"ת ב 2,-ביולי .2102
מנהל החטיבה לכספים וכלכלה מסר לנו בתגובה כי הוא מתפלא שהמנכ"ל לא חתם על
פקודות התשלום כ"מקבל השירות" .לטענתו ,הוא חתם כ"גורם המשלם" מתוך הנחה
שפקודות התשלום יועברו אחר-כך לחתימת המנכ"ל.
מצאנו כמה מקרים בהם ממלא מקום המנכ"ל חתם כ"מקבל השירות" ,אולם
התשלום בוצע מבלי שמנהל החטיבה לכספים וכלכלה אישר בחתימתו לבצע את
התשלום .לדוגמא :העברה בסך  2מיליון ש"ח לע"ץ – עושים ציונות ב 8-במרץ .2102
מצאנו מקרים שונים בהם פקודת התשלום שולמה למרות שלא היו חתימות הן של
מקבל השירות בקק"ל והן של מנהל החטיבה לכספים וכלכלה .לדוגמא :העברה בסך
 011,111ש"ח ל"תגלית" בתאריך  8באפריל .2102
הביקורת ממליצה להקפיד ש"מקבל השירות" יחתום על פקודת התשלום בטרם
תועבר לחתימת מנהל החטיבה לכספים וכלכלה 5לצורך אישור ביצוע התשלום.
מנהל החטיבה לכספים וכלכלה מסר לנו כי לאחרונה החלו להקפיד שהמנכ"ל יחתום
על פקודות התשלום והוא הציג בפנינו כמה פקודות תשלום ,החל מאוקטובר ,2102
חתומות על ידי המנכ"ל ומנהל החטיבה לכספים וכלכלה.

נציגי קק"ל מסרו לנו בתגובה כי בספטמבר  2102מונה עובד במשרה
מלאה ,בכפיפות לאגף מכרזים והתקשרויות ,אשר בין השאר יאשר את
התשלומים כמקבל השרות.
ב.

מהות ההוצאות הרשומות במערכת הכספים בסעיף שת"פ עם ארגונים
אחרים

במסגרת הביקורת בדקנו את מהות ההוצאות שחויבו מתוך הסעיף התקציבי "שיתוף
פעולה עם ארגונים" ולהלן הממצאים:
מצאנו כי מתוך הסעיף התקציבי "שת"פ עם ארגונים" שולמו הוצאות רבות אשר אינן
שייכות כלל לנושא שת"פ עם ארגונים אחרים .לדוגמא:
א.
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תרומה של קק"ל וועד העובדים לאגודה למען החייל בסך  21,111ש"ח
ב 2-באפריל .2102

ב.

תשלום לכפר הנוער הדסה נעורים בסך  211,111ש"ח ב 0-ביוני .2102

ג.

תשלום לוועד האולימפי בסך  011,111ש"ח ב 0-ביוני .2102

ד.

תשלום לאוניברסיטה העברית בסך  022,201ש"ח עבור ועידת הנשיא ב02-
ביוני .2102

ה.

תשלום ל Jewish Community-בסך  280,172ש"ח בחודשים יוני עד אוקטובר
 2102עבור השתתפות בכנס היהודי במונטנגרו.

ו.

תרומה ל"תיאטרון גשר" בסך  2,,7,,,,7ש"ח בפברואר .2102

ז.

תשלומים לחברת הנסיעות "הדקה ה ,1-בע"מ" בסך  ,1,222ש"ח בגין
שליחויות לחו"ל בשנים .2102 – 2102

בנוסף ,מצאנו כי קק"ל העבירה לעמותה "עושים ציונות – "עץ" (שהיא עמותה של
"המועצה הציונית") כ 7,111,111-ש"ח בכל שנה ,בשנים  2102-2102מתוך תקציב
שת"פ עם ארגונים ,למרות ש"עושים ציונות" איננה אחד מהארגונים שהוגדרו בסעיף
זה ,אלא "המועצה הציונית".

מנהל אגף תקציבים מסר לנו בתגובה כי בעקבות הממצא בדו"ח זה,
ב 28-באפריל  2100התקבלה החלטה בדירקטוריון ובה אושר שהכוונה
המקורית ,ברישום בספר התקציב ,עבור השנים  ,2102-2100הייתה
התקשרות עם העמותה "עושים ציונות" ולא עם "המועצה הציונית"
(טעות סופר).
בתוך תקציב "שת"פ עם ארגונים" קיים סעיף תקציבי עבור "עתודה" בסך 2,,,111
ש"ח בשנת  2102ו 0,221,111-ש"ח בשנת .2102
מצאנו כי מתוך תקציב "עתודה" ,שהוא חלק מהסעיף התקציבי "שתוף פעולה עם
ארגונים" ,שולמו גם כספים לארגונים אחרים אשר לא נכללו ברשימת שתופי הפעולה
שאישר הדירקטוריון .לדוגמא:
א.

תשלום למועצה הלאומית להתנדבות בסך  ,1,111ש"ח בשנים .2102-2102

ב.

תשלום ל"משכל בע"מ" עבור ספרי צה"ל בסך  ,7,111ש"ח במאי .2102
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ג.

תשלום לעמותת קרן רש"י בסך  20,,21ש"ח עבור השתתפות קק"ל בסמינר,
ביולי .2102

ד.

תשלום למג'אדלה בע"מ בסך  220,111ש"ח עבור ייעוץ אסטרטגי בשנים
.2102-2102

ה.

תשלום ל"לקט מידע אלי שדה" בסך  2,,121ש"ח עבור חקירות ,בחודשים
ספטמבר עד נובמבר .2102

ו.

תשלום ל"עלמא עולם של תיאטרון" בסך  07,771ש"ח עבור הגהה ,עדכון
גרסה ,צילומים ועריכה לשונית של "מכאן הכול צומח" בפברואר .2102

הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע נעשה שימוש
בתקציב של "שת"פ עם ארגונים אחרים" עבור תשלומים לארגונים נוספים שאינם
כלולים ברשימה שאישר הדירקטוריון.
בנוסף 5אנו ממליצים לקק"ל לקבוע בבירור עבור אילו הוצאות נועד סעיף "עתודה"
ולהקטין באופן משמעותי את הסכום שיתוקצב בעתיד בסעיף זה.
ג.

פעולות חשבונאיות

מצאנו כי פעולות חשבוניות של אגף הכספים כגון "מיון הוצאות" נרשמו בתוך הסעיף
התקציבי :שת"פ עם ארגונים אחרים.
הרישומים היו בין השאר עבור ארגון "נפש בנפש" בסך  0,,701,82,ש"ח בשנת 2102
וכן  ,,111,111ש"ח עבור תנועת "אור".
פעולות חשבונאיות נוספות כגון "הפרשות – הוצאות לשלם" עבור הזרמים הדתיים,
עבור הבריתות ותנועות הנוער וכן עבור בית חולים נרשמו (בזכות) בסעיף שת"פ עם
ארגונים אחרים.
הביקורת מציינת כי כתוצאה מרישומים אלה 5נתוני ביצוע התקציב בסעיף "שת"פ
עם ארגונים אחרים" הם גבוהים באופן משמעותי מהסכומים הכספיים שהועברו
לארגונים בפועל.
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ד.

"תרומה"

מצאנו כי בשנת  2102ההעברות הכספיות לבריתות ,לארגונים ולתנועות הנוער נרשמו
כ"תרומה" של קק"ל לגופים אלה.
הביקורת ממליצה למנהל החטיבה לכספים וכלכלה לבדוק מדוע בשנת 2101
ההקצבות לבריתות 5לארגונים ולתנועות הנוער נרשמו כ"תרומה" של קק"ל.
לסיכום 5הביקורת מציינת כי הרישום של חיובים כספיים של תשלומים שונים
לארגונים נוספים 5המסתכמים בסכומים משמעותיים 5מוביל לכך שהנתונים
הכספיים הרשומים בסעיף "שת"פ עם ארגונים אחרים" אינם משקפים הלכה
למעשה את התמונה האמיתית בעניין השימוש שנעשה בתקציב שיועד לנושא זה.
ה.

העברות כספיות שלא נרשמו בסעיף שת"פ עם ארגונים

ההקצבה בסך  0.0מיליון ש"ח לשנה עבור שלושת הזרמים הדתיים כלולה בתוך הסעיף
התקציבי "שיתוף פעולה עם ארגונים"( .ראה טבלה בפרק על התקציב).
אולם ,הביקורת העלתה כי בשנים  2102 ,2102ו 2102-סכומי ההעברות הכספיות
לזרמים הדתיים לא נרשמו בפועל בסעיף "שת"פ עם ארגונים אחרים" למרות שהם
מתוקצבים בסעיף זה.
בשנת  2102ההעברות הכספיות לזרמים הדתיים בסך  0.0מיליון ש"ח נרשמו בסעיף:
"הוצאות משימה" תחת החטיבה לגיוס משאבים ,במקום שיירשמו בסעיף "שת"פ עם
ארגונים אחרים".
בשנת  2102ההעברות הכספיות לזרמים הדתיים בסך  0.0מיליון ש"ח נרשמו בסעיף
"הוצאות משימה" תחת "התחייבויות כספיות" ,במקום שיירשמו בסעיף "שת"פ עם
ארגונים אחרים".
בשנת  2102ההעברות הכספיות לזרמים הדתיים בסך  0.2מיליון ש"ח (כאמור211,111 ,
ש"ח מתוך ההקצבה הועברו לברית "מרכז עולמי" במקום לזרם "מסורתי עולמי" של
הקונסרבטיבים) נרשמו בסעיף" :הוצאות משימה" תחת "התחייבויות כספיות",
במקום שיירשמו בסעיף "שת"פ עם ארגונים אחרים".
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הביקורת מציינת כי כתוצאה מכך נתוני ביצוע התקציב בסעיף "שיתוף פעולה עם
ארגונים אחרים" 5בשנים  2102 52102ו – 2101-הם לא מלאים .זאת משום שהנתונים
בסעיף זה לא כללו את ההעברות הכספיות לזרמים הדתיים בשנים .2102-2101
בעקבות פנייתנו למנהל אגף התקציבים בעניין זה ,הוא ביצע תיקון של הרישומים
במערכת הכספים ,בדצמבר  ,2102והעביר את הסכום בסך  0.2מיליון ש"ח לתוך
הסעיף "שת"פ עם ארגונים אחרים".

סיכום
בדוח הביקורת ביקשנו לבדוק את ההתנהלות הארגונית והכספית של קק"ל בכל הנוגע
לסעיף התקציבי שנועד עבור שיתוף פעולה בין קק"ל לבין ארגונים אחרים בשנת 2102
ועד נובמבר .2102
מצאנו כי בתקופה שנבדקה לא הוסדר תהליך הטיפול בנושא זה :מיהו הגורם המחליט
אילו ארגונים יקבלו הקצבה ומהו סכום ההקצבה ,מהם הקריטריונים לקבלת הקצבות
אלה ,בדיקת הכשירות של הארגון לעמוד בהתחייבויותיו כלפי קק"ל ,עיגון
ההתקשרות בהסכם ,פיקוח ומעקב אחר יישום ההסכם ,דרישה ובדיקה של הדיווח על
השימוש שעשה הארגון בכספי קק"ל ואישור התשלום לארגון בהתאם לתנאי ההסכם.
הביקורת העלתה כי מתקציב שיתוף פעולה עם ארגונים שולמו גם תשלומים שונים
לגופים אחרים אשר לא נכללו ברשימת הארגונים שאישר הדירקטוריון עבור תקציב
זה.
עם זאת התרשמנו כי עוד במהלך הביקורת ,בשל החלטות שונות ובעקבות רישומה של
קק"ל כחברה לתועלת הציבור ,החלה קק"ל לנקוט בצעדים משמעותיים לשיפור
הטיפול בהתקשרויות עם הארגונים במסגרת הסעיף התקציבי שיתוף פעולה עם
ארגונים.

יולי 2100
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קרן היסוד
ניהול נכסים
.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את נושא ניהול הנכסים
בקרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל (להלן" :קרן היסוד") ,אשר
מתבצע בפועל על ידי חברת "השתתפויות בנכסים בע"מ" (להלן":
"השתתפויות").

1.1

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:
א .בחינת הנהלים וההנחיות הקיימות בנוגע לנכסי קרן היסוד.
ב .בחינת תפקודה של "השתתפויות" בניהול נכסי קרן היסוד ,לרבות
השבחת נכסים ,מכירת נכסים ,השכרת נכסים וניהולם השוטף.
ג .יישום הסכם הניהול בין הצדדים ופיקוח קרן היסוד על פעילות
"השתתפויות".

1.1

הביקורת נערכה במשרדי קרן היסוד בירושלים ובמשרדי "השתתפויות",
בחודשים ינואר-יולי .1112
במהלך הביקורת התקיימו פגישות בקרן היסוד עם סמנכ"ל הכספים והיועצת
המשפטית.
כמו כן ,התקיימו פגישות ב"השתתפויות" עם :סמנכ"ל התפעול ,היועצת
המשפטית ,מנהלת ההכנסות ,מנהל סניף ירושלים ,מנהל סניף חיפה ,מנהלת
ספר הנכסים ,גורמים בסניף חיפה והצפון וכן עם רפרנטית בנושא קרקעות
"קהילת ציון אמריקאית" (להלן" :קצ"א").
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1.2

יעדי הביקורת:
א .בחינת המידע הקיים בדבר נכסים הנמצאים בבעלות קרן היסוד ,לאור
תוצאות סקר הנכסים שנעשה על ידי "השתתפויות" ובחינת הפעולות
שנעשות כדי לאתר נכסים נוספים בבעלות קרן היסוד.
ב .בחינת תהליך הטיפול השוטף של "השתתפויות" בנכסי קרן היסוד,
לרבות השכרת נכסים ,השבחת נכסים ,פיקוח ומעקב מול תופעות של
פולשים ואופן הטיפול בנכסים שאינם מניבים.
ג .בחינת תהליך מימוש נכסים ,לרבות הנסיבות ואופן קבלת ההחלטה ועד
למימוש הסופי בהתאם להוראות קרן היסוד.
ד .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.

1.1

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 מסמכי התקשרות של קרן היסוד עם "השתתפויות" ,לרבות גובה העמלות
שישולמו ל"-השתתפויות".
 מצבת נכסי קרן היסוד המטופלים על ידי "השתתפויות".
 דוחות ריכוז זיכויים וחיובים לשנים .1111-1111
 פרוטוקולים מישיבות ההנהלה בקרן היסוד.
 פרוטוקולים מהישיבות המשותפות לקרן היסוד ו"השתתפויות",
לחודשים יולי ,נובמבר ,דצמבר .1111
 הסכמים שחתמה קרן היסוד מול כונס הנכסים הרשמי בנוגע לקרקעות
קצ"א.
 דוחות רבעוניים בנוגע לטיפול בקרקעות קצ"א לשנת .1111
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 תכנית עבודה למימוש קרקעות קצ"א לשנת  1112ובקשות שהוגשו לבית
המשפט.
 כרטסות הנהלת חשבונות לנכסים המניבים של קרן היסוד לשנים 1111-
.1111
 שטר מתנה של "בית שלום" ברחוב אחד העם ,ירושלים.
 דוחות ממערכת "כוראל" וניתוחם.
 מסמכים בנוגע לנכסים שנמכרו או הושכרו.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
1.1

מתודולוגית הבדיקה:
 בדיקת קיומם של מדיניות ונהלי עבודה ובדיקה אל מול ההתנהלות
בפועל.
 קיום פגישות ושיחות עם גורמים בקרן היסוד וב"השתתפויות".
 קבלת דוחות ונתונים מהמערכת הממוחשבת וניתוחם.
 קריאת מסמכים והסכמים בנוגע לניהול הנכסים ולפעולות שבוצעו
בנכסים.
 סקירת הפעולות שבוצעו בנכסים המנוהלים בנסיבות השונות.
 סקירת המעקב המתנהל בקרן היסוד אחר ניהול הנכסים וקיום ממשקי
עבודה שוטפים מול "השתתפויות".
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.
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.2

רקע כללי
א .קרן היסוד
"קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל" נמנית על ארבעת המוסדות
הלאומיים (ההסתדרות הציונית העולמית ,הסוכנות היהודית ,קרן קיימת
לישראל וקרן היסוד) ומשרדיה שוכנים בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים.
קרן היסוד הוקמה בשנת  1211כחברה שמטרותיה העיקריות הינן לפעול,
ולהגשים את רעיון הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל ,כפי שנוסח בהצהרת
בלפור ,בין היתר באמצעות קבלת תרומות ,הלוואות ,מתנות ,ירושות והשקעה
של כספים אלו כדי להשתמש בהם להקמת היישוב בארץ ישראל.
קרן היסוד מוחזקת בחלקים שווים על ידי ההסתדרות הציונית העולמית
( ,)11%ועל ידי המגביות (.)11%

ב .נכסי קרן היסוד
מצבת נכסים
מצבת הנכסים של קרן היסוד כוללת מספר נכסים המפוזרים ברחבי מדינת
ישראל ,בחכירה או בבעלות .כפי שנראה מהטבלה שלהלן ,מספר הנכסים הינו
מועט ,בין היתר ,עקב מדיניות מימוש הנכסים במשך השנים.
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להלן פירוט קבוצות הנכסים:
סוג הנכס

סה"כ נכסים  /בקבוצה

סה"כ שטח (במ"ר )

מקרקעין ומבנים

11

117,811

אינשאטים (*)

11

-

קרקעות

 1קבוצות קרקע
במקומות שונים בארץ
 2קבוצות קרקע
במקומות שונים בארץ
סה"כ

81,127

קרקעות קצ"א

122,127
210,812

(*) מבנים בהם הבעלות היא רק על המבנה אך לא על הקרקע.

מדיניות ניהול הנכסים
קרן היסוד שואפת לממש את הנכסים המוחזקים ברשותה .ההחלטה התקבלה
בשנים קודמות ונבעה ממספר סיבות ,כגון :העובדה שקרן היסוד ,במהותה,
אינה עוסקת בניהול נכסים ,ישנם נכסים שאינם מניבים ,הרצון להימנע
מההוצאות הכרוכות באחזקתם השוטפת של הנכסים ,מהוצאות דמי הניהול וכן
מהרצון למכור נכסים הכרוכים בבעיות משפטיות (כגון :אינשאטים שבבעלות
קרן היסוד ו"בית שלום" בירושלים-ראה להלן) ,תוך מימוש מירבי של
הפוטנציאל הטמון בהם.
עד לשנת  1111לערך פעלה "ועדת נכסים" המורכבת מחברי הנהגת קרן היסוד
הבינלאומית אשר טיפלה בנושא ניהול נכסי קרן היסוד.

ג .חברת "השתתפויות בנכסים בע"מ"
"השתתפויות בנכסים" הינה חברה בת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל,
העוסקת בניהול נכסים" .השתתפויות" הוקמה בשנת  1217על מנת לתת מענה
שיווקי ותפעולי לנכסים מניבים שנרכשו על ידי יהודים משקיעים מחו"ל
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("המשתתפים") ,אשר רכשו תעודות השתתפות שהנפיקה הסוכנות היהודית.
תעודות אלו הקנו ל"-משתתפים" זכויות קנייניות באותם נכסים מניבים.
בחודש נובמבר  ,1222נחתם חוזה המסדיר את הטיפול של "השתתפויות" בנכסי
קרן היסוד .כמו כן נחתמו הסכמים מעת לעת על מנת להסדיר את גובה העמלות
והתמלוגים
המגיעים ל"השתתפויות" מקרן היסוד ,בגין ביצוע פעולות שונות בנכסים.

ד .מערכות מידע
"כוראל" (מבית "מלם-תים") – מערכת הנמצאת ב"השתתפויות" ,באמצעותה
היא מנהלת את נכסי קרן היסוד (המערכת נמצאת ב"השתתפויות" בלבד כאשר
ללקוחות החברה ישנה אפשרות לקבל הרשאה לצפייה בנתונים .קרן היסוד לא
ביקשה הרשאה שכזו) .המערכת מיועדת לניהול נכסי נדל"ן .המערכת משלבת
טיפול בקרקע ,במצבת הנכסים ,בחוזי השכרה ובניהול נושאים כספיים
ומספקת תמיכה מלאה בתהליך מכירת הנכס .המערכת מאפשרת למשתמש
להזין מפרט ,הכולל נתוני תב"ע ,זכויות בנכס ,אגרות והיטלים המושתים על
הנכס ,ביטוח ותביעות משפטיות וכן מאפשרת להזין מגוון גדול של פעולות
אופציונאליות ,בטבלה דינמית .למערכת גמישות רבה בעת הקמת חוזים ומנגנון
גמיש לניהול כל הנושאים הכספיים .הרישום של ההוצאות וההכנסות נעשה
בהתאם לתאריכי העסקאות שבגינן נוצרו ולא בתאריך התשלום/תקבול.
"מפנה" – מערכת הנהלת החשבונות של "השתתפויות" החברה ,הכוללת ,בין
היתר ,רישומי הוצאות והכנסות בגין הנכסים .המערכת פועלת על בסיס מזומן,
דהיינו הפעולות נרשמות רק בעת ביצוע התשלומים בפועל.

.3

ניהול שוטף של הנכסים
א.

מנגנון העברת התשלומים בין קרן היסוד להשתתפויות בנכסים בע"מ
כאמור ,בשנת  1222נחתם הסכם ההתקשרות בין קרן היסוד ל"השתתפויות"
חברה .בהסכם נקבעו השירותים אותם תספק "השתתפויות" לקרן היסוד ואת
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התקבולים שתקבל "השתתפויות" בגין פעולות שתבצע בנכסים ,כגון :מכירה,
השכרה ,והשבחה .כמו כן נקבע מנגנון התשלום בגין הוצאות שייגרמו
ל"השתתפויות" במהלך הטיפול בנכסים .תיקונים לחוזה נערכו מעת לעת
במשך השנים.
הביקורת בחנה את מנגנון ההתחשבנות בין קרן היסוד ל"השתתפויות".
ממצא הביקורת :
 הביקורת העלתה כי התחשבנות בפועל בין קרן היסוד ל"השתתפויות" נערכת
רק בעת מימוש הנכס .עד למועד המימוש ,מנוהל כרטיס חו"ז (חובה/זכות) בין
קרן היסוד ל"השתתפויות" בגין כל ההכנסות וההוצאות שנבעו מהנכס .יתרות
החוב מועברות משנה לשנה .נכון ליום  11.11.1111עומדת יתרת החוב של קרן
היסוד ל"השתתפויות" על סך של כ 1.1-מיליון ש"ח .יצוין גם כי
"השתתפויות" אינה מחייבת את קרן היסוד בריבית בגין חוב זה.
לדעת הביקורת מנגנון ההתחשבנות בין הצדדים הינו לקוי .מצב בו מנוהל
כרטיס חו"ז במשך שנים ונצבר חוב עד למימוש הנכס אינו תקין .נציין כי על
פי ההסכם המקורי משנת  1222נקבע (סעיף  )1כי העברת תשלומים
ל"השתתפויות" תתבצע אחת לחודש ,כך שלא ברורה הסיבה למנגנון הנוכחי.
לשאלתנו בנושא נאמר כי "השתתפויות" רואה בקרן היסוד לקוח אסטרטגי
ועל כן הסכימה לצורת התחשבנות כזו כלקוח מועדף.
המלצת הביקורת :
 מומלץ להימנע ממצב בו קרן היסוד נמצאת ביתרת חובה כלפי "השתתפויות".
יש לבצע התחשבנות ו/או תשלומים מול "השתתפויות" במהלך הפעילות
השוטפת של ניהול הנכס ולא לדחות זאת למועד מימוש הנכס.
תגובת קרן היסוד:
הנהלת קרן היסוד סוברת כי תשלום עמלות ניהול נכסים צריכה להיות מתוך
הכנסות בגין הנכסים ,ולא מתרומות שוטפות של תורמים שאין להם קשר עם
אותם נכסים.
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ב.

נכסים מניבים

"השתתפויות מנהלת באופן שוטף מספר מצומצם של נכסים של קרן
היסוד.
להלן פירוט הנכסים האמורים ,כפי שקיבלנו מפלט מערכת "כוראל"
ב"השתתפויות":
נכס

כתובת

בטיפול
סניף

סוג נכס

פעילות
בנכס

בעלים

בית שלום

ירושלים

ירושלים

מניב

ניהול

קרן היסוד

חדרה

חיפה

מניב

ניהול

קרן היסוד

קריית-אתא

חיפה

מניב

ניהול

קרן היסוד

מבנה

גן-שומרון

חיפה

מניב

ניהול

קרן היסוד

דירה

נתניה

ת"א

מניב

ניהול

קרן היסוד

מתחם עמל עירון
מקרקעין

הביקורת בדקה את אופן ניהול הנכסים בשנים האחרונות.
 )1בית שלום ,ירושלים
בית שלום בירושלים הינו נכס של כ 111-מ"ר בנוי ,הממוקם בשכונה יוקרתית,
אשר נתרם בשנת  1211לקרן היסוד על ידי עו"ד שלום הורביץ המנוח .הנכס
נתרם והתבקש שייעשה בו שימוש כמפורט בשטר המתנה ,כגון :עריכת קבלות
פנים לאורחי ממשלת ישראל והמוסדות הלאומיים ,תערוכות מפעלי תרבות
וצדקה ולשם עידוד התרבות והמוסיקה .בשטר המתנה צוין כי גם לאחר
פטירתו של עו"ד הורביץ יוסיפו הרכוש והחפצים לשאת את האופי המיוחד
בהתאם למטרות הנזכרות.
עקב ההגבלות המשפטיות הנובעות מאופי הנכס לא ניתן להשכיר את הנכס
לכל מטרה ולכן נוצר מצב בו ישנן הוצאות קבועות בגין הנכס ללא הכנסות
במשך תקופות ארוכות ולכן קרן היסוד בדקה אפשרות למכור את הנכס .נציין
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כי ישנן בעיות נוספות הקשורות בנכס ,ובהם :צורך בשינוי התב"ע ותלונות
מצד השכנים.
תגובת קרן היסוד:
עקב ההגבלות המשפטיות הנובעות מאופי הנכס לא ניתן לעשות בו שימוש
למטרות המצוינות בשטר המתנה .בפועל ,מערכת היחסים בין קרן היסוד
לממשלה השתנתה כך שמטרות אלו התייתרו.
ממצאי הביקורת:
 הכרה בחוב אבוד בגין הנכס
בירור שערכה הביקורת מעלה כי בין השנים  1111-1118ובין השנים
 1118-1111הושכר הנכס לאדם אשר ניהל במקום (ע"פ החוזה) חברת
קייטרינג .החוזה נחתם על ידי קרן היסוד וחברת "השתתפויות" לא
הייתה מעורבת בו .מתברר כי תקופת החוזה השני ( )1118-1111שנחתם
בנובמבר  ,1111לא הושלמה עקב הצטברות של חובות כספיים של השוכר.
בחודש מאי  1118חברת "השתתפויות" התבקשה על ידי קרן היסוד לטפל
בגביית החוב .על פי פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן היסוד מיום 11.1.1111
הוחלט למחוק את החוב בסך  111,111דולר ולהכיר בו כחוב אבוד .בירור
שערכנו עם היועצת המשפטית של קרן היסוד ועם "השתתפויות" מעלה כי
למיטב זיכרונם לא נלקחו בטחונות מהשוכר לצורך הבטחת תשלום דמי
השכירות ורק בדיעבד נעשתה חקירה כלכלית אשר העלתה כי אין לשוכר
אמצעים לתשלום החוב .הטיפול המאוחר בחוב בצירוף העובדה שלא
נלקחו בטחונות מהשוכר הביאו בסופו של דבר למחיקת החוב.
תגובת קרן היסוד:
קרן היסוד ניהלה משא ומתן ממושך עם השוכר ,הגיעה עמו לסיכומים
לגבי פריסת חובות – אך הוא לא עמד בהם .בהיעדר אפשרויות אחרות
להשכרת הנכס ומתוך התחשבות במערכת היחסים המיוחדת שהייתה
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לקרן היסוד עמו בעבר ,המשכנו בניסיונות לסייע לו לנהל את העסק
כדי שנוכל לקבל ממנו את כספי החוב השוטף.
לגבי הערבויות ,בעת חתימת ההסכמים ,השוכר היה בעליו של עסק
משגשג ונתן ערבות אישית למימוש ההתחייבויות .הנהלת קרן היסוד
הסכימה לקבל ערבות זאת מתוך היכרות רבת שנים עם האיש והעסק
– החלטה שבדיעבד הייתה מוטעית.
 פיצול תשלומי הוצאות שוטפות בגין הנכס
בירור שערכנו בסניף ירושלים של "השתתפויות" המנהל את הנכס ,מעלה
כי קרן היסוד משלמת חלק מן ההוצאות השוטפות ,כגון :תשלומי ארנונה,
חשמל ומוקד אזעקה" .השתתפויות" משלמת הוצאות אחרות כגון מים
וגינון.
בשנת  1111נרשמו בקרן היסוד הוצאות בגין הנכס בסך של כ 11,111-ש"ח
בעיקר בגין הערכת שמאי לנכס ותיקונים כללים ( 2,221ש"ח ו 1,811-ש"ח,
בהתאמה) .בחברת "השתתפויות" נרשמו הוצאות בסך של  2,111ש"ח בגין
גינון ומים ,כלומר סך ההוצאות בשנת  1111הינו כ11,111-ש"ח.
הדבר מהווה ,בין היתר ,חשיפה לתשלום כפול של הוצאה זו או אחרת.
לשאלתנו מדוע "השתתפויות" אינה משלמת את כל ההוצאות מתוקף
תפקידה כמנהלת הנכס ,נענינו כי כך נהוג מזמן.
המלצת הביקורת :
 מומלץ לקבוע נהלים בעניין השכרת נכסים תוך הפקת לקחים מהמקרה
הנדון וביניהם :אין להסתפק בערבות אישית ,יש לטפל בחייבים בלוח
זמנים סביר ויש לבדוק האם מתנהלות תביעות כלשהן כנגד שוכר
פוטנציאלי.
 מומלץ כי כל הוצאות אחזקת הנכס ישולמו על ידי "השתתפויות" ,כך
ירוכזו עלויות הניהול ותימנע החשיפה לכפל תשלומים.
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תגובת קרן היסוד:
-

נהלים :הנהלת קרן היסוד אינה חושבת שיש מקום לנהלים גורפים,
לאור מספר הנכסים המועט שבבעלותה וההבדלים בין נכס לנכס .כיום
קרן היסוד לא מסתפקת בערבות אישית לגבי נכסים מושכרים,
שהיתה תמיד מוצא אחרון ולא דרך פעולה קבועה.

-

ריכוז תשלומים :אין חשיפה לתשלום כפול מאחר וחלוקת התשלומים
מתואמת מראש בין כל הצדדים וכל דרישת תשלום נשלחת לגורם
מסוים בלבד.

 )1מתחם עמל עירון ,חדרה
קרן היסוד מחזיקה בבעלות מתחם של כ 1,111-מ"ר בחדרה הכולל מספר
מבנים ,חלקם מושכרים .מעיון בפרוטוקול מישיבת ההנהלה מיום ,18.1.1111
מבירורים שערכנו עם היועצת המשפטית של "השתתפויות" ומתוך כתב
התביעה של קרן היסוד את העירייה עולה ,כי:
 בשנת  1281נכרת חוזה בין הקרן היסוד לבין "הבונה בע"מ" (חברהבבעלות "נעמ"ת") .בהתאם לחוזה זה ניתנה ל"הבונה" זכות שכירות
במקרקעין עד ליום  ,11.11.1282לשם אחזקה ,ניהול ופיתוח של
המוסד החינוכי "בית ספר תיכון חקלאי עירון"" .הבונה" ונעמ"ת
הוסיפו להחזיק במקרקעין אף לאחר תום תקופת החוזה.
 במועד שאינו ידוע במדויק לקרן היסוד ,נכרת חוזה שכירות משנה בין"הבונה" ו"נעמ"ת" לבין "עמידר" – החברה הלאומית לשיכון
בישראל בע"מ" (להלן" :עמידר") ,לפיו הושכרו המקרקעין (בניגוד
להוראות החוזה ו/או כל דין) לעמידר.
 בשנת  ,1221ככל הידוע לקרן היסוד ,השכירה עמידר חלקיםמהמקרקעין לעירית חדרה ,לשם ניהול בי"ס.
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 בשנת  1227לערך ,עת פינתה עמידר חלק מהמקרקעין שהיו מוחזקיםעל ידה ,ובשעה שהתברר כי גורמים שונים עושים שימוש במקרקעין
ללא הרשאת קרן היסוד ו/או כל זכות חוזית ו/או אחרת ,פנתה קרן
היסוד והגישה כנגד נעמ"ת ו"-הבונה" תובענה לערכאות לסילוק ידן
מהמקרקעין ,אשר נדונה בבוררות .ביום  1.1.1112ניתן פסק בורר,
לפיו נקבע כי נעמ"ת ו"-הבונה" ישיבו את החזקה במקרקעין ,כשהם
פנויים ,תוך שנתיים ממועד הפסק .החזקה הפורמלית במקרקעין
הושבה אמנם בזמן לידי קרן היסוד ,אך כאשר חלקים מהמקרקעין
עדיין תפוסים ע"י עירית חדרה וע"י רשת "עמל" .בחודש אוגוסט
 1111פונה בית ספר "עמל" .מתחילת שנת  1111מושכר הנכס לשוכר
אחר המפעיל בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,בהיקף של
כ 211,111-ש"ח לשנה.
 במקביל ,הגישה עיריית חדרה תביעות לתשלום כנגד קרן היסוד בגיןהיטלי סלילה וכבישים בסכום של כ 2-מיליון ש"ח (כולל ריבית
והצמדות) ,לגביו העריכו עורכי הדין כי הסיכון עומד על סך של כ1-
מיליון ש"ח  .קרן היסוד הגישה תביעות לתשלום דמי שימוש כנגד
העירייה ורשת "עמל".
 בחודש ספטמבר  1111הגיעו קרן היסוד ועיריית חדרה להסכם פשרה(אשר קיבל תוקף פסק דין מבית המשפט) לפיו יימחקו התביעות
ההדדיות .קרן היסוד תעביר לעירייה זכויות במספר נכסים וכן
תשלום של  1.1מיליון ש"ח ובתמורה העירייה התחייבה כי תפעל בכל
דרך חוקית על מנת לעזור לקרן היסוד בקידום תהליכי תכנון.
ממצאי הביקורת:
 על פי כרטסת הנהלת החשבונות של הנכס עולה כי בשנת  1111נרשמו הוצאות
שמירה בסך של כ 17,111-ש"ח .מתברר ,כי טרם כניסת השוכר החדש בשנת
 1111בוצעה פריצה למבנים הנטושים במתחם ונגרמו נזקים בסכום של 71,811
ש"ח .הנזק כלל בעיקר נזקים למבנים וגניבת כבלי מתכת .לאור זאת נשכרה
חברת שמירה והוצבו מחסומים למניעת גישה למבנים.

611

לאחר פינוי הנכס על ידי בית הספר "עמל" ,המליצה "השתתפויות" לקרן
היסוד להציב שמירה במשך  12שעות ביממה ,כולל פטרול .החלטת קרן היסוד
הייתה שלא להציב שמירה רציפה אלא להסתפק בסיורי שמירה אחת
לשעתיים (ביום ובלילה) וזאת בשל שיקולי עלות-תועלת.
נציין כי מפרוטוקול ישיבת ההנהלה של קרן היסוד עולה כי המבנה לא היה
מבוטח .כמו כן בהסכם ההתקשרות עם "השתתפויות" נקבע בסעיף  2.1כי:
"השתתפויות מתחייבת לבטח את כל הנכסים לפי הוראות בכתב שתינתנה
להשתתפויות על ידי קרן היסוד עם חתימת הסכם זה".
המלצות הביקורת :
 מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר קיום הסכם הפשרה על ידי עיריית חדרה.
 מומלץ להטמיע נהלים/הוראות בנושא השמירה על נכסים אשר לא
מתקיימת בהם פעילות ,לרבות ביטוח הנכסים ,כאמור בהסכם הניהול.
תגובת קרן היסוד:
א .קרן היסוד עוקבת ,באמצעות "השתתפויות" ,אחרי קיום הסכם
הפשרה עם עיריית חדרה.
ב .אין אפשרות להציב שמירה על נכסי מקרקעין פנויים ולדעת קרן
היסוד אין להוציא כספי תורמים על שמירה באופן שוטף ,עקב שיקולי
עלות-תועלת ותוך בחינת כל נושא ונכס לגופו .קרן היסוד התקשרה
עם חברת ניהול נכסים כדי שיהיה מי שימליץ על שמירה ,אחזקה וכו'
ופועלת לפי הוראותיהם .לדעתנו ,מצבת הנכסים אינה מצדיקה קביעת
נהלים פנימיים בקרן היסוד.
ג.

קרן היסוד מבטחת את נכסיה בעצמה ,פרט לעירון חדרה ולדירה
בנתניה אשר "השתתפויות" התבקשה לבטח החל ממועד השכרתם.
כיום ,הנכסים המנוהלים על ידי "השתתפויות" מבוטחים באמצעותה
על חשבון קרן היסוד או על חשבון השוכר במידה והנכס מושכר.
ביטוח צד ג' יש לקרן היסוד (לגבי כלל פעילותה) דרך הסוכנות
היהודית.
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 )1מקרקעין בקריית אתא
המקרקעין הינם חלקה מישורית אשר מוקפת בחלקות חקלאיות וממוקמת
מערבית ובצמוד לרחוב שיבת ציון .בשנים  1111ו 1111-התקבלו הכנסות בסך
של  1,117ש"ח ו 11,121-ש"ח בהתאמה.
ממצא הביקורת:
 בירור שערכנו בסניף חיפה של "השתתפויות" מעלה כי אדם המפעיל חוות
סוסים סמוכה פלש לחלק מהחלקה .הפלישה התגלתה בעקבות חיובי
ארנונה שהגיעו בשנת  .1111בוצעה פנייה לפולש לצורך השבת החזקה
בקרקע ולצורך גביית תשלומי הארנונה ודמי שימוש .משלא התגבשה
הסכמה עם הפולש ,הוגשה נגדו תביעה בחודש אפריל  .1118בחודש פברואר
 1111התקבל פסק דין המחייב אותו בחוזה שכירות לתקופה 1.1.1111-
 11.11.1112וכן בתשלום דמי שימוש במקרקעין .המחזיק לא עמד
בתשלומי חובות העבר ובתנאי החוזה שחתם ולפיכך נפתח כנגדו וכנגד
אשתו תיק הוצאה לפועל והוא פונה מהמקום.
נראה כי לא קיימים נהלים ברורים לגבי ביקורים בנכסים נטושים על מנת
למנוע פלישות ומשאלו קורות – לטפל בהן בזמן .כמו כן ,לא ברור לביקורת
מדוע עברו שנתיים עד אשר הוגשה תביעה כנגד הפולש .נציין כי בשנת 1111
לבדה נרשמו בגין הנכס הוצאות משפטיות בסך של כ 11,111-ש"ח.
תגובת קרן היסוד:
דבר הפלישה נודע בעקבות חיובי ארנונה שהגיעו בשנת  1111אשר הובילו
לביצוע חקירה ולביצוע מדידות .כמו כן ,נוהל עם הפולש משא ומתן מתוך
מטרה להגיע להסדר בגין השימוש בקרקע ובגין החוב ,ללא צורך בהליכים
משפטיים ובמקביל בוצעו פניות לעיריית קריית אתא לצורך הסדרת נושא
הארנונה.
המלצת הביקורת:
 מומלץ לעדכן את החוזה שבין קרן היסוד ו"השתתפויות" (סעיף – 2.8
מעקב שוטף) ,ולקבוע הוראות ברורות בדבר ביצוע ביקורים בנכסים
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נטושים ולוחות זמנים מיידים לטיפול בפולשים ,על מנת שניתן יהיה לפנות
אותם מיידית ללא צורך בעלויות משפטיות מיותרות ובתביעות הנגררות
למשך שנים ארוכות.
תגובת קרן היסוד:
לא ניתן לקבוע הוראות קבועות .הטיפול חייב להיעשות לפי הנסיבות ,כגון:
סוג הנכס ומיקומו .כמו כן" ,השתתפויות" מנסה לאכלס את כלל הנכסים
בשוכרים על מנת למנוע פלישות.
 )2מבנה מרפאה ,גן שומרון
בבעלות קרן היסוד חלקה בשטח של  711מ"ר במושב גן שומרון ,מתוכו כ71-
מ"ר בנוי .על השטח קיים מגדל ישן (ששימש כמחסן נשק) שנועד לשימור וכן
מבנה ציבורי עליו בנוי מבנה חד-קומתי אשר שימש כקופת חולים במושב.
מבנה קופת החולים הושכר לתקופה של  11שנים ,עד ליום  .17.1.1111לאחר
מכן קרן היסוד החליטה למכור את הנכס .הליך המכירה התעכב עקב אי פינוי
מגדל השמירה על ידי המועצה האזורית מנשה ,אשר החזיקה בו מאז הקמתה.
למרות שניתן היה למכור את הנכס במצב זה" ,השתתפויות" לא רצתה למכרו
משום שהדבר היה גורם להפחתה משמעותית במחיר המכירה .נכון להיום,
מגדל השמירה פונה והנכס מצוי כעת בהליכי מכירה.
הביקורת בדקה האם נעשה ניסיון לגבות מהמועצה תשלומים בגין השימוש
במגדל ומדוע מאז פינוי המגדל ועד היום הנכס לא הושכר.
ממצא הביקורת:
 בירור שערכנו בסניף חיפה של "השתתפויות" מעלה כי אכן יכלו לתבוע דמי
שימוש במגדל אולם משיקולי עלות-תועלת המהלך לא היה כדאי .מדובר
במגדל ששטחו קטן יחסית וההכנסות בגינו לא צפויות היו להיות גבוהות
ממילא .מנגד ,הייתה עדיפות לסיים את הפינוי בהקדם האפשרי על מנת
לצאת להליך המכירה.
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עם זאת ,ייתכן כי ניתן היה להשכיר את מבנה המרפאה בתקופת הביניים
עד המכירה .מהמסמכים שהונחו בפנינו לא ראינו תיעוד לדיון כלשהוא
באפשרות זו.
תגובת קרן היסוד:
א.

מיד עם התברר העובדה שהמגדל נשאר תפוס החל דין ודברים
לצורך פינויו.

ב.

בוצעו ניסיונות להשכרת המרפאה אולם כאשר נתקבלה ההחלטה
על מכירת הנכס הם הופסקו כדי למכור את הנכס פנוי וריק וכך
לקבל תמורה גבוהה יותר.

ג.

למועד סיום הביקורת ,הנכס נמכר ,בעקבות הזמנה לקבלת
הצעות ,במחיר הגבוה משמעותית מהשובה שנתקבלה בגינו.

 )1נכסים בבעלות הסוכנות היהודית
במצבת הנכסים אשר הומצאה לידי הביקורת ישנם מספר נכסים אשר הינם
למעשה בבעלות הסוכנות היהודית (להלן" :הסוכנות") .אך רשומים עדיין
בבעלות קרן היסוד עקב אי פעילותה של הסוכנות לרישום הבעלות על שמה.
חלק מהנכסים הועברו לבעלות הסוכנות במסגרת הסכם משנת  1278לצירוף
עובדי קרן היסוד לקופת הפנסיה של עובדי הסוכנות וחלקם שלא במסגרת
הסכם זה.
להלן הנכסים שהועברו במסגרת ההסכם:
ישוב

תאור הנכס

כתובת

מחסן בשמואל

שמואל הנגיד 18

סוג

סיום

הזכות

חכירה

בעלות

-

בעל הזכות

מצב
רישום
בטאבו

ירושלים

הסוכנות היהודית

הנגיד 18
ירושלים

דירות מגורים
(סה"כ  2דירות)
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ע"ש
קרן היסוד

עין צורים 17

בעלות

-

הסוכנות היהודית

ע"ש
קרן היסוד

 )1נכסים נוספים:
ישוב
ירושלים

תאור הנכס

כתובת

קריית מוריה –

העסקן 1,1

סוג

סיום

הזכות

חכירה

חכירה

11.11.1112

קריית התפוצות

בעל הזכות

מצב רישום
בטאבו

קרן היסוד

הערת
אזהרה לקרן

11.1.1117

היסוד בגין
חוזה חכירה
פתח תקוה

מתחם ביה"ח

ז'בוטינסקי

בעלות

-

קרן היסוד

בלינסון
ראשון

דירות מגורים (1

לציון

יחידות דיור)

ע"ש קרן
היסוד

יודלביץ 11

בעלות

הסוכנות היהודית

ע"ש קרן
היסוד

בעניין בית החולים בילינסון ,ההכנסות מועברות לסוכנות אשר מזכה את
כרטיס קרן היסוד בספריה .ההיגיון בדבר אינו ברור ולדעת הביקורת מן הראוי
שהנושא ייבדק על כל היבטיו ,לרבות הגורם המבצע את הגבייה ,חלוקת
התמורה וכדומה.
תגובת קרן היסוד:
 קרית מוריה :קרן היסוד מאשפרת לסוכנות היהודית להשתמש בקריתמוריה לצורך פעילויותיה שלשמן היא קיבלה את החכירה מלכתחילה.
קרן היסוד אינה מקבלת הכנסות מקרית מוריה.
 מתחם בית החולים בילינסון :חלוקת ההכנסות לגבי מתחם בילינסוןמקורה בהסכמה בוועדת אד-הוק שהוקמה כדי לטפל בחילוקי הדעות
בין הסוכנות היהודית לקרן היסוד בנושא הנכסים .הוועדה אינה
פועלת עוד .קרן היסוד עוקבת אחרי הזיכוי של הכנסות אלה ,ופועלת
מול הסוכנות היהודית להכיר בכספים אלה כחלק מהתחייבותה
לסוכנות היהודית.
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ג.

נכסים שאינם מניבים
במצבת הנכסים של קרן היסוד קיימים מספר נכסים שאינם מניבים ,כדלקמן:
יישוב

תאור הנכס

כתובת

סוג הזכות

קריית ביאליק

הפלמ"ח 11

גן ילדים

בעלות

קריית ביאליק

העצמאות 18

מגרש משחקים/גן ילדים

בעלות

מגרשים

בעלות

קריית נחום

להלן פירוט האינשאטים (מחוברים הרשומים בנפרד מהקרקע):
יישוב
גן חיים

611

כתובת

תאור האינשאט

סוג הזכות

מ.א .דרום השרון מבנים

בעלות

גן שמואל

ד.נ .חפר 17711

מבנים

בעלות

חדרה

שאר ישוב 12

מבנים

בעלות

חדרה

שכונת נחליאל

מבנים

בעלות

חדרה

שכונת נחליאל

מבנים

בעלות

חדרה

שכונת נחליאל

מבנים

בעלות

חדרה

שכונת נחליאל

מבנים

בעלות

עין שמר

ד.נ .מנשה 18721

מבנה ,עצים

בעלות

פתח תקווה

אחד העם 11

מבנים

בעלות

פתח תקווה

מחנה יהודה 12

מבנה

בעלות

פתח תקווה

מנחם רצון 11

מבנה

בעלות

חיפה

הטכניון (הישן)

אינשאטים

בעלות

מבנים בקריית ביאליק
היועצת המשפטית של קרן היסוד מסרה לנו גני הילדים נבנו על ידי הסוכנות
היהודית ,מתרומות של קרן היסוד .על פי רוב ,נכסים כאלה נרשמו על שם הסוכנות
היהודית ולא ידוע מדוע במקרה זה נהגו אחרת.
בכל מקרה הנכסים מוחכרים לעירייה ללא תמורה במסגרת הסכמי ההפעלה עם
העירייה .קרן היסוד אינה דורשת דמי שכירות בגין מבני ציבור שהיא בונה
מתרומות ,כשם שהרשויות המקומיות אינן דורשות דמי חכירה בהקצאת קרקע
למבני ציבור.
קריית נחום
מדובר במקרקעין המצויים בהליך משפטי למחיקת חכירות של החוכרים הרשומים.
אינשאטים
לקרן היסוד יש כיום בעיה משפטית לממש את זכויותיה באינשאטים ,כנכסים
העומדים בפני עצמם .הסיבה לכך היא העובדה שבניגוד לחוק הטורקי אשר עשה
הבחנה בין בעלות בקרקע לבין בעלות במחובר לקרקע ,הרי שחוק המקרקעין
הישראלי ,אשר ביטל את האינשאטים ,לא הסדיר את הזכויות הקיימות אלא ביטל
את המעמד לעתיד.
אי לכך קרן היסוד מנסה לממש עד כמה שניתן את זכויות באינשאטים שעוד
רשומות על שמה .נציין כי בשנים האחרונות נמכרו שני אינשאטים בחדרה תמורת
 1,111דולר כל אחד וכן קרן היסוד ויתרה על שני אינשאטים במסגרת הסכם כולל
עם עיריית חדרה.
מתחם הטכניון הישן
קרן היסוד מנהלת בימים אלו תביעה בגין אינשאטים במתחם הטכניון הישן בחיפה.
על פי דו"ח זיכויים וחיובים שקיבלנו מ"השתתפויות" ,בשנים  1111-1111בוצעו
הוצאות משפטיות בסך של כ 27,111-ש"ח בעניין זה.
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תגובת קרן היסוד:
מדובר על נכס בשווי של מיליונים רבים .מתנהלת תביעה משנת  1111לשם הוכחה
כי לקרן היסוד קיימות זכויות בנכס .מבחינה משפטית ,מדובר בנושא תקדימי
וסבוך שקרן היסוד מנסה לפתור כדי לממש את הנכסים בתשואה מקסימלית ,תוך
התחשבות בסיכויים ובסיכונים.

 .4מימוש נכסים
כאמור לעיל ,קרן היסוד שואפת ,כהחלטה אסטרטגית ,לממש את הנכסים
שברשותה .הצעת החלטה על מכירת נכס מובאת אל הנהלה/דירקטוריון ,תלוי
במהות הנכס ,גודלו ומצבו המשפטי.
בחמש השנים האחרונות מומשו מספר מצומצם של נכסים כדלקמן:


דירת מגורים ברחוב קם ,תל אביב.



דירת מגורים ברחוב מקדונלד ,נתניה (התקבלה כתרומה).



דירת מגורים ברחוב וולפסון (מעונות מכבי) ,ירושלים (התקבלה
כתרומה).

הביקורת בחנה את הליך מכירת הנכסים ,תוך השגת תשואה מקסימאלית
עבור קרן היסוד ,לרבות ביצוע הערכת שמאי טרם המכירה.
ממצא הביקורת :
 .1הביקורת ביקשה לקבל מ"השתתפויות" מידע לגבי ביצוע שומה
עדכנית טרם מכירת הנכסים .עד למועד זה התקבל המידע הבא:
דירה ברחוב קם בתל אביב – על פי המסמכים שקיבלנו (חוזה
המכירה ופרוטוקול ההנהלה מיום  ,)18.1.1111מדובר בנכס בבעלות
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קרן היסוד אשר הדייר טען לזכות של דייר מוגן .בהתאם לפסק דין
מבית המשפט הוחלט על מכירת הנכס לדייר.
שמאי המקרקעין העריך את הדירה בסכום של  111,111ש"ח .לעומת
זאת ,מחוזה המכירה שהומצא לידינו עולה כי הנכס נמכר בתמורה
ל 171,111-ש"ח.
תגובת קרן היסוד:
הדירה נמכרה בהליך משפטי ,כשמחיר המכירה וחלוקת התמורה
נקבעו על ידי בית המשפט.
 .1הדירה ברחוב וולפסון (מעונות מכבי)
קיבלנו לידינו את פרוטוקול ישיבת ההנהלה המסבירה את השתלשלות
הדברים והסיבה למחיר המכירה הנמוך לכאורה.
 .1הדירה ברחוב מקדונלד
הומצאה לידינו תכתובת דואר אלקטרוני מאת "השתתפויות" בה היא
מדווחת לקרן היסוד על מכירת הדירה בסכום של  871אלפי ש"ח.
קיימת שומה לפיה הוערך הנכס בסכום של  111אלפי ש"ח.

.2

נהלי עבודה
נושא ניהול הנכסים אינו משמעותי בקרן היסוד מכיוון שמדובר בפעילות בהיקף
קטן אשר מטופלת על ידי "השתתפויות" וממילא כל הוצאה חריגה בקשר
לנכסים אלו מקבלת אישור מוקדם.
קרן היסוד רואה בהסכם ההתקשרות עם "השתתפויות" כנוהל המסדיר את
תהליכי העבודה בנושא זה.
הביקורת בחנה את ההסכם ואת שגרת העבודה.
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ממצא הביקורת:
 אי ריענון הסכם ההתקשרות המקורי
הסכם ההתקשרות המקורי נחתם בשנת  1222ולמעט שינויים בגובה העמלות
שנחתמו מעת לעת לא נבחן ההסכם בכללותו מחדש ולא נבחן האם יש מקום
להכנסת עדכונים על מנת להסדיר באופן מיטבי את סדרי העבודה בין קרן
היסוד ל"השתתפויות" .הביקורת סקרה את הסכם ההתקשרות בין קרן
היסוד ל"השתתפויות" ונמצא כי בחלק מהנושאים הנוגעים לטיפול השוטף,
ההסכם לוקה בחסר ואינו מגדיר את הפעולות שעל "השתתפויות" לנקוט כדי
למלא את תפקידה כראוי.
לדוגמא :בנושא פלישות לנכסים ישנה התייחסות בסעיף  .2.8.1ונקבע כי:
"השתתפויות תעקוב ותמנע פלישה לנכסים" .ההסכם לא מגדיר אילו פעולות
על "השתתפויות" לנקוט ,תדירותן וכדומה .לשם המחשה ,בסניף ירושלים
נאמר לנו כי אין נוהל לגבי תדירות הביקור בנכסים ולעומת זאת בסניף חיפה
נאמר לנו כי יש נוהל פנימי המחייב בדיקה פיזית של נכס לפחות אחת לרבעון.
מנהל סניף חיפה מסר לנו כי ביקור פיזי נעשה אחת לחודש ובמקרים
בעייתיים אף יותר מכך ,כך שגם בתוך "השתתפויות" לא קיימת אחידות
בטיפול בנושא.
תגובת קרן היסוד:
בחיפה ובירושלים נציגים של "השתתפויות" או קרן היסוד מבקרים בנכסים
לפחות אחת לחודש .בנוסף ,בנכס של קרן היסוד בירושלים מותקנות מצלמות
ומערכת אזעקה .בנכסים אחרים המנוהלים בסניף ירושלים ואשר מצויים
בבעלות של בעלים אחרים יש שוכרים ולפיכך ציין מנהל הסניף כי אין נוהל.
המלצת הביקורת:
 מומלץ לבחון את הסכם ההתקשרות ,לעדכנו ככל שיידרש ולהטמיע הוראות
אחידות ומפורטות יותר לגבי טיפול בסוגי הנכסים השונים שעוד נותרו בידי
קרן היסוד .בין היתר ,יש להתייחס להסדרת תדירות הבדיקות הפיזיות
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בנכסים ,על פי רמת הסיכון שבהם .זאת ,לרבות טיפול בנכס לאחר גילוי
פלישה ,תוך שימת לב להוראות החוק.
קרן היסוד חושבת שההסכם הקיים מכסה את הטיפול השוטף והנכון בכל
נכסיה ,אבל אינה מתנגדת להמלצה לבחון את הנושא.

.6

איתור והשבת נכסים
בשנת  1221נערכה על ידי "השתתפויות" בדיקה בטאבו לצורך איתור נכסים
השייכים לקרן היסוד ,שלא היו ידועים באותה העת .בבדיקה נמצאו מספר
נכסים ,כגון :מתחם בלינסון בפתח תקווה ,מבנה בגן שומרון ,מחצבות עמוס
בירושלים וכן מספר אינשאטים.
נציין כי בהסכם ההתקשרות של קרן היסוד עם "השתתפויות" ישנה התייחסות
לאופן התגמול עבור איתור נכסים חדשים.
הביקורת בדקה את הפעולות הנעשות כיום על ידי קרן היסוד"/השתתפויות"
לצורך איתור והשבה של נכסים.
ממצא הביקורת :
" השתתפויות" מסרה לנו כי בשנת  1221בוצעה בדיקה בטאבו על ידי עובד
של "השתתפויות" ומאז לא בוצעה בדיקה נוספת.
המלצת הביקורת:
 מומלץ לבצע סקר נכסים עדכני של נכסי קרן היסוד.
תגובת קרן היסוד:
קרן היסוד כבר נמצאת בתהליך בקשת הצעות מחיר לעריכת סקר נכסים.
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.7

קרקעות "קהילת ציון אמריקאית"
רקע
קהילת ציון אמריקאית (להלן :קצ"א) היא חברה אשר נוסדה בארצות הברית
בשנת  .1212מטרת קצ"א הינה לקחת חלק בהתיישבות בארץ ישראל על ידי
רכישת קרקעות לצרכי התיישבות יהודית .עיקר פעילותה של קצ"א בוצעה
בשנות ה 11-של המאה שעברה .בין השאר רכשה קצ"א את האדמות עליהן
הוקמו היישובים בלפוריה ,רמת ישי ,עפולה ,קריית-אתא והרצליה.
עם השנים הלכה ודעכה פעילות קצ"א וניהול הקרקעות הועבר לקרן היסוד.
בשנת  1271ניתן צו פירוק לקצ"א וכונס הנכסים הרשמי (להלן" :הכנ"ר") מונה
למפרק החברה.
בשנת  ,1221לאחר שהסתיימה בדיקת מערכת היחסים הכספית והמשפטית
שבין קצ"א לקרן היסוד ,לתקופה שמשנות ה 11-של המאה שעברה ועד למועד
מתן צו הפירוק ,ולאור זכויות שעמדו לקרן היסוד בגין שכר והוצאות ניהול,
בחשבונות קצ"א למיניהם ,בהשקעות שונות של כספי קצ"א ובמכלול ההלוואות
שניתנו לקצ"א ואופן פירעונן ,הגיעו הצדדים להסכם בדבר הסדרת החובות
ההדדיים שבין קצ"א לקרן היסוד .כדלהלן:
א.

קרן היסוד תשלם לקצ"א סך של  1.1מיליון דולר (בש"ח).

ב.

קצ"א תשלם לקרן היסוד  11%מסך התמורה נטו (כמשמעותו בהסדר)
שתתקבל ממימוש כלל נכסי קצ"א .מעמדה של קרן היסוד יהיה
"נושה מובטח".

בשנת  ,1118לאחר שקרן היסוד נוכחה לדעת כי חלים עיכובים במימוש הנכסים
על ידי הכנ"ר כמפרק קצ"א ולאחר תביעה משפטית שהוגשה בעניין ,נחתם
הסכם משלים להסכם משנת  1221ולפיו:
א.
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הכנ"ר יכין דוח כספי מבוקר על ידי אחד מארבעת משרדי רואי-חשבון
הגדולים בישראל לכל תקופת הפירוק ומכאן והלאה מדי שנה .כמו כן,
הדוח השנתי יכלול פירוט מעודכן של ההתחשבנות בין קצ"א לקרן
היסוד.

ב.

המפרק יתקשר עם חברת "השתתפויות בנכסים" לצורך ניהול נכסי
קצ"א כל עוד נמשך הליך הפירוק.

להלן נתונים לגבי קרקעות קצ"א:
מיקום

שטח במ"ר

חיפה

111,111

עפולה

111,118

הרצליה

27,111

מ.א זבולון

21,112

מ.א חוף השרון

17,217

רמת ישי

17,222

קריית אתא

11,712

מ.א .עמק יזרעאל בלפוריה

1,111

מ.א .יזרעאלים

2,122

פרסום דוחות חשבונאיים
בשנת  1117הוגש דוח רואי החשבון אשר פירט את ההתחשבנות בין חובה של
קרן היסוד לקצ"א אל מול מימוש נכסי קצ"א והוברר כי יתרת החוב של קרן
היסוד לקצ"א נכון ליום  11.11.1117עומדת על  1,111,112דולר (שהם 2,211,221
ש"ח).
מאז ועד היום לא פעל הכנ"ר כמתחייב מן ההסדר המשלים ולא פרסם דוחות
שנתיים .לאחרונה הוסכם כי משרד רואי החשבון "קסלמן וקסלמן" המשמש
כרואה החשבון של קצ"א יבצע את הבדיקה .הדוח לשנת  1111צפוי להתפרסם
בתקופה הקרובה.
נציין כי עד היום בוצעו שלושה סבבים של מימוש נכסים באישור בית המשפט,
במסגרתם נמכרו כ 11-חלקות.
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הביקורת בדקה את התנהלות קרן היסוד בנושא קרקעות קצ"א לאור
ההסכמים שנחתמו עם הכנ"ר ועם "השתתפויות".
ממצאי הביקורת :
א.

אי בהירות בקשר ליתרת החוב לקצ"א
על פי בירור שערכנו בקרן היסוד יתרת החוב לקצ"א נפרעה זה מכבר
בעקבות מכירת נכסי קצ"א בשנים האחרונות וכעת קרן היסוד נמצאת
ביתרת זכות בגין כספים המגיעים לה על פי ההסכם.
לעומת זאת ,בירור שערכנו ב"השתתפויות" מעלה כי מצב יתרת החוב אינו
ידוע עקב אי השלמת עבודת רואי החשבון בנושא.
תגובת קרן היסוד:
נמסרה הערכה שיתרת החוב לקראת סיומה לאור המימושים שבוצעו ,אך
הסכום המדויק עדיין דורש עריכת דוחות כספיים .להערכתנו ,בשנת 1112
אמור להיסגר החוב .הסכומים המדויקים יתבררו במסגרת עריכת הדוחות
הכספיים לשנת .1111

ב.

פעילות קרן היסוד משנת  1117ועד היום
הביקורת לא איתרה פעולות יזומות שנעשו מצד קרן היסוד (דוגמת פניות
לכנ"ר ,למשרד רו"ח קסלמן) על מנת לברר את מצב החוב לקצ"א ולצורך
מעקב האם ניתן כבר לדרוש כספים ממימוש הנכסים .לדוגמא ,מטיוטת
דו"ח רו"ח המבקרים של קצ"א לשנת  1111עולה כי בשנת  1111לבדה
עמדו ההכנסות נטו ממכירת מקרקעין על  7.21מיליון ש"ח ולקרן היסוד
מגיע לכאורה  11%מסכום זה.

ג.

אי קיום דיונים בהנהלה
בירור שערכנו מעלה כי לפחות בשלוש השנים האחרונות הנושא לא עלה
כלל לדיון בישיבות ההנהלה .לדברי היועצת המשפטית של קרן היסוד לא
היה טעם לדיון בנושא משום שלא היה צורך לקבל החלטות אופרטיביות
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במהלך התקופה .לדעתנו היה על קרן היסוד לעקוב אחר יתרת החוב ככל
שנשארה כזו ,ולדרוש עריכת דוחות חשבונאיים בהקדם על מנת לקבל
כספים המגיעים לה ממכירת הנכסים.
ד.

אי קבלת דיווחים שוטפים מ"השתתפויות"
"השתתפויות" אינה מעדכנת את קרן היסוד באופן שוטף לגבי מימוש נכסי
קצ"א" .השתתפויות" מעבירה את המידע לכנ"ר והוא הגורם אשר ממנו
אמורה קרן היסוד לבקש מידע.
לשם השוואה ,החברה לאיתור והשבת נכסי הנספים בשואה נמצאת אף
היא במעמד של נושה מובטח על נכסי קצ"א והיא מקבלת עדכונים
שוטפים מ"השתתפויות" באופן ישיר כך שלא ברור מדוע מול קרן היסוד
מתנהגים אחרת.
תגובת קרן היסוד:
העדכון ניתן במסגרת ישיבות שוטפות.

המלצות הביקורת:
 יש לדרוש כי תתבצע עבודה חשבונאית בנושא ולאחר קבלת התוצאות יש לפעול
לקבלת הכספים המגיעים לקרן היסוד.
 יש לקבל דיווח שוטף מ"השתתפויות" בעניין מימוש נכסי קצ"א ,ככל נכס אחר
שבבעלות קרן היסוד.
תגובת קרן היסוד:
ההמלצות מקובלות ומבוצעות.

אפריל 1111

111

111

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

שהתקבל על-ידי הוועד הפועל הציוני במושבו בחודש אדר תשכ"ג (מרץ  ,)3691בהתאם להחלטת
הוועד הפועל הציוני במושבו באייר-סיוון תשכ"ב (מאי-יוני  )3699מספר  ,69על סמך סעיף ,96
פיסקא  8של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית .כולל תיקון על פי החלטה שהתקבלה בוועד
הפועל הציוני בינואר  ,3691תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בוועד הפועל הציוני
במושבו ביום  93בפברואר  ,3611במושבו ביום  31ביולי  3619ובמושבו ביום  96ביוני  ,3689וכן
1
תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בנשיאות הוועד הפועל הציוני ביום  33ביוני .3663

סימן א' – הגדרות
בתקנון זה:
החוקה

-

הקונגרס
הוועד הפועל
הנשיאות
ההנהלה
הקרנות הלאומיות
המבקר
ועדת הכספים

-

ועדת המשנה לביקורת
גוף מבוקר
מוסד ציוני מרכזי

1

2

2

-

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

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

.3

תקופת כהונה

.9

סגן המבקר

.1

התפנות משרה

.1

עצמאות נושא המשרה

.9

מעמד מיוחד

.9
.1

סייגים
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.8

המבקר נבחר על-ידי הקונגרס לקיום הביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית (על פי סעיף ( 31ה) של החוקה).
תקופת כהונתו של המבקר היא מיום בחירתו עד למועד נעילת
הקונגרס מן המניין שלאחריו .אם בתקופה בין קונגרס לקונגרס
מתפנית משרתו של המבקר יבחר הוועד הפועל במבקר חדש ,ובינתיים
ימלא סגן המבקר את תפקידו של המבקר .באין סגן מבקר תמנה
הנשיאות ממלא מקום ,אך המבקר ימשיך בינתיים במילוי תפקידו עד
כניסתו לתפקיד של ממלא המקום.
א .סגן המבקר ,אם יוחלט על קיום משרה זו ,ייבחר על-ידי הקונגרס או
על-ידי הוועד הפועל לאחר שמיעת חוות דעתו של המבקר.
הנשיאות רשאית במקרים דחופים למנות סגן ,ובחירתו טעונה
אישור הוועד הפועל במושבו הקרוב .פרטי סמכויותיו של סגן
המבקר ייקבעו על-ידי המוסד הבוחר בו (על פי סעיף  ,96פיסקא ,1
של החוקה).
ב .תקופת כהונתו של הסגן תהיה מיום בחירתו עד למועד נעילת
הקונגרס מן המניין שלאחר מכן ,או לתקופה קצרה מזאת ,אם
יוחלט על כך על-ידי המוסד הבוחר.
א .משרת המבקר וסגנו מתפנית באחת מאלה;
( )3בתום תקופת כהונתו;
( )9בהתפטרותו;
( )1בהעברתו מכהונתו ע"י שני שלישים של חברי הוועד הפועל;
( )1בפטירתו.
ב .המבקר רשאי להתפטר על-ידי הגשת כתב התפטרות ליו"ר הוועד
הפועל.
המבקר אינו כפוף בעבודתו למרותו של איזה שהוא גוף ואינו תלוי בו,
ואחריותו בפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד (על פי סעיף  ,96פיסקא
 ,9של החוקה).
המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס ,בוועד הפועל,
ובוועדותיהם ,לרבות ועדת הכספים (על פי סעיף  ,19פיסקא  ,1של
החוקה).
מעמדו של המבקר כמעמד חבר ההנהלה ושכרו בהתאם למעמד זה,
ומעמד סגן המבקר כמעמד סגן חבר הנהלה.
א .לא ישמשו המבקר וסגנו חברים בהנהלת גוף מבוקר ולא יכהנו
בשכר במשרה זולת משרתם.

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

סודיות

.6

גופים מבוקרים

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

סימן ג' – תחומי הביקורת

סימן ד' – תפקידי הביקורת
פרטי הביקורת

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

א .אם הגוף המבוקר נוהג בעבודתו בהתאם לחוקה ולהוראות
המוסדות הציוניים המרכזיים;
ב .אם ההוצאה של הגופים המבוקרים נעשתה בתחומי תקציבם
המאושר על-ידי המוסדות המוסמכים לכך ולמטרה שנועדה לה;
ג .אם סדרי התקבולים והתשלומים של הגוף המבוקר מניחים את
הדעת;
ד .אם דרך החזקת הכספים ,שמירת הרכוש ,מצב הקופה והמלאי
מניחים את הדעת ,ואם הנהלת החשבונות והמאזנים מדויקים
ונעשים במועד המתאים;
ה .אם הגוף המבוקר נוהג בכל ענפי עבודתו בחסכון וביעילות ,תוך
שמירה על כללי החוק וטוהר המידות;
ו .אם ביקורת החשבונות ,במידה שהיא נערכת על ידי רואה חשבון,
מבוצעת במועד המתאים ,ואם הוראות רואה החשבון מתבצעות
על-ידי הגוף המבוקר.
 .39המבקר יברר תלונות הבאות אליו מקרב הציבור ,כנגד גוף או כנגד
אדם הכפופים לביקורתו כקבוע בסעיף  36לעיל.

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

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

שיתוף פעולה
מצד גוף מבוקר

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

סימן ו' – תוצאות הביקורת
הגשת ממצאי הביקורת

תוצאות בירור התלונות

3
4

 .39א .העלתה הביקורת ליקויים בסדרי עבודתו של גוף מבוקר או
בפעולותיו ,יעמיד המבקר את הגוף המבוקר על כך בכתב ,וידרוש
לתקן את הליקויים תוך תקופה סבירה.
ב .אם העניין מיועד לדיווח בהתאם לסימן ז' להלן יביא המבקר בפני
ראש הגוף המבוקר את סיכומי הביקורת לשם קבלת הסברים
וביאורים בקשר לממצאי הביקורת ,ואם ראה צורך בכך ימציא
העתק ליו"ר ההנהלה ,או לגזבר ,לפי העניין.
3
המבקר רשאי לקבוע תאריך סופי למתן הסברים וביאורים כאמור.
ג .גילתה הביקורת בגוף המבוקר סטייה או התעלמות מהוראות
מוסדותיה המוסמכים של ההסתדרות הציונית ,פגיעה בחוק או
בכללי טוהר המידות ,יביא המבקר את הממצאים בפני ראש הגוף
המבוקר לשם נקיטת הצעדים המתאימים ויודיע על כך ליו"ר
4
ההנהלה וליועץ המשפטי.
ד .המבקר רשאי להמציא לגוף שבוקר על פי סעיף (36ה) את סיכומי
הביקורת ,לשם קבלת ההסברים הדרושים ,עם העתק לדורשי
הביקורת.
 .31א .המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו את
תוצאות הבירור של תלונה שהתבררה מטעמו כקבוע בסעיף 39
לעיל ,וכן את חוות דעתו ו/או את המלצותיו בקשר לצעדים שראוי
לנקוט ,לדעתו ,על מנת להביא את המתלונן על סיפוקו ו/או על מנת
לתקן ליקויים שונים שנתגלו במהלך הבירור כאמור.

תיקון  -על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום  33ביוני .3663
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ב .המבקר רשאי לבקש ,בכל עת ,מאת גוף או אדם כאמור ,להעביר
לידיעתו את עמדתם ,ומה הם הצעדים שננקטו או שיינקטו בקשר
לעניין שהיווה נושא לתלונה .גוף מבוקר ישיב על בקשת המבקר
כאמור בתוך פרק זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על-יד המבקר,
בהתאם לנסיבות.
ג .בתום בירור העניין ו/או במהלך הבירור ,ישיב המבקר למתלונן
תשובה עניינית אשר יש בה לדעתו ,להוות מענה הולם ומספק
בנסיבות המקרה.
סימן ז' – דינים וחשבונות

5

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

5

סימן זה ,הקובע את הנהלים להגשת הדינים וחשבונות של המבקר ,לפרסומם ולטיפול בהם ,תוקן על-פי החלטה
שהתקבלה בוועד הפועל הציוני במושבו מיום  96ביוני  ,3689ותוקן ונערך מחדש על -פי החלטת נשיאות הוועד
הפועל הציוני מיום  33ביוני .3663
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הדו"ח השנתי
לוועד הפועל הציוני

 .36אחת לשנה יכין המבקר דין וחשבון שנתי .מועד הכנתו של הדו"ח
השנתי ייקבע באופן שהדו"ח יומצא ליו"ר הוועד הפועל ,ולחברי
הוועד הפועל ,לא יאוחר מחודש ימים לפני המושב השנתי של הוועד
הפועל.
דין וחשבון זה יכלול:
א .סיכום כללי של פעולותיו ופעולות המשרד לביקורת במשך השנה.
ב .רשימת הגופים ויחידותיהם העיקריות ,שבוקרו בתקופת הדין
וחשבון.
ג .רשימת הדו"חות הנפרדים שהומצאו על ידי המבקר בהתאם לסעיף
 38לעיל.
ד .הדו"חות הנפרדים עצמם או עיקריהם ,לפי שיקולו של המבקר .כלל
המבקר בדין וחשבון השנתי דו"ח נפרד כאמור ,יביא המבקר גם את
תשובת יו"ר ההנהלה שנתקבלה בגין אותו דו"ח .דו"ח נפרד
שהוועדה סיימה את דיונה בו וסיכמה את מסקנותיה יובא בדין
וחשבון של המבקר.
ה .המבקר יהיה רשאי לכלול בדו"ח השנתי גם דו"ח נפרד שהוועדה
טרם הספיקה לסכם את מסקנותיה לגביו ,וזאת לאחר התייעצות עם
יו"ר הוועדה .במקרה זה:
( )3סיכומי הוועדה – כאשר יתקבלו – יופצו לחברי הוועד הפועל.
( )9בדו"ח השנתי העוקב של המבקר ייכללו אותם סיכומים ביחד
עם תמצית הממצאים שאליהם הם מתייחסים ובמידת האפשר,
ממצאי מעקב באותם עניינים.
ו .עם המצאת הדין וחשבון לחברי הוועד הפועל יהיה המבקר רשאי
לשחררו לפרסום.
ז .היה המבקר סבור ,לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה ועם יו"ר
הוועדה ,שפירסומו של עניין פלוני או פרטים פלוניים עלול להביא
נזק לתנועה הציונית העולמית או לפעילותה באחת מארצות תבל,
יהיה רשאי למנוע פרסומו של אותו עניין או אותו פרט.
יו"ר הוועד הפועל יחד עם יו"ר הוועדה רשאים להחליט ,על פי
הצעת המבקר או ההנהלה או על דעת עצמם ,אם חלקים מסוימים
ממסקנות הוועדה לא יובאו לפרסום ,ויודיעו על החלטה זו למבקר.
ח .המבקר יהיה רשאי לפרסם דין וחשבון נפרד ,אם ראה צורך בכך,
בטרם המועד להגשת דין וחשבון שנתי ,לאחר התייעצות עם יו"ר
הוועדה ,ועם יו"ר הוועד הפועל.
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 .96נשיאות הוועד הפועל תקבע את דרך הדיון בדין וחשבון בוועד הפועל,
ובלבד שייכלל בסדר היום של הוועד הפועל דיווח בעל פה של יו"ר
הוועדה או יו"ר הוועדה לביקורת בענייני הביקורת ,ובמידת הצורך –
דיווח של יו"ר ההנהלה על צעדים שננקטו לתיקון הליקויים.
הגשת הדין
וחשבון לקונגרס

 .93לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה
שבין קונגרס לקונגרס .הוראות התקנון בסעיפים  96-36לעיל יחולו על
דין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי העניין.
סימן ח' – המשרד לביקורת
.99
.91

.91

.99

.99

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

 .91לא החליט הוועד הפועל להקים ועדת כספים ,יחולו הוראות התקנון
בהן מדובר על ועדת כספים – בשינויים המחויבים לפי העניין – על
הוועד הפועל עצמו או על אותו מוסד ,שעליו יטיל הוועד הפועל את
ביצוע סמכויותיו בענייני תקציב וכספים.
 .98עם קבלת תקנון זה בטל תקנון המשרד לביקורת שהתקבל בקונגרס
הכ"ד .כן בטלות החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים בעניין המבקר
והמשרד לביקורת ,פרט להוראות החוקה.
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