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צירי הוועד הפועל הציוני,
הנני מתכבד להגיש לוועד הפועל הציוני הל"ז 3/דין וחשבון על פעולות משרד המבקר
לשנים .2016-2015
הדוחות הכלולים בדין וחשבון זה נדונו בוועדת הביקורת של הוועד הפועל הציוני.
בהתאם לסעיף  18ב' 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 הביקורת ולחברי הוועדה ולארגונים המבוקרים על
שיתוף הפעולה ,ולצוות משרד המבקר על עבודתו היסודית.

סטיבן ג .סתיו
המבקר

ירושלים ,חשוון ,תשע"ח
אוקטובר 2017

דבר יו"ר ועדת הביקורת
של הוועד הפועל הציוני

מבקר המוסדות הלאומיים בודק את פעילותה של ההסתדרות הציונית .ממועד כינוס
הקונגרס הציוני הל"ז ,המבקר וצוותו פועלים כדי להמציא לחברי ועדת הביקורת
ולהסתדרות הציונית דוחות הכוללים ממצאים והמלצות לדיון ולסיכום עם הגופים
המבוקרים.
ועדת הביקורת רואה בעבודת המבקר וצוותו 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.
הוועדה מביעה הערכה למבקר ולצוותו על פעילות יסודית ושוטפת בעריכת הביקורות
ובהכנת הדוחות תוך שאיפה מתמדת לשיפור עבודתה של ההסתדרות הציונית
ומוסדותיה.
תודתי לחברי ועדת הביקורת על שיתוף הפעולה .אני מבקש להביע הערכה לכל
העוסקים במלאכה חשובה זו.

ד"ר ברוך לוי

חשוון תשע"ח
אוקטובר 2017
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פעולות משרד המבקר בתקופת הדין וחשבון

תפקידי המבקר
סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף  60של 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  10של 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 ,מובאים לדיון בוועדת
הביקורת של הוועד הפועל הציוני .הדוחות הכלולים בדין וחשבון שנתי זה 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.
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רשימת דוחות שהוגשו על-ידי
משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית
בשנים 2017-2007
בציון שנת פרסומם

ההסתדרות הציונית העולמית
2007

הקצבות לשירותים רפורמים וקונסרבטיבים

2007

החטיבה למשאבי אנוש

2008

מרכז הרצל – מוזיאון ומדרשה ציונית

2008

הארכיון הציוני המרכזי

2010

המחלקה לכספים

2010

שליחויות קצרות

2010

המועצה הציונית בישראל

2012

הקונגרס הציוני הל"ו

2012

הבריתות הציוניות – שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית

2012

הבניין ברחוב קפלן  17בתל-אביב

2012

המחלקה לפעילות בתפוצות – מוזיאון הרצל

2012

היחידה לשליחות ציונית – מערך השליחים

2013

תנועות מגשימות – שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית

2013

המועצה הציונית בישראל

2013

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

2013

החטיבה למשאבי אנוש

2/2015

היחידה לשליחות הוראה בתפוצות

2/2015

הביתה -היחידה לעידוד עליה

10/2015

הפדרציה הציונית בדרום אפריקה

10/2015

נציגות ההסתדרות הציונית העולמית בצרפת

10/2015

תרבות לישראל בע"מ

2017

רכש ואישור תשלומים
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2017

הקונגרס הציוני הל"ז

2017

המועצה הציונית בישראל

קרן קימת לישראל
2007

מינהל פיתוח הקרקע ,פרויקטים בתחום הכשרת קרקע ודרכים

2008

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

2008

מינהל פיתוח הקרקע ,אגף הייעור – מניעת אש

2008

מינהל פיתוח הקרקע ,התקשרות עם קבלן הובלת מצעי קרקע במרחב דרום

2010

אגף תקשורת וקשרי ציבור

2010

חאן שער הגיא

2010

החטיבה לגיוס משאבים – ביצוע פרויקטים במימון תרומות

2012

פרישה מרצון בשנת 2009

2012

האגף לחינוך ונוער

2013

קבלני יער

2013

שליחויות קצרות

2/2015

שכר ומשאבי אנוש

2/2015

ניהול השקעות

10/2015

בניית תקציב

 10/2015יחידת הדוברות
10/2015

שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים

2017

ממשל טכנולוגיות מידע

2017

חטיבת כספי וכלכלה – תשלומים לספקים

קרן היסוד
2007

מינהל משאבי אנוש ונציגים

2008

ירושות וקרנות

2010

שליחויות קצרות

2012

רכש והתקשרויות

2012

פרויקטים בעדיפות
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2013

אבטחת אמצעי תשלום

2013

שכר ומשאבי אנוש

2/2015

ניהול יתרות מזומנים

 10/2015ניהול נכסים
2017

שכר ומשאבי אנוש
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ההסתדרות הציונית העולמית
רכש ואישור תשלומים
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ההסתדרות הציונית העולמית
רכש ואישור תשלומים

.1

מטרות הביקורת
לבחון את נאותות הנושאים הבאים:

.2

א.

נהלים.

ב.

דרישות והזמנות רכש

ג.

הצעות מחיר

ד.

מחירונים

ה.

ספקים

ו.

אישור החיובים לתשלום

שיטת הביקורת והיקפה
הביקורת נערכה במשרדי ההסתדרות הציונית העולמית במהלך שנת .2015
הביקורת כללה פגישות עם הגורמים הרלבנטיים ואיסוף נתונים ,במטה
ההסתדרות הציונית בירושלים.

.3

רקע
1.1

בהסתדרות הציונית העולמית מיוצגים הגופים הבאים :הבריתות
הציוניות העולמיות שהן למעשה זרועות של המפלגות הציוניות בישראל,
פדרציות ציוניות בעולם ,ארגונים ציוניים כגון :ויצו" ,הדסה"" ,בני-
ברית"" ,מכבי" ,הפדרציה הספרדית העולמית ,הארגון העולמי של
סטודנטים יהודים ,משלחת מחבר המדינות העצמאיות (ברית המועצות
לשעבר) ועוד .כמו כן ,מיוצגים בהסתדרות הציונית העולמית שלושת
הזרמים ביהדות (אורתודוקסים ,רפורמים ,קונסרבטיבים).
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מדיניות ההסתדרות הציונית העולמית נקבעת על ידי הקונגרס הציוני
המתכנס בירושלים אחת לארבע-חמש שנים .הקונגרס בוחר את הוועד
הפועל הציוני המתכנס אחת לשנה וזה בוחר את ההנהלה הציונית שהיא
הגוף המבצע את מדיניות הקונגרס הציוני והוועד הפועל הציוני.
ההנהלה ציונית מופקדת על פעילות המחלקות בהסתדרות הציונית:


המחלקה לפעילות בתפוצות



המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות



המערך לשירותים רוחניים



החטיבה להתיישבות.

המחלקות מקיימות פעילויות במגוון תחומים בארץ ובחו"ל ,כך לדוגמה:
מרכז הרצל ,פרויקט הגשמה ,הארכיון הציוני ,פרויקטים בתחום תרבות
לישראל ,פרויקט דור תש"ח ,פרויקט שבת ישראלית ,פרויקט מתחברים,
עידוד עלייה ,ספריית אלינר ,הר הרצל ,פרויקט זורעים ציונות ,יחידת
המורים שליחים ועוד.
ההסתדרות הציונית קובעת תקציב לכל מחלקה/יחידה ,לצורך מימון
הפעילויות .המחלקות מבצעות את הפעילויות והן עורכות את ההזמנות
מול הספקים השונים.
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להלן תקציב ההסתדרות הציונית בש"ח ,לשנת 2014
מס'
תקציב

המחלקה/יחידה

תקציב

ניצול

יתרת
תקציב

701

פעילות בתפוצות

5,260,731

4,846,971

413,760

702

פעילות בישראל

10,061,128

4,456,344

5,604,784

703

משרד היו"ר

1,073,123

1,106,003

))32,880

704

משרד סגן היו"ר

1,170,713

1,010,614

160,099

705

שירותים רוחניים
בתפוצות

660,264

617,895

42,369

706

שירותים רוחניים

664,164

498,123

166,041

בתפוצות רפורמים
707

שירותים רוחניים
בתפוצות קונסרב'

664,164

362,654

301,510

708

עידוד עליה

675,575

542,960

132,615

710

ספריית אלינר

127,621

31,022

96,599

713

שליחים מרכזיים

1,169,495

967,875

201,620

715

פעילות משותפת עם
משרד לשירותי דת

2,042,250

718

הנצחת יהודי אתיופיה 0

720

משרד רה"מ

905,000

731

הקצבה לבריתות
ציוניות

1,175,000

1,165,928

876,322

2,373

)(2,373

0

905,000

1,169,700

5,300

הקצבה לפעילות
732

בקרב ארגונים

360,000

257,191

102,809

733

קהילות ספרדיות

140,000

4,816

135,184

734

פדרציית דרום
אפריקה

45,900

45,901

))1

735

פדרציית אוסטרליה

152,235

181,735

))29,500

736

האגף האמריקאי

142,000

146,724

))4,724

737

ציונים ותיקים

6,000

1,984

4,016

23

מס'
תקציב

המחלקה/יחידה

תקציב

ניצול

יתרת
תקציב

738

הקצבה לאיל"ר

6,500

0

6,500

739

הקצבה למכביה

20,000

20,667

))667

ועד הפועל והשתתפות
801

בחבה"נ

110,000

93,614

16,386

802

חבר נאמנים והעצרת

100,000

103,681

)(3,681

803

הנהלה מורחבת

77,600

95,200

))17,600

804

אתר הרצל

161,263

177,539

)(16,276

805

משרד המוסדות
התחקתיים

345,170

383,311

)(38,141

806

מזכירות ההנהלה

362,740

371,681

))8,941

807

המחלקה לכספים

613,000

649,419

))36,419

808

משאבי אנוש

209,710

202,175

7,535

809

השתתפות במשרד
במבקר

80,000

46,272

33,728

810

הוצאות משפטיות

130,950

165,127

)(34,177

811

הטמעת מערכת
פיננסית חדשה לארגון

20,000

21,015

))1,015

812

דיווח ובקרה
פרויקטים מיוחדים

110,000

115,966

))5,966

813

קרן פיתוח נכסים.

97,000

95,563

1,437

ארכיון קפלן ,הרצל
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814

מתחם כניסה להר
הרצל

85,000

84,897

103

815

הכנות לקונגרס

1,000,000

183,190

816,810

901

הפרשות לקרן פנסיה
ופיצויים

581,000

710,656

))129,656

902

התחייבויות ,ביטחון

)(875,260

422,375

(1,297,63

מס'
תקציב

המחלקה/יחידה

תקציב

ניצול

ושונות

יתרת
תקציב
)5

903

ריבית ומימון

40,000

53,671

))13,671

904

קרן להבטחת שערי

45,000

0

45,000

מטבע

1.2

905

החזר חובות

40,000

26,108

13,892

906

שיפוצים בנין קפלן 17

100,000

0

100,000

920

עידוד הגשמה
בתפוצות

2,877,000

1,906,109

970,891

921

פעולות לשפה העברית

227,453

227,636

))183

930

יחידת מורים

1,029,642

865,285

164,357

931

מורים מקסיקו –
הסכם מקסיקו

0

950

הפעלת שליחים –
א.ת.

16,034,500

980

94,536
16,855,443

))94,536
))820,943

היחידה לשליחות
ציונית

1,965,500

1,765,350

200,150

סה"כ

52,089,131

43,153,299

8,935,832

תשלומים
התשלומים נערכים על-ידי המחלקה לכספים ורק באמצעותה .המחלקה
לכספים מבצעת תשלומים בישראל ובחו"ל.
בישראל ,משתמשים באמצעי התשלום הבאים:


מס"ב – רוב התשלומים נערכים באמצעי זה.



שקים – מספר תשלומים מועט נעשה באמצעות שקים ובדרך
כלל למוסדות ולחלופין עבור החזרי הוצאות אש"ל.
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כרטיסי אשראי – אין תשלום בכרטיסי אשראי



מזומן – באמצעות קופות קטנות.

בחו"ל ,גזברויות הסוכנות היהודית משלמות עבור ההסתדרות הציונית.
בנוסף משלמים באמצעות חשבונות בנק של נציגויות ההסתדרות הציונית
בחו"ל.
כמו כן המחלקה לכספים בישראל משלמת ישירות לספקים בחו"ל
ולחלופין נערכות העברות כספים ישירות מישראל ,לחשבונות נציגים
ונציגויות בחו"ל ,עבור מימון פעילויות.
התשלומים מישראל לחו"ל נערכים באמצעות מערכת ייעודית של בנק
לאומי המבצעת העברות בנקאיות.

ממצאים והמלצות
.4

מדיניות הרכש
ממצאים
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4.1

הארגון לא עיגן בכתב את מדיניות הרכש .בפועל ,המדיניות בנושא
היא שהמחלקות תבצענה את הרכש בעצמן ,ככל שניתן ,על פי צרכיהן
ובאחריותן .דהיינו ,שעובדי המחלקות יאפיינו את צרכי הרכש ,יבחרו
את הספקים ,יקבעו את המחירים ,יבצעו את ההזמנות ויאשרו אותן
לתשלום.

4.2

התקשרויות מסוימות נערכות בהתאם להחלטות של וועדת מכרזים
אשר מתכנסת לפי העניין וחברים בה מנהל המחלקה לכספים (יו"ר
הוועדה) ,היועצת המשפטית ומנהל חטיבת משאבי אנוש.

4.1

המחלקות מבצעות חלק מהרכישות בהסתמך על הסכמים שערכה
הסוכנות היהודית כך לדוגמה בנושא הליסינג של צי הרכב ,טלפונים
ניידים ,שירותי שמירה ,שירותי ניקיון ושרותי מחשוב .כמו כן

מסתייעת ההסתדרות הציונית באגף התקשורת של הסוכנות היהודית
בכל הקשור לקבלת שירותי טלפון (בזק וכו').
המחלקה לכספים בהסתדרות הציונית ,מקבלת בכל חודש דיווח
בדבר החיובים שהסוכנות היהודית מבצעת בגין שירותים אלה,
בחתכים שונים לפי העניין.
המחלקה לכספים מפקחת על אישור החשבונות לתשלום .הדבר דורש
לאמת את נכונות החיוב ,ולוודא שקיימת הזמנה עבור
הרכישה/שירות ואישור של הגורם האחראי על כך שהטובין/שירות
התקבל.

4.4

המלצה:
לקבוע מדיניות בנושא הרכש תוך פרוט זהות הגורמים האחראים על ביצוע
הרכש ,אחריות מערך הכספים לנושא לרבות אחריותו על הפיקוח .הסתייעות
בהסכמי הסוכנות היהודית וכן כינון ועדת מכרזים.
נהלים
בארגון אין נוהל ו/או הנחיות בכתב ,בנושא הרכש שמסדיר נושאים ,כגון:
 יצירת דרישה לרכישה ועריכת הזמנות.
 מדרג הצעות מחיר ,בהתאם להיקף הכספי של העסקה וסמכויות
רכש.
 עריכת הסכמים – באלו תנאים יש לערוך הסכם.
 הגדרות לסוגי העיסקה (רכש טובין מתכלה/שאינו מתכלה ,/רכש
שירותים ,רכש שוטף ,רכש דחוף ,רכש בסכומים גבוהים/מכרז).
 הגדרת סוגי הספקים לרבות ספק קבוע ,ספק יחיד ,מאגר ספקים
מורשה.
 תיעוד הצעות מחיר
 קבלת הזמנות רכש ובדיקתן
 פיקוח ובקרה
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יחד עם זאת יש לציין שישנו נוהג ובו מנהלים במחלקות מאשרים לתשלום
חשבוניות רכש ,כאשר אישורים אלו מתייחסים לנושאים הבאים:


נחיצות ההזמנה



קביעת הספקים והמחירים



אישור קבלת הטובין/שירות במלואו ובהתאם לסיכום/הסכם ,הטיב
והמחיר שנקבע עם הספק.

המלצה:
לעגן נוהל רכש שיגדיר את תהליך ביצוע סוגי הרכש השונים ואת תחומי
האחריות בתהליך.

.5

סמכויות חתימה והרשאות
רקע
מורשי החתימה בארגון הם בעלי התפקידים אשר הוסמכו על-ידי החלטת
הנהלת הארגון לבצע פעולות כספיות בשם הארגון ,ובכלל זה ,לאשר בשם
הארגון הסכמים והתחייבויות.
ממצאים:
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5.1

בהחלטת ההנהלה הציונית בישיבה ביום  21.12.2011נקבעו – שישה
מורשי החתימה מבין עובדי ההסתדרות הציונית.

5.2

בהחלטה נקבעו שתי קבוצות של מורשי חתימה:


קבוצה א' – מנכ"ל המחלקה לכספים ועוזרו.



קבוצה ב' – שני עובדי המחלקה לכספים (ע.ד וגם י.מ)
והאחראית על שכר השליחים בארגון (נ.ר).

.6

מערכות מידע
כללי
1.1

מערכת הכספים בארגון היא מערכת ה"פריוריטי" .במערכת זו פועל
מודול תשלומים ומודול ניהול התקציב.

1.2

במערכת הפריוריטי קיימת האפשרות להפעלת מודול רכש הכולל את
הנדבכים הבאים:

1.1



דרישת רכש



הזמנת רכש



ניהול מחירונים/ניהול קטלוג פריטים



ממשק עם מודול התקציב ומודול התשלומים.



הפקת דוחות ונתונים סטטיסטיים לצורך פיקוח ובקרה

הארגון בחר שלא לעשות שימוש במודול הרכש ולפיכך אין לתהליך
הרכש תמיכה של מערכת רכש ממוחשבת.
נציין כי מודול הרכש אינו כולל אפשרויות נוחות לעריכת דוחות
ניהוליים ,ניהול מחירונים והשוואות מחירים בין ספקים ובין פריטים
זהים אצל ספקים שונים.

.7

ועדת מכרזים
7.1

חוק חובת המכרזים לא חל על הארגון ולמרות זאת ,מוסדה בארגון
ועדת מכרזים.

7.2

כאמור חברי הוועדה הם :מנכ"ל המחלקה לכספים המשמש כיו"ר
הוועדה ,היועצת המשפטית והאחראי על כוח אדם ומינהל.

7.1

בבדיקה שערכה הביקורת עלה שדיוני ועדת המכרזים מתועדים
בפרוטוקולים ובהם עיקרי ההחלטות שהתקבלו .משתתפים נוספים
מוזמנים לוועדה ,לפי העניין.
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7.4

ועדת המכרזים דנה בהצעות מחיר שהוגשו ובוחרת בספק הזוכה
במכרז .כמו כן ,הוועדה מחליטה על פטור ממכרז לספקים אשר
נמצאו לפי העניין כזכאים לפטור.

7.5

לביקורת נמסר שהוועדה אימצה את ההוראות הרלבנטיות לנושא
מכרזים מתוך נוהל הרכש של הסוכנות היהודית.

7.1

לא נמצאו סימוכין להחלטה זו ולפיכך אין הנחיה/נוהל של הארגון
אשר מגדירים את סמכויותיה של הוועדה ואת תהליכי העבודה
הנדרשים בעת ביצוע המכרזים לרבות קביעת הסכום הקובע לעריכת
מכרז ,סוגי המכרזים (פתוח ,או סגור) ,תוקף ההחלטות ועוד.

המלצה:
למסד את פעילות ועדת המכרזים וזאת כחלק מנוהל הרכש שיעוגן.

.8

תהליך הרכש והתשלום
כללי
ביצוע רכישות נובע מצרכים ,או יוזמה לרכישת טובין ושירותים במחלקות
והיחידות השונות של הארגון .כתוצאה מכך נערכות התקשרויות עם ספקי
שירותים וטובין לפי העניין.
ישנן רכישות שירותים וטובין כחלק מהצרכים השוטפים של הארגון.
כמו כן ,ישנן התקשרויות במסגרת מימון ההשתתפות של ההסתדרות הציונית
בפעילויות או בפרויקטים שהארגון נוטל בהן חלק.
רכזת יחידת תשלומים ומינהל במחלקה לכספים מטפלת בתשלומים בישראל
עבור התקשרויות אלה .רכז מערכת פיננסית ופרויקטים במחלקה לכספים,
מטפל בתשלומים עבור התקשרויות בחו"ל.
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להלן תיאור תהליך הרכש והתשלום עבור רכישות אלו:
יוזמה במחלקה ו/או צרכים לרכישת שירותים ,או טובין

איתור תקציב מתאים לרבות בדיקת יתרה תקציבית

בחירה בספק/ים על-ידי המחלקות וסיכום מחירים

הזמנת השירותים/טובין אצל הספקים ,על-ידי המחלקה
בטלפון/במייל
קבלת השירותים והטובין על-ידי המחלקות המזמינות

ת
ה
ל
י
ך
ב
מ
ח
ל
ק
ו
ת

קבלת החשבוניות לתשלום ואישורן במחלקות
העברת החשבוניות אל המחלקה לכספים

רישום החשבוניות במערכת הפריוריטי ,לאחר בדיקת
קיומה של יתרה תקציבית במחלקה לכספים
הכנת חשבונית ספק (בפריוריטי) ,המעידה על קליטת
החשבונית והפקת פקודת יומן.
הכנת דוח תשלומים במס"ב בכפוף לאישור מנכ"ל
המחלקה לכספים על החשבוניות.
שידור המס"ב ,על-ידי שניים מבין מורשי החתימה
בארגון

ת
ה
ל
י
ך
ב
כ
ס
פ
י
ם
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מתהליך הרכש המפורט לעיל עולה:
1.1

אין הנחיה בכתב/או בנוהל המגדירה מיהם הגורמים הרשאים להזמין
עבור המחלקה ומי רשאי לאשר את ההזמנה.

1.2

לא נקבע מדרג הרשאות לבצע ולאשר הזמנת רכש בהתאם לסכום
העסקה .אי לכך לא קיימת הגבלה כלשהיא באשר לסכום ההזמנה
שרשאים עובדי המחלקות השונות לבצע.

1.1

אין כאמור ,תמיכה לנושא הזמנות הרכש באמצעות מודול ממוחשב.
כתוצאה מכך לא ניתן בשלב ההזמנה לקבל פרטים בנושא ההזמנה
כגון :שם המזמין ,מועד ההזמנה ,מועד קבלת השירות/טובין ,המחיר
שסוכם ,פרטים בדבר השירות ,או הטובין שהוזמן ועוד.
בהיעדר נתוני עזר אלו ,תהליך אישור החיוב לתשלום ,אינו מבוסס
בהכרח על תיעוד שיטתי של כל הנתונים הרלבנטיים וקיים החשש
שאישור החיובים ,לא יהיה בהתאמה לסיכום שנערך עם הספק.
כמו כן ,בהיעדר הזמנת רכש ממוחשבת ,המחלקות המזמינות לא
יכולות לבצע השוואת מחירים :השוואה למחיר הזמנה קודמת ,מחיר
אחרון של ספק נוכחי ,מחיר ממוצע ,כמויות והיקף שירותים שהוזמנו
בפרק זמן נתון ונתוני עזר נוספים ,שעשויים לסייע בקבלת ההחלטות
באשר למחיר ולספק שנבחר.

1.4

1

היות שאין תהליך ממוחשב של דרישה ,או הזמנת רכש ,מקימים ספק
חדש במערכת הפריוריטי רק עם קבלת החשבונית במחלקה לכספים.1
המשמעות היא שספק חדש מעביר את האישורים המחויבים על-פי
חוק (כגון אישור ניהול ספרים ואישור ניקוי במקור) רק לאחר שסיפק
את השירות/טובין .כל עוד לא יוודאו במחלקה לכספים את קיומם
של אישורים אלו ,הארגון יהיה בחזקת חייב ולא ניתן יהיה לבצע את
התשלום.

במחלקה לפעילות בתפוצות נערך רישום לחשבוניות הספקים ,לרבות תהליך הקמתם .זוהי
המחלקה היחידה זולת המחלקה לכספים שבה נערך תהליך זה.
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1.5

בהיעדר מודול הזמנות ממוחשב לא ניתן לקבל נתונים על הזמנות
שטרם סופקו ("הזמנות בדרך") .יש להדגיש שהיות ואין מודול רכש
ממוחשב ,לא ניתן לשריין תקציב עבור הזמנות ולפיכך ,במידה
ונבדקת יתרה תקציבית בסעיף נתון ,יתכן ויתקבל נתון שאינו מדויק.
עדכון התקציב (בהתייחס לתשלומים בישראל) ,מתבצע רק בשלב
קליטת החשבונית ורק אז אפשר להציג יתרת תקציב מעודכנת.

1.1

הסכמים נערכים בכפוף להחלטות ועדת המכרזים ועם עריכת ההסכם
הוא מועבר למחלקות הרלבנטיות .מקצת מהעתקי ההסכמים
נמצאים במחלקה לכספים אולם לא נקבע מיהו הגורם אשר אחראי
לפקח אחר חידוש ההסכמים והמשך קבלת השירותים בכפוף לקיומו
של הסכם תקף .כך לדוגמה נמצא כי ספק תקשורת שהסכם עמו
נחתם בחודש ספטמבר  2011מספק עדיין שירותים לארגון ,וכן ""V
שהסכם עמו נערך בחודש מרץ .2012

1.7

הכנת התשלום במחלקה לכספים מותנת כאמור ,באישור מנכ"ל
המחלקה לכספים וביתרה תקציבית .יש לציין שנתונים כגון הצעות
מחיר ,תכתובות עם ספקים ,תעודות משלוח ,אישורים על אספקת
מלוא השירות והבהרות באשר לנחיצות הרכש ,לא מוצגות למחלקה
לכספים .אי לכך הפיקוח והבקרה על סבירות המחירים ,בחירת
הספקים ושלמות קבלת השירות ,או הטובין לוקה בחסר.

1.1

בקרה תקציבית כחלק מתהליך הרכש ,שכאמור אינה מבוצעת,
ואישור ההזמנה על יד גורם מורשה ,שכאמור לא הוגדר ,הם כלי
פיקוח ובקרה בסיסיים בתהליך הרכש.
לדעת הביקורת העדר כלים אלה מהווה פגם מהותי בתהליך הרכש.

מניתוח תהליכי הרכש בארגון עולה שלא מתקיים העיקרון הבסיסי של
הפרדת התפקידים בין הגורם המזמין לבין הגורם אשר קובע את הספק ואת
המחירים .כמו כן אין הפרדת תפקידים בין הגורם המזמין אשר קבע את הספק
והמחירים ,לבין הגורם המאשר את החיובים לתשלום במחלקות.
מכאן ,שתהליך הרכש לרבות אישור הזמנות הרכש לתשלום ,אינו עולה בקנה
אחד עם עקרונות מקובלים של מינהל תקין.
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המלצות:
א.

להגדיר את זהות בעלי התפקידים אשר רשאים לערוך הזמנות רכש ולאשרן .כל
זאת ,בכפוף למדרג הרשאות בהתאם לסכומי העסקאות.

ב.

לבחון את האפשרות להפעיל מודול רכש ,לרבות מערך הזמנות ממוחשבות.

ג.

לבחון את האפשרות שניהול התקציב יעשה בממשק עם מודול הרכש.

ד.

להקים ספק במערכת הפריוריטי טרם ביצוע ההזמנה וקבלת החשבונית.

ה.

להגדיר את הגורם האחראי על שמירת רציפות תוקפם של ההסכמים.
להלן תיאור תהליך התשלום עבור ספקים וגורמים בחו"ל:
בקשות לתשלום (מייל ולחלופין חשבונית ספק),
מתקבלות במחלקה לכספים מהמחלקות השונות.

רכז מערכת פיננסית ופרויקטים במחלקה לכספים
מוודא יתרה תקציבית ומעביר את הבקשה לאישור
מנכ"ל המחלקה לכספים.
עם קבלת האישור ,רכז מערכת פיננסית ופרויקטים במחלקה לכספים
מעביר את הנתונים אל מערכת התשלומים של בל"ל (מערכת
אינטרנטית) מבצע תשלום ומדפיס אסמכתא לתיעוד.
רכז מערכת פיננסית ופרויקטים במחלקה לכספים מפיק
פקודת יומן (עם מספר סידורי ממערכת הפריוריטי) ,ובה
הוא מקליד את מספר האסמכתא של התשלום בבל"ל.
מהתהליך המתואר לעיל עולה:
1.8
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אין ניהול כרטסות ספקים ולמעשה הפיקוח והבקרה על תהליך הרכש
ונכונות התשלומים הוא קיומה של יתרה תקציבית ואישור מנכ"ל
המחלקה לכספים .התאמת בנקים ,הנערכת לאחר ביצוע התשלומים,
בהתאם לאסמכתאות ולפקודות היומן שהוזנו במערכת הפריוריטי,
מהווה בקרה נוספת בתהליך.

לביקורת נמסר שהסיבה לאי השימוש בכרטסת ספקים עבור
תשלומים אלו נובעת מההיקף המצומצם של הספקים ומהעובדה
שלא מבצעים תשלומים באופן קבוע בכל חודש לאותם הספקים.

.9

מדגם תשלומים ורכישות
להלן פרטי מדגם בדיקות של תשלומים ורכישות שנערכו בשנת :2014
הערות

סכום

אישור
מנכ"ל
המחלקה

הצעות
מחיר

לכספים
פעילות
בישראל
ואנטישמיות

10,000
דולר

מרכז
ישראל
בודפשט

לשכת" יו"ר

1,500
ש"ח

עבור השתתפות
המחלקה בקיר
הנצחה ,על בסיס



לא
רלבנטי

סיכום עם מחלקות
נוספות בארגון.
באישור מנהל
המערך לפעילות
בישראל.
היכל
שלמה

עבור לוח דינים
ומנהגים.
סווג על-ידי המזמין
כספק יחיד.



ללא

שירותים
רוחניים

דולר

קהילת
הלסינקי

עבור השתתפות
באירועי פורים,
באישור מנהל
המחלקה.



לא
רלבנטי

שירותים
רוחניים

1,100
יורו

קהילה
מקומית

עבור סמינר מנהיגות
בגטבורג



לא
רלבנטי

500
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לשכת יו"ר

סכום

הערות

 11,977ה.ג.

עבור שירותי עריכה.

ש"ח
פעילות
בתפוצות

אישור
מנכ"ל
המחלקה
לכספים


הצעות
מחיר

ללא

באישור יועץ בכיר
ליו"ר
א.ק.

עבור ספרי תנ"ך.
סווג על-ידי המזמין
כספק יחיד.

10,425
ש"ח



ללא

שירותים
רוחניים

22,125
ש"ח

מ.ו.

עבור הדפסת ספרים,
באישור מנהל
המערך לשירותים
רוחניים



ללא

לשכת יו"ר

25,000
ש"ח

עמותת
מ.

תמיכה בתוכנית של
עמותת מרקם על-פי
החלטת יו"ר



לא
רלבנטי

שירותים
רוחניים

1,000
ש"ח

ב.א.

עבור ספריית אלינר
לצורך הכנת כותרים
באישור מנהל
המערך לשירותים
רוחניים

ללא

לשכת יו"ר

17,110

ספק

עבור פרסום ויחסי

לא

ש"ח

תקשורת

ציבור ,בכפוף
להסכם משנת 2011
ולא נמצא הסכם
תקף.

רלבנטי

h&h

הכנת חומרים
לנסיעה של סגן יו"ר
ההסתדרות הציונית

לשכת סגן יו"ר 16,520
ש"ח
ההסתדרות
הציונית
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ללא

סכום

לשכת סגן יו"ר 28,141

הערות

בית

עבור כיבוד בכנס

בלגיה

המחנך.
כיבוד וארוחת
צהרים בכנס
שורשים ביולי .2014
באישור עוזר בכיר
לסגן יו"ר.

לשכת סגן יו"ר 51,820
ש"ח
ההסתדרות
הציונית

ס.ס.

הקמת אתר
אינטרנט עבור כנס
המחנך.

ההסתדרות
הציונית

ש"ח

אישור
מנכ"ל
המחלקה
לכספים

הצעות
מחיר

ללא



ללא

באישור עוזר בכיר
לסגן ,יו"ר
פעילות
בישראל
ולמאבק
באנטישמיות

12,120
ש"ח

מ.ש.

עבור פרויקט דור
תש"ח .בכפוף
להסכם ולאישור
מנהל המערך
לפעילות בישראל



לא
רלבנטי

פעילות
בתפוצות

4,170
ש"ח

ציוד
מחשוב

בכפוף להסכם של
הסוכנות היהודית



מצ"ב
הצעת

פעילות
בתפוצות

1,422
ש"ח

י.ל.

ובאישור נציגת
המחלקה.

מחיר
אחת

עבור כתיבת תוכן
להצגות.
סווג על-ידי המזמין
כספק יחיד.

ללא
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8.1

מנתוני המדגם עולה שלא תועדו הצעות מחיר ,למעט במקרים בהם
נערך הסכם ולחלופין במקרים בהם ההזמנה נערכה באמצעות
הסוכנות היהודית.

8.2

במדגם שנבדק נמצאו מספר תשלומים שבהם לא תועד האישור של
מנכ"ל המחלקה לכספים.

8.1

במקרים בהם נמצא שהשירות סופק על-ידי ספק יחיד ,הדבר נעשה על
דעת המחלקה המזמינה ולא נמצא תיעוד לתהליך כלשהו ,לרבות
הגדרת הפרמטרים שבמידה והם מתקיימים ,ניתן להכיר בספק
כיחיד.

8.4

מנתוני הבדיקות אשר מוצגות בטבלה לעיל עולה שבארגון לא
מתקיימים תהליכי רכש סבירים ומקובלים.

8.5

הביקורת ערכה בדיקות בדוחות של תשלומים שבוצעו במהלך
התקופה :ינואר עד יולי  .2015בבדיקה עלה שהספקים הבאים
מספקים שירותים לארגון ללא הסכם ו/או ללא הסכם תקף:
שם הספק ותיאור
השירות

סכום בש"ח

מספר חיובים

(גרפיקה)

151,182

11

(כיבוד לאירועים)

82,815

11

(הפקות )

111,111

1

מינימרקט

12,154

18

(הדפסת ספרים)

118,001

2

1

מהנתונים עולה כי הצ"ע מתקשרת עם ספקי טובין ושירותים ללא
שמתקיימים תהליכים מקובלים של התקשרות מחד ופיקוח ובקרה
מאידך.

2
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בתקופה 2011 :ועד יולי  2015שולם לספק זה סך של  147,111ש"ח

8.1

בנוסף לבדיקות ולמדגם המפורט בסעיף  10לעיל ,הביקורת בדקה
מדגם נוסף של תשלומים לחו"ל ,ולחלופין העברות תקציביות (שאינן
דורשות תהליכי רכש) ,אשר נערכו במהלך  2014בנושאים הבאים:
הגורם
המקבל

סכום
ששולם

תיאור
הפעילות

אישורים

גזברות
אנגליה

$2,800

שבוע השפה
העברית בכפוף
לקבלות
שהתקבלו.

מאושר על-ידי מנכ"ל
המחלקה לכספים
והמחלקה לפעילות
בתפוצות

קהילת

$10,000

שותפות עם

מאושר בכפוף להסכם

הקהילה

ובאישור מנכ"ל
המחלקה לכספים

קק"ל
בצרפת

5,000
יורו

עבור מימון
כנס

באישור עוזר בכיר
ליו"ר ,מנהל המערך

פדרציה
באוסטרליה

$4,100

תקצוב
הפעילות

בהתאם לתקציב
ובאישור המחלקה
לפעילות בתפוצות
ומנכ"ל המחלקה
לכספים.

ביתינו עולמי 41,050
ש"ח

בריתות

בהתאם לסיכום
ההקצאות בנושא
פעילות בריתות

10,000
ש"ח

תקציב
ארגונים

מתקציב ייעודי לשנת
2014

מטרווסט

לפעילות בישראל
ולמאבק באנטישמיות
מנכ"ל המחלקה
לכספים

ויצו
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מהנתונים עולה שתשלומים אלו אושרו על-ידי מנכ"ל
המחלקה לכספים ונציג מהמחלקה האחראית בכפוף
לתקציב.



תשלומים אלו נערכו על-ידי מורשי החתימה כנדרש .נמצא
תקין.

המלצה:
א .לבחון את תהליך הבחירה בספקים שמפורטים בסעיף  10.4ו 10.5-לעיל,
לרבות מחירי הטובין/השירותים ,החלופות הקיימות והצורך בעריכת
הסכם עבור שירותים אלו.
ב .יש לבדוק ולוודא את נכונות החיובים טרם התשלום לספקים ובפרט את
שלמות קבלת הטובין/השרות ,אשר צריכה להיערך על-ידי גורם שאינו
זה ,אשר בחר בספק וסיכם איתו את המחיר.
התייחסות מנהל המחלקה לכספים:
הצ"ע מגבשת נוהל רכש ואישור תשלומים.

דצמבר 2015
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הקונגרס הציוני הל"ז
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הקונגרס הציוני הל"ז
כללי
מטרה – מטרת הביקורת הינה לבדוק את התנהלות הקונגרס הציוני הל"ז שהתכנס
בירושלים ב 20-באוקטובר .2015
שיטה – הבדיקה התמקדה בסקירת התהליכים המינהליים והכספיים הכרוכים
בקיום הקונגרס שהתבססה על שיחות עם האחראים לנושא ,בדיקת הנהלים,
התהליכים ,ההסכמים והרישומים במערכת הכספית של ההסתדרות הציונית העולמית
(להלן – הצ"ע).
מועד והיקף – הבדיקה נערכה בתחילת שנת  2016והתייחסה לקונגרס הל"ז.
שיתוף פעולה – במהלך הביקורת זכינו לשיתוף פעולה מלא מהאחראים לנושא.

רקע
הקונגרס הציוני הוא המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית.
בהתאם לחוקה של ההסתדרות הציונית העולמית והתקנות לביצוע (סעיף ,)13
הקונגרס אמור להתכנס פעם בארבע שנים במקום ובמועד שנקבע על ידי הוועד הפועל
הציוני .החל משנת  ,1951הקונגרס הציוני מתכנס בירושלים .הוועד הפועל הציוני
מתכנס פעם בשנה.
לפני כשלוש שנים הוחלט בוועד הפועל הציוני שהקונגרס הציוני יתכנס פעם בחמש
שנים.
ההנהלה הציונית מכנסת את הקונגרס .המשרד למוסדות תחיקתיים אחראי לארגונו.
לפני כינוס הקונגרס אמורות להתקיים בחירות בפדרציות הציוניות ברחבי העולם.
חלוקת הצירים בקונגרס נקבעת על פי תוצאות הבחירות.
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לקראת הקונגרס הציוני הל"ז התקיימו בחירות רק בחמש מדינות :ארה"ב אוקראינה,
בלגיה ,פרו ודנמרק .ביתר המדינות לא התקיימו בחירות מאחר והבריתות הציוניות
והארגונים הציוניים המיוצגים בקונגרס ,הגיעו להסכמה בנושא חלוקת הצירים .בית
הדין הציוני אישר את חלוקת הצירים בהתאם להסכמות אלה.
הקונגרס הציוני הל"ז התכנס ב 20-באוקטובר  2015למשך שלושה ימים .כל הישיבות
התקיימו במרכז הקונגרסים הבינלאומי בירושלים (בנייני האומה) .השתתפו בקונגרס
כ 1,600-איש ממדינות שונות .הקונגרס הציוני הקודם התקיים ביוני  2010והשתתפו בו
כ 1,500-איש.
כאמור לעיל ,הביקורת נערכה בתחילת שנת  .2016הביקורת התמקדה בבדיקת
התהליכים המינהליים והכספיים הכרוכים בקיום הקונגרס הציוני הל"ז ובכלל זה
בהתקשרויות החוזיות להפעלתו.
הביקורת התבססה על שיחות עם העובדים הקשורים לנושא בהסתדרות הציונית ,על
בדיקת הנהלים והתהליכים ,בדיקת המערכת הכספית והתקציבית ועיון בחומר כתוב.
הביקורת הקודמת התקיימה בתחילת שנת  2011והתייחסה לקונגרס הציוני הל"ו
שהתקיים ביוני  .2010הדוח הוגש לוועד הפועל הציוני הל"ו 3/ביוני .2012

תקציב הקונגרס וביצועו
בשנת  2015תקציב הקונגרס הציוני הל"ז הורכב משלושה חלקים עיקריים .להלן
הסכומים בדולרים:
אחוז

תקציב

אחוז

ביצוע

אחוז ניצול
תקציב

הקצבות לארגונים
ולבריתות

42

1,050,000

6.6

70,000

6.7

השתתפות באש"ל ונסיעות
לצירים

16

400,000

24.7

261,204

65.3

הוצאות שוטפות לקיום
הקונגרס

42

1,050,000

68.7

728,199

69.4

סה"כ

100

2,500,000

100

42.4 1,059,403
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מהנתונים לעיל עולה כי הביצוע בפועל היה נמוך מהתקציב שנקבע וכי רק  42.4%ממנו
נוצלו.
להלן פירוט סעיפי התקציב וביצועו לפי המרכיבים לעיל:
א.

הקצבות לארגונים ולבריתות

ההקצבות לארגונים ולבריתות מחולקות על סמך החלטה שהתקבלה בהסתדרות
הציונית באוגוסט  .2001על פי החלטה זו ההקצבות נועדו לממן פעולות והכנות לקראת
קיום הקונגרס ,כולל עריכת בחירות לקראתו .במסמך הדן בנושא נקבע שההקצבות
תינתנה לאחר הצגת תכניות עבודה ואישורן .לביקורת הוסבר כי הארגונים המקבלים
הקצבות נדרשים לדווח כיצד ניצלו בפועל את סכומי הכסף.
בשנת  2014הצ"ע הקציבה מיליון דולר למימון ההכנות לקונגרס הציוני הל"ז.
הביקורת העלתה כי בפועל הבריתות והארגונים לא מציגים תכנית עבודה וגם אינם
מגישים דיווח על ניצול הסכומים שקיבלו עבור ההכנות לקראת קיום הקונגרס.
הביקורת העירה על כך בדוחות הקודמים על ביצוע הקונגרסים הל"ה והל"ו.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי חלק מהבריתות והארגונים הגישו על
ניצול הסכומים.
כאמור ,בפועל לקראת הקונגרס הל"ז התקיימו בחירות רק בחמש מדינות :ארה"ב,
אוקראינה ,פרו ,בלגיה ודנמרק .ביתר המדינות לא נערכו בחירות אלא הגיעו להסכמות
בנושא חלוקת הצירים שאושרה על ידי בית הדין הציוני.
לדעת הביקורת יש לנהוג לפי ההחלטה הקיימת משנת  2001בנושא מתן ההקצבות,
התנאים והסכומים לחלוקה ,או לחלופין לדון בה מחדש.
בשנת  2014חולק סכום של  183,189דולר לבריתות כמקדמה לצורך הכנות לקיום
הקונגרס הל"ז .לביקורת הוסבר כי המקדמות חושבו לפי  25%מהתקציב הכולל של
ההקצבה לבריתות בסך  800,000דולר שנקבעה לפי חלוקת הצירים בקונגרס הקודם
הל"ו .על כן המקדמה היתה אמורה להסתכם ב 200,000-דולר.
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בפועל ,כאמור לעיל ,בשנת  2014חולק סכום של  183,189דולר לעשר בריתות כמקדמה
לפי מספר הצירים שהיו להם בקונגרס הציוני הל"ו (הקודם).
לביקורת הוסבר שבפועל היו  11בריתות .אחת מהן לא קיבלה מקדמה כיוון שלא
העבירה להצ"ע את המסמכים הרלוונטיים ,כנדרש.
הביקורת בדקה את החישוב שלפיו הועברו המקדמות לעשר הבריתות בשנת .2014
נמצא תקין.
לדעת הביקורת הפער בין התקציב בסך מיליון דולר שיועד להכנות לקונגרס לבין
הביצוע בפועל בשנת  ,2014אינו סביר ואינו ברור .הביקורת ממליצה לדייק בקביעת
התקציב כדי שיהיה קרוב ככל האפשר לביצוע בפועל.
המחלקה לכספים קיבלה את המלצת הביקורת.
בשנת  2015התקציב להכנת הבחירות ,קידום ההליכים הדמוקרטיים וריענון הרעיון
הציוני בפדרציות ,בריתות וארגונים נקבע ל 1,050,000-דולר ,סכום זה מהווה 42%
מתקציב הקונגרס.
כאמור ,הבחירות התקיימו רק בחמש מדינות והיה ניצול מועט של התקציב לעיל .עד
מרץ  2016רק ברית אחת הגישה דיווח על פעילות בתחום ריענון הרעיון הציוני וקיבלה
סכום של  70,000דולר בנוסף למקדמה שקיבלה בשנת .2014
לדעת הביקורת יש לשקול ביתר דיוק את קביעת סכומי התקציב לנושאים לעיל לאור
הביצוע הנמוך ,כדי שהתקציב יוכל לשמש ככלי ניהולי.
כמו כן ,הביקורת מציינת כי הצ"ע לא קבעה הגבלת זמן להגשת דוח ביצוע תקציב
ההכנה לקונגרס על ידי הבריתות והארגונים .לכן הבריתות והארגונים יכולים להגיש
דיווחים בכל מועד שירצו.
לביקורת הוסבר כי בהעדר דיווח של הבריתות על השימוש בכספי המקדמות שוקלים
בהצ"ע לדרוש להחזיר את הסכומים שניתנו בשנת  2014או לחלופין לקזזם מההקצבה
השוטפת של הצ"ע לבריתות.
הביקורת ממליצה כי הצ"ע תקבע מועד יעד להגשת הדוחות של הארגונים והבריתות
על ביצוע פעולות לריענון הרעיון הציוני וביצוע הבחירות לקראת הקונגרס .במידה
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והדוח לא יוגש במועד על הצ"ע לדרוש להחזיר את סכומי המקדמות או לקזזן
מההקצבות ,כאמור לעיל.
המחלקה לכספים מקבלת את המלצת הביקורת ומסרה כי הודעות
בנושא הקיזוז נמסרו לבריתות ולארגונים.
ב .השתתפות באש"ל ונסיעות לצירים
להלן מספר המשתתפים בקונגרס הל"ו והל"ז כפי שנמסר לביקורת:
צירים
הנהלה
אורחים ,משקיפים וסגני צירים
סה"כ

752
25
723
1,500

740
25
880
1,645

ההסתדרות הציונית מממנת את עלות ההשתתפות של הצירים בקונגרס באמצעות
מימון חלקי של טיסות ואש"ל.
תקציב הטיסות והאשל נקבע ל 400,000-דולר המהווה  16%מכלל התקציב .הביצוע
הסתכם ב 261,204-דולר ,מעודכן ל.2.3.2016-
התעריף להחזר הוצאות אש"ל הוא  150דולר לצירים מחו"ל ו ₪ 570-לצירים
מישראל .החישוב נעשה לפי  50דולר ליום עבור שלושה ימים .התעריף להחזר כרטיס
טיסה הינו עד  50%מעלות הכרטיס בפועל לפי מדינות המוצא של הצירים המשתתפים
בקונגרס .קיימת טבלה בה מפורטים התעריפים להחזר לפי מדינות מוצא של הצירים.
הביקורת מציינת שבעבר שילמו לצירים אש"ל עבור חמישה ימים הכוללים גם את
ימי ההשתתפות בעצרת הסוכנות היהודית .בהתאם להמלצת הביקורת בדוח על
ביצוע הקונגרס הציוני הל"ו ,צמצמו בהצ"ע את ההשתתפות לשלושה ימים בלבד.
הביקורת בדקה מדגם של כ 11%-מתשלומי האש"ל והטיסות שחולקו לבריתות
ולארגונים בסכום כולל של כ 30,000-דולר מתוך  261,204דולר .נמצא תקין.
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החזר הוצאות כפי שמפורט לעיל מתייחס אך ורק לצירי הקונגרס הציוני .ההסתדרות
הציונית אינה משתתפת במימון הוצאות אש"ל וטיסות של סגני צירים ומשתתפים
אחרים.
ברוב המקרים ,הצ"ע מעבירה את התשלומים לצירים עבור הוצאות אש"ל וטיסות
באופן ישיר ומרוכז לבריתות ולארגונים שאליהם שייכים הצירים.
כלומר ,הצ"ע מעבירה סכום אחד עבור כל הצירים המשתתפים בקונגרס לגוף שאליו
הם שייכים והגוף מחלק להם את ההחזרים לפי הבנתו.
הצ"ע עורכת התחשבנות אישית רק עם צירים שאין להצ"ע קשר שוטף עם הארגונים
שאותם הם מייצגים.
הביקורת מציינת שבעבר ההתחשבנות היתה אישית מול כל המשתתפים בקונגרס.
ההחזר לא עלה על  50%מעלות כרטיסי הטיסה.
לשאלת הביקורת הוסבר כי השינוי במדיניות חלוקת ההחזר עבור הטיסות ואש"ל
באופן ישיר ומרוכז לבריתות וארגונים מקל על הצ"ע ומאפשר לגופים השונים לחלק
את ההחזר עבור כרטיסי הטיסה לפי הצורך הכלכלי של הצירים.
ג.

הוצאות שוטפות לקיום הקונגרס

בשנת  2015התקציב להוצאות השוטפות נקבע ל 1,050,000-דולר המהווה 42%
מהתקציב המתוכנן .הביצוע הסתכם ב 728,199-דולר( .מעודכן למרץ .)2016
ההוצאות השוטפות הן בעיקר עבור שכירת אולמות ,ארוחות ,שכר עובדים ,הדפסות
ותרגומים ,הפקת ערבי פתיחה ונעילה וכו''.
להלן פירוט התקציב וכל ההוצאות השוטפות הקשורות לקיום הקונגרס הציוני הל"ז
והל"ו .הנתונים המובאים להלן הם בהתאם לנתונים שהתקבלו ממערכת הכספים של
ההסתדרות הציונית העולמית (בדולרים) ב:2.3.2016-
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הקונגרס הל"ו
תקציב

ביצוע

הקונגרס הל"ז
תקציב

ביצוע

ערבי פתיחה ונעילה ואירועים

58,000

50,263

211,400

134,524

תקשורת קווית ואלחוטית

25,000

21,676

30,000

תרגומים והדפסות

121,000

95,077

162,000

160,231

שכירת אולמות ומשרדים

197,000

167,928

240,000

184,768

משרדיות

2,000

1,294

2,000

764

שכר עובדים ונלוות

95,000

63,579

172,800

113,583

מחשוב

31,000

21,076

50,000

39,148

עיתונות ודוברות

11,300

9,441

15,000

-

בטחון וחנייה

25,000

9,939

25,000

7,589

מלון וארוחות

60,000

57,835

75,000

65,314

תחבורה וסיורים

13,000

12,019

15,000

14,099

הובלות

2,500

419

2,000

שונות

78,000

77,697

55,000

37,733

בית הדין הציוני

16,000

8,696

15,000

8,798

בלתי צפוי

107,000

51,327

10,000

1,299

הכנסות ממשתתפים

()36,300

()36,156

()30,200

()39,651

סך הוצאות שוטפות

805,500

612,110

1,050,000

728,199

-

-

מהנתונים לעיל עולה כי חל גידול בתקציב הקונגרס הל"ז לעומת תקציב הקונגרס הל"ו
ב 244,500-דולר ,המהווה גידול של כ.30%-
הגידול בביצוע היה  116,089דולר ,המהווה כ.19%-
בקונגרס הל"ו הביצוע בפועל הסתכם ב 612,110-דולר ,שהם  76%מהתקציב שנקבע.
בקונגרס הל"ז הביצוע בפועל הסתכם ב 728,199-דולר ,שהם  70%מהתקציב שנקבע.
הביקורת מציינת כי התקציב בכל הסעיפים היה גדול מהביצוע בפועל גם בקונגרס
הל"ו וגם בקונגרס הל"ז.
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הביקורת ממליצה לדייק בקביעת התקציב מאחר שבכל קונגרס הוא עולה על הביצוע
בפועל .התקציב הינו כלי ניהולי וכספי חשוב ויש להשתמש בו בצורה מדויקת כדי
שהוא יהיה משמעותי ויעיל.
המחלקה לכספים מסרה כי היא מסכימה עם המלצת הביקורת.
לביקורת לא ברור מדוע אין ביצוע בשנת  2015בסעיף "תקשורת קווית ואלחוטית"
המתוקצב בסך  30,00דולר ,בסעיף "עיתונות ודוברות" המתוקצב בסך  15,000דולר
ובסעיף "הובלות" המתוקצב ב 2,000-דולר.

התקשרויות והוצאות שוטפות
ב 24-בפברואר  2014קיבלה הצ"ע אישור ממשרד האוצר (אגף המכס ומע"מ) לפיו
ההוצאות הכרוכות בקיום הקונגרס הציוני הל"ז יהיו פטורות ממס ערך מוסף מתוקף
סעיף ( 30א) (( )8ב )1( )2לחוק מס ערך מוסף.
הפטור ניתן על הוצאות הכרוכות במתן שירות לארגון בינלאומי לשם קיום כנס
בינלאומי שמשתתפים בו  50תיירים לפחות.
האישור ניתן לקיום הקונגרס ולקיום ישיבות הוועד הפועל הציוני .האישור ניתן לכל
קונגרס מחדש ותקף לאותו כינוס בלבד.
לדעת הביקורת כדאי לבדוק עם רשויות המע"מ אפשרות מתן אישור קבוע בנושא זה
לכל הקונגרסים וישיבות הוועד הפועל הציוני .מתן אישור קבוע יחסוך זמן וכסף
להסתדרות הציונית ולרשויות המע"מ.
המחלקה לכספים מסרה כי היא מקבלת את המלצת הביקורת וכי הנושא
ייבדק.
לפי האישור על ההסתדרות הציונית להתקשר בהסכם עם חברה העוסקת בארגון
כנסים ואירועים אשר תספק את מלוא השירותים הכרוכים בקיום הכנס כולל אולמות
בבניין מרכז הקונגרסים הבינלאומי ובכללם:
)1

שירותי תרגום סימולטני והקלטות של דיונים והרצאות אשר יכללו במסגרת
הקונגרס אשר ידרשו לטובת תושבי החוץ המשתתפים בקונגרס.
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)2

שימוש בציוד ומערכות קול ,הגברה ,תאורה ,ציוד אורקולי דוגמת מסכים,
מקרנים וכדומה.

)3

שימוש בציוד מערכות תקשורת ,לרבות טלפונים וקווי העברת נתונים.

)4

הדפסות ,תרגום מקצועי להחלטות ודיוני הקונגרס.

)5

שירותי פרסום ויחסי ציבור בעיתונות ושירותי דוברות הקשורים בקיום
הקונגרס.

)6

שירותי מחשוב ותכנה.

)7

שירותי פרסום על ידי חלוקת תיקים למשתתפים ,תגים ,שלטים וכדומה.

)8

אירוח והסעדה למשתתפי הקונגרס.

)9

שירותי אבטחה ,סדרנות והסדרת חניה.

)10

שירותי הסעות למשתתפי הקונגרס

בהמשך לאישור הכללי ניתן אישור פרטני לפיו ההסתדרות הציונית תתקשר בהסכם
עם חברה המארגנת כנסים וכד' (להלן :החברה) אשר תספק לארגון את מלוא
השירותים הכרוכים בקיום הכנס לפי הפירוט לעיל.
הביקורת מציינת כי החברה נבחרה על ידי הצ"ע בעקבות הבחירה של החברה על יעדי
הסוכנות היהודית כספק ונותנת שרות בחבר הנאמנים שלה.
באישור הנ"ל צוין במפורש שעל ההוצאות לעיל יחול מע"מ בשיעור אפס.
על בסיס אישור זה הצ"ע חתמה הסכם עם החברה ב 20-לאפריל  ,2015לקראת קיום
הקונגרס הל"ז.
בהסכם מפורטים כל תנאי ההתקשרות בהתאם לאישור של רשויות המע"מ.
לפי ההסכם הצ"ע בוחרת את הספקים ונותני השירותים השונים והחברה חותמת
איתם הסכמים למתן השירותים רק לאחר אישור של הצ"ע .לאחר מתן השרות החברה
משלמת לספקים את התמורה לפי החשבוניות שלהם ומעבירה את הדיווח על כך,
הכולל חשבוניות הספקים ונותני שירותים להצ"ע אשר מחזירה לחברה את הסכום
ששולם לספקים ונותני שירותים ,ללא מס ערך מוסף.
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החברה מתחשבנת עם רשות המיסים על סכום המע"מ ששולם על ידה לספקים ולנותני
שירותים על ידי קיזוז סכום זה מתשלום מע"מ על הכנסותיה.
בתמורה לביצוע שירות זה החברה גובה מההסתדרות הציונית עמלה בשיעור של 7%
מכלל התשלומים לספקים ונותני השירותים .תשלום זה אינו כולל מע"מ.
הביקורת בדקה את ההסכם ואת ביצוע התשלומים לחברה בהיקף  2,083,422ש"ח.
סכום זה כולל עמלה בסך של  136,298ש"ח .נמצא תקין ומתאים להסכם.
הביקורת בדקה את החשבוניות שהחברה הגישה להצ"ע בהיקף של  2,083,422ש"ח.
לכל החשבוניות של החברה צורפה רשימת ההוצאות וצורפו כל החשבוניות
הרלוונטיות של הספקים ונותני השירותים.
הסכומים שהחברה שילמה לספקים ונותני השירותים נרשמו בסעיפים תקציביים
שונים בהתאם להנחיות האחראי לנושא בהצ"ע.
הביקורת העלתה כי מרבית ההתקשרויות עם הספקים ונותני השירותים נעשו על סמך
הסכמי מסגרת הקיימים בחטיבה ללוגיסטיקה בסוכנות היהודית.
סכום העמלה שהחברה גובה נכלל בסעיפי ההוצאות השונים ,דהיינו כל סכום הוצאה
בטבלה לעיל כולל עמלה בגובה של  7%ששולם לחברה עבור שרותיה ,לפי ההסכם.
הביקורת מציינת כי סכום העמלה ,לגבי הקונגרס הקודם הל"ו ,נרשם בסעיף "שונות".
הביקורת המליצה לרשום את סכום העמלה בסעיף תקציבי ייעודי נפרד .ההמלצה לא
בוצעה.
הביקורת ממליצה פעם נוספת ,לרשום את סכום העמלה בסעיף תקציבי נפרד ולא
בהוצאות האחרות הקשורות לקיום הקונגרס.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי הצ"ע תשקול את המלצת הביקורת
בנושא.
הביקורת מציינת כי כל ההוצאות השוטפות בוצעו על ידי החברה ,פרט להוצאות עבור
בית הדין הציוני בסכום של  8,798דולר .אלו הן הוצאות משפטיות ששולמו עבור עיון
בתיקי הבריתות והארגונים לקראת הקונגרס .הביקורת בדקה חשבונית מס על סכום
של  20,475ש"ח .מתאריך  6.10.2015עבור שירות זה .נמצא תקין.
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מימון הקונגרס
המימון לקונגרס הל"ז התקבל כולו מקק"ל .פרטי המימון והתנאים מתבססים על
הסכם בין הצ"ע לקק"ל שנערך ב 22.6.2012-ומתייחס לתקופה המתחילה ב1.1.2012-
עד .31.12.15
הביקורת מציינת שההסכם נחתם רטרואקטיבית באיחור של כחצי שנה.
הסעיפים הרלוונטיים למימון הקונגרס הינם סעיפים  3ו 4-בהסכם כמפורט להלן:
)3

"על מנת לסייע להצ"ע בקיום הקונגרס הציוני הל"ז ,בהכנות ובהיערכות אליו,
תעביר קק"ל סכומי כסף נוספים כמפורט להלן (להלן" :תמיכה בקונגרס").
 3.1סך של עד  1,000,000דולר (מיליון דולר ארה"ב) לצורך קיום הקונגרס
הציוני הל"ז ,ובכלל זה ההוצאות עבור אולמות ,אש"ל ונסיעות צירים,
תחבורה ,תרגום ביטחון ואירועי הפתיחה והסיום .סכום זה ישולם בשנת
 2015בארבעה תשלומים רבעוניים שווים ,לצד תשלומי התמיכה השנתית
כמפורט לעיל.
 3.2סך של עד  1,000,000דולר (מיליון דולר ארה"ב) לצורך קיום ההליכים
הדמוקרטיים לקראת הקונגרס .סכום זה ישולם בארבעה תשלומים שווים,
ב 15-ביולי  ,2014ב 15-באוקטובר  ,2014ב 15-בינואר  2015וב 15-באפריל
.2015
הצ"ע תגיש דיווח שיאושר על ידי רואה חשבון שימונה ע"י קק"ל ,על כל
ההוצאות הקשורות לתמיכה בקונגרס.
ככל שסכום ההוצאה בפועל למטרת התמיכה בקונגרס יפחת מ 2-מיליון
דולר ארה"ב תוחזר היתרה לקק"ל לא יאוחר מ 30-ימים לאחר תום
הקונגרס.

)4

בנוסף לתמיכה השנתית והתמיכה בקונגרס ,תעביר קק"ל להצ"ע סך
 1,000,000דולר (מיליון דולר ארה"ב) ,לצורך פעילויות לרענון ,עידוד והעצמת
הרעיון הציוני (להלן" :התמיכה בפעילות ציונית") .סכום התמיכה בפעילות
הציונית ישולם בארבעה תשלומים שווים :ב 15-ביולי  ,2014ב 15-באוקטובר
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 ,2014ב 5-בינואר  2015וב 15-באפריל  .2015מתוך הסכום האמור מתחייבת
הצ"ע להעביר:
 4.1סך של  200,000דולר לארגונים הציוניים .כל אחד מהארגונים
המיוצגים בהצ"ע יזכה להקצבה שווה לצורך זה .למען הסר ספק ,סכום זה
יועבר לארגונים בנוסף לתקציב הארגונים השנתי הבסיסי.
 4.2סך של  800,000דולר לבריתות הציוניות המיוצגות בהצ"ע .כל ברית
תקבל את חלקה בהתאם ליחס שבין מספר הצירים המשתייכים לאותה
ברית לבין המספר הכולל של צירי הבריתות .למען הסר ספק ,סכום זה
יועבר בנוסף לתקציב הבריתות השנתי הבסיסי".
הביקורת העלתה כי קק"ל עמדה בתנאי ההסכם והעבירה להצ"ע את המימון בהתאם
לתנאים המפורטים בו.
הביקורת מציינת כי סכומים למימון הקונגרס אשר קק"ל מעבירה להצ"ע מופקדים
בחשבון בנק כללי שוטף של הצ"ע.
הביקורת ממליצה להפקיד את הסכומים המיועדים למימון הקונגרס בחשבון בנק
נפרד כמתחייב מניהול כספים תקין.
הביקורת מציינת כי התקציב לקונגרס הל"ז נבנה בהתאם לסכומי המימון בהסכם.
לפי סעיף  3.2להסכם הצ"ע אמורה להגיש דיווח לקק"ל על כל ההוצאות הקשורות
לקונגרס.
לשאלת הביקורת הוסבר כי הצ"ע טרם הגישה לקק"ל דוח כזה אך מתכננים להגישו.
הביקורת מציינת כי לא צויין בהסכם מועד להגשת הדוח לכן הצ"ע לא הפרה עדיין את
ההסכם.
כאמור ,באותו הסעיף ( )3.2נקבע כי על הצ"ע להחזיר לקק"ל תוך  30יום מתום
הקונגרס את ההפרש בין סכום ההוצאות בפועל לקיום הקונגרס לבין  2מיליון דולר.
הביקורת מציינת שהצ"ע לא קיימה את האמור לעיל ולא החזירה לקק"ל כל סכום עד
מועד הביקורת במרץ .2016
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לפי סעיף  4בהסכם הצ"ע הייתה אמורה להעביר מיליון דולר לבריתות וארגונים לצורך
רענון ,עידוד והעצמת הרעיון הציוני אך בפועל העבירה רק  183,189דולר כמקדמה
לבריתות ,כפי שהוסבר לעיל.
לשאלת הביקורת הוסבר כי בהצ"ע החליטו על מקדמה לבריתות של  25%מהסכום כפי
שהוסבר לעיל .כל הבריתות קיבלו את חלקן ,פרט לברית אחת שלא עמדה בהסכם.
יתר הסכומים לא חולקו לא לארגונים ולא לבריתות כיוון שלא הגישו בקשה ,תכנית או
תקציב לביצוע הריענון כדרש.
לדעת הביקורת היה מקום להתנות בהסכם שבין הצ"ע לקק"ל את חלוקת הסכומים
לבריתות וארגונים ,בהצגת תכנית ותקציב לביצוע פעילויות רענון ,עידוד והעצמת
הרעיון הציוני.

איוש משרות לאחר הקונגרס הל"ז
לאחר מועד סיום הקונגרס הל"ז ,22.10.2015 ,התקבלו לעבודה בהצ"ע  19עובדים
חדשים בתפקידים שונים ,לפי הפירוט הבא:
תאור תפקיד

מספר
עובדים

סוג הסכם העסקה

ראש מחלקה

3

הסכם חברי כנסת

מנכ"ל מחלקה

6

הסכם בכירים

מנהל לשכה

3

הסכם אישי

נהג

2

הסכם אישי

עוזר ראש מחלקה

2

הסכם אישי

פרויקטורית

1

הסכם קיבוצי

מנהלת משאבי אנוש

1

הסכם אישי

מנהל מרכז הרצל

1

הסכם קיבוצי

סה"כ

19

הביקורת העלתה כי מתוך  19עובדים חדשים שהתקבלו לעבודה בהצ"ע לאחר תום
הקונגרס הל"ז 13 :התקבלות במשרת אמון( 3 ,ראשי מחלקות) נבחרו ואושר על ידי
ההנהלה הציונית ו 3-הנותרים התקבלו בהליך רגיל לפי הנהלים.
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משרת אמון
הגדת משרת אמון מבוססת על נוהל של הסוכנות היהודית "פרסום פנימי למשרה
פנויה" מ 1.9.2005-מספר  02.02.11.01.3סעיף  4.1בשם "הגדרות המקרים לאיוש
משרה באמצעות פרסום פנימי" .הנוהל הנ"ל מבוסס על תקשי"ר.
לפי הנוהל לעיל משרות המפורטות להלן פטורות מפרסום פנימי למשרה פנויה וחלקן
מהוות משרות אמון .להלן פירוט התפקידים.
א .יועץ משפטי
ב .יועץ ליו"ר או לחבר הנהלה – בתנאי שתפקידיו יהיו לפי הגדרה מוסכמת עם
נציגות העובדים והוא יתקבל בהסכם אישי בתקופת כהונתו של חבר הנהלה
או יו"ר שהוא יועצו .במידה וחבר ההנהלה או היו"ר יעזבו את המוסד,
תופסק עבודתו של היועץ.
ג .נהג ליו"ר או לחבר הנהלה – בתנאי שיתקבל בהסכם אישי לתקופת כהונתו
של אותו חבר הנהלה או יו"ר.
ד .מזכירה או מרכזת לשכה ,ליו"ר או לחבר הנהלה – בתנאי שזו עובדת אחת
ובתנאי שתתקבל בהסכם אישי בתקופת כהונתו של אותו חבר הנהלה או
יו"ר.
ה .עוזר אישי ליו"ר או לחבר הנהלה או למנכ"ל – בתנאי שיתקבל בהסכם אישי
לתקופת כהונתו של מי שהוא עוזרו.
הביקורת מציינת כי למשרת אמון מאפיינים/תנאים הבאים:


העובד נבחר לתפקיד על ידי ראש המחלקה.



העובד מפסיק את העסקתו כאשר ראש מחלקה מסיים את תפקידו.



העובד במשרת אמון אינו מקבל שעות נוספות.

הביקורת בדקה את הסכמי ההעסקה של כל העובדים שהתקבלו כמשרת אמון.
ההסכמים כוללים את תנאי ההעסקה לעיל והיו תקפים וחתומים כנדרש.
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השכר שנקבע בהסכם תאם את הסכומים שנקבעו בטבלת השכר בהצ"ע בהתאם
לתפקיד העובד.
הביקורת העלתה שבשני מקרים העובדים התחילו לעבוד לפני החתימה על הסכמי
ההעסקה בהפרש של  10ימים במקרה אחד ו 21-ימים במקרה השני.
הביקורת ממליצה להקפיד לחתום על ההסכמים לפני תחילת העסקת העובדים.
מנהלת משאבי אנוש מסרה בתגובה שהעיכוב בחתימה של שני העובדים
על ההסכמים נבע מהעדר החלטה לגבי סוג ההסכם שעליו יחתמו.
הביקורת מציינת כי הסכם ההעסקה של מנכ"ל הצ"ע לא נמצא בחטיבה למשאבי אנוש
כנדרש.
מנהלת משאבי אנוש מסרה בתגובה כי הסכם ההעסקה של מנכ"ל הצ"ע
היה אצלה ותויק בתיקו האישי ביחידה למשאבי אנוש.
הביקורת ממליצה להקפיד שכל הסכמי ההעסקה של עובדי הצ"ע ירוכזו בחטיבת
משאבי אנוש.

נובמבר 2016
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המועצה הציונית בישראל
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המועצה הציונית בישראל
 .1מבוא
 .1.1בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית
(להלן" :הצ"ע") ,בדקנו את פעילות המועצה הציונית בישראל (להלן:
"המועצה הציונית" או "המועצה") לרבות פעילותן של העמותות המוציאות
לפועל את חזון המועצה :עמותת "עושים ציונות" (להלן" :ע"ץ") ועמותת
המועצה הציונית לישראל (להלן" :עמותת המועצה הציונית" ,לשם הנוחות
יקראו להלן שתי העמותות" :העמותות").
 .1.1הביקורת כללה בדיקה של התחומים הבאים:
– בחינת מעמדן הסטטוטורי של הנהלת המועצה והעמותות ,לרבות יחסי
–
–
–
–

הגומלין ביניהן.
בחינת הממשל התאגידי של העמותות וביצוע הנחיות המועצה.
בדיקת אופן ניהול תקציב המועצה והעמותות.
בחינת ניהול תקין של המועצה ושל העמותות.
בחינת הליך הרכש בעמותות.

 .1.1הביקורת נערכה במהלך החודשים מרץ-מאי  ,1016במשרדי המועצה
בירושלים.
במהלך הביקורת התקיימו פגישות ושיחות עם יו"ר המועצה ,מנכ"ל המועצה,
מנהל הכספים של הצ"ע ,מנהל הכספים של קק"ל ,עובדי העמותות ועובדים
נוספים ,ככל שמצאנו לנכון.
התקופה שנבדקה הינה השנים .1014-1015
 .1.4יעדי הביקורת:
א .בחינת ביצוע פעילויות ציוניות בעמותות ,התואמות את תוכניות העבודה
שנקבעו על ידי הנהלת המועצה.
ב .בחינת תהליכי קבלת החלטות וביצוען בפועל.
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ג .בדיקת ההתנהלות התקציבית בעמותות ושימוש בכספי המועצה.
ד .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
 .1.5מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 פרוטוקולים של הנהלת המועצה הציונית לשנים .1014-1015
 נתונים כספיים מספרי הצ"ע בקשר לתקציב המועצה הציונית.
 פרוטוקולים והחלטות כתובות של הוועדות השונות בעמותות.
 דוחות כספיים של העמותות לשנים .1011-1014
 מאזני הבוחן של העמותות לשנים .1014-1015
 נהלי עבודה ונהלי רכש של העמותות.
 תוכניות העבודה של העמותות לשנים .1014-1015
 תקציב המכינה לשנות הלימודים תשע"ה-תשע"ו.
 דוחות תקציב-ביצוע לשנת .1015
 תקנון המועצה הציונית.
 מסמכי היסוד של העמותות ,לרבות התקנון המעודכן.
 חוזים חתומים עם מפיק חידון הציונות.
 נתונים אודות משתתפי חידון הציונות.
 קבלת מדגם אסמכתאות ,חשבוניות ,הצעות מחיר והסכמים בנוגע
להוצאות שנרשמו בספרי העמותות.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
 .1.6מתודולוגית הבדיקה:


סקירת הנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.



קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילויות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.



בחינת מעמדן המשפטי של העמותות ,אל מול המועצה הציונית ותוקפן
המחייב של החלטות המועצה כלפי העמותות.
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בדיקת מסמכי היסוד של העמותות ,לרבות התאמת אופי הפעילות
למטרות העמותות.



סקירת החלטות שהתקבלו בועדות של העמותות השונות ,לרבות ניהול
הפרוטוקולים בוועדות אלו.



סקירת הליקויים שעלו בביקורת קודמת ובחינת סטטוס תיקון
הליקויים.



סקירה של כרטסות ההוצאות ובחינת סבירותן של הוצאות אלו.



בדיקת מדגם של הוצאות שנרשמו בספרי העמותות ,לרבות בחינת תהליך
הרכש ,קיומן של אסמכתאות מבססות לביצוע ההוצאות וקיומן של
הצעות מחיר נוספות והסכמים עם נותני השירותים.



בחינת דוחות התקציב מול הביצוע לשנת  ,1015לרבות אופן ביצוע בקרות
וטיפול בחריגות.



ריכוז הממצאים.



עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.

 .2תמצית המנהלים
א .מטה המועצה הציונית והעמותות
על הנהלת המועצה לשקול את המשך השימוש במשרדים הנמצאים במבנה
הארכיון הציוני ולנסות לאתר חלופות זולות יותר בבנייני משרדים אשר לא
יגבילו את פעילות המועצה.
ב .הנהלת המועצה הציונית
 .1ראוי כי הצ"ע תפעל למינוי הנהלה מכהנת ,לטובת המשך פעילות תקינה של
המועצה.
 .1על הנהלת המועצה לפעול על פי התקנון ולהתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה.
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 .1על מזכיר הנהלת המועצה הציונית לדאוג כי הפרוטוקולים מישיבות
ההנהלה ייחתמו ויאושרו כנדרש.
 .4מומלץ לבצע בכל ישיבה של הנהלת המועצה הציונית מעקב אחר ביצוע
החלטות קודמות ולבקש עדכונים מידי פעם בפעם.
 .5על הנהלת העמותות להציג בפני הנהלת המועצה את תכניות העבודה
השנתיות ,לקיים עליהן דיון ולאשרם ,כמו כן על ההנהלה להגיש בתום כל
שנה דוח סיכום והפקת לקחים.
 .6יש לשנות את התקנון המורה על מינוי חברי ההנהלה לשלוש שנים ,כך
שמינוי חברי ההנהלה יהיה לארבע שנים ,או עד לבחירת הנהלה אחרת לאחר
הקונגרס.
 .7מומלץ להוסיף לתקנון המועצה הציונית את מטרותיה האופרטיביות של
המועצה ,כפי שהן מופיעות בתקנוני העמותות הכפופות לה כדלהלן.
ג .הקשר בין המועצה לעמותות הכפופות לה
 .1מומלץ לשנות את ניסוח סעיף  1בתקנוני העמותות ולכתוב "על פי הנחיותיה
של המועצה" במקום "על פי מטרותיה של המועצה" ,מכיוון שבתקנון של
המועצה עצמה לא מנויות מטרות.
 .1יש לשנות את הסעיף המאפשר שינוי בתקנון העמותות כך שיוכפף לקבלת
אישור מהנהלת המועצה הציונית ולא רק מהאסיפה הכללית.
ד .עמותות המועצה הציונית בישראל
המועצה הציונית בישראל ע"ר
 .1על העמותה להכין תכניות רב שנתיות לפעילות על פי מטרות העמותה
המנויות בתקנון ,לחילופין ,מכיוון שבתקנון עמותת ע"ץ מופיעות אותן
מטרות ,יש לשנות את התקנון כך שמטרות העמותה יהיו תואמות לפעילות
העמותה בפועל.
 .1מומלץ להקפיד להכין בכל תחילת שנה תכנית עבודה מסודרת לעמותה
שתכלול מטרות ופעולות שהעמותה מעוניינת לבצע במהלך השנה ,לצד
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פירוט עלויות .תוכנית העבודה תציין גם מדדים שיבחנו עמידה במטרות אלו
ותאושר באופן מסודר בוועד המנהל ,לפני תחילת כל שנה.
 .1יש לסיים את המשא ומתן עם מזכירות הקיבוץ בו ממוקמת המכינה ,על
מנת לחתום על חוזה המסדיר את הפעילות ולהימנע מחשיפות מיותרות
ומאפשרות של פינוי המכינה.
 .4מומלץ לבחון את האלטרנטיבות הקיימות בשטח הקיבוץ לשכירת מבנים
שישמשו את המכינה ,על מנת להוזיל את עלויות שכירות המבנים מהצ"ע.
עמותת עושים ציונות – ע"ץ
 .1על העמותה לפעול לצרף חברים נוספים לעמותה כך שמצבת החברים תגדל
מ 14-ל 15-כנדרש בפרוטוקול האסיפה הכללית.
 .1על העמותה לשנות את התקנון ,כך שיכלול רק פעילויות שבהן היא עוסקת
ועבורן היא מקבלת מימון מהצ"ע ומקק"ל .לחילופין ,על העמותה לפעול
לקידום כל המטרות המנויות בתקנון.
 .1על העמותה להכין הצעת תקציב המפרטת את הוצאות השכר ,הוצאות
השכירות וסעיפים מהותיים אחרים וכן להשוות לביצוע שנה קודמת,
באותה רמת פירוט .בנוסף על העמותה לחשב את הצעת התקציב המוצגת
במטבע זר ,לפי שער החליפין הממוצע בתקופת הכנת הצעת התקציב.
 .4על העמותה לרשום בהצעת התקציב את כל ההכנסות הצפויות להתקבל
באותה שנה מכל מקורות התקציב (כולל מקק"ל) ולא לכלול חובות
שקבלתם מוטלת בספק.
 .5על העמותה לרשום בספריה ,כתרומה בשווי כסף ,את שעות ההתנדבות
המקצועיות אותן מקבלת העמותה מהמתנדבים הרבים.
 .6על המועצה להקים מנגנון בקרה ופיקוח על תהליך ניהול החידון ,החל
משלב בחירת המתמודדים ועד ההכרזה על הזוכה.
 .7על המועצה להימנע מתשלומי יתר למפיק החידון ולהקפיד לשלם בהתאם
להסכמים שנחתמו .במידה ויש צורך בקבלת שירותים נוספים ,יש לעדכן
את ההסכם כראוי.
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ה .ניהול התקציב במועצה
 .1על המועצה לחתום על הסכם מפורט עם הצ"ע ,הכולל את סכום התמיכה
השנתי ואת מועדי העברות כך שהמועצה תוכל לתכנן את פעילותה כראוי.
גם לגבי קק"ל יש לעדכן את ההסכם ,באופן שיחייב את קק"ל להעביר את
התקציבים בזמן.
 .1על המועצה להפיק דוח תקציב מול ביצוע לפחות אחת לרבעון ולהביאו
לדיון בהנהלה ,כמו כן על המועצה להעביר דיווחי תקציב שוטפים להצ"ע.
 .1מומלץ לפרט את הצעות התקציב של העמותות המוגשות לאישור האסיפה
הכללית ,לתעד את הדיון בהצעות התקציב ולצרף את כל החומר הרלוונטי
לפרוטוקולים המאושרים.
ו .רכש ותשלומים
 .1יש לתקן את נוהל הרכש של המועצה ולהחיל אותו על מכלול הפעילויות של
המועצה והעמותות ולא להחריג "תשלומים כספיים למימוש מטרות
העמותה" .ניתן לשלב בנוהל הרכש מנגנון מסודר לאישור מקרים חריגים.
 .1יש לקבוע בנוהל הרכש מדרג חדש של הצעות מחיר ברכש שירותים ולדרוש
שתי הצעות מחיר ומעלה בכל התקשרות מעל  10,000ש"ח לשנה.
 .1על העמותה לחתום על הסכמי התקשרות עם כל ספקי השירותים שלה.
מומלץ לקבל פורמט אחיד מהיועצים המשפטיים ,להחיל אותו על כל
ההתקשרויות ,בשינויים המתבקשים ולהקפיד לקבל התייחסות מהיועצים
המשפטיים על כל שינוי בפורמט.
 .4על העמותה להקפיד לפעול על פי נוהל ביצוע הרכש ולקבל הצעות מחיר
בכתב ,כנדרש בנוהל הרכש .את ההצעות יש לתעד ולשמור יחד עם הסכם
ההתקשרות ,בתיק הספק.
.5
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על העמותה להקפיד לפעול על פי נוהל ביצוע הרכש ולקבל את הצעות
המחיר לפני קבלת ההחלטה להתקשר עם הספק ולפני החתימה על
ההסכם.

 .6על העמותה להקפיד לתעד בפרוטוקול את הליכי בחירת ספקים למתן
שירותים ,לרבות הנסיבות ,השיקולים לקבלת ההחלטה וחוות דעת
מקצועיות ,אם התקבלו.
 .7על העמותה להקפיד ולקבל הצעות מחיר גם עבור התקשרויות המשך עם
אותו ספק ,כנדרש בנוהל הרכש.
 .8על העמותה לתעד ולפרט את השיקולים והנסיבות שהביאו לבחירת ספק
שאינו בעל ההצעה הזולה ביותר.
 .9על העמותה להגיע להבנות בכתב עם הסוכנות והצ"ע בדבר האפשרות
לשימוש בהסדרי המסגרת שלהן עם ספקים ,ההבנות יפרטו מתי המועצה
רשאית להשתמש בהסכמי המסגרת ,מהן הסכומים אותן רשאית המועצה
להוציא וכיוצ"ב.
תגובת מזכיר ההנהלה הציונית ()4.11.1016

"הנהלת המועצה הציונית – ועדה הנהלתית שהוקמה לפני חודשים רבים קיבלה
החלטה להמליץ על  16החברים הנבחרים על ידי ההנהלה .הנושא עלה על סדר יומה של
ההנהלה שהתכנסה לפני שלושה חודשים .אך לבקשת חברת הוועדה ,הדיון בנושא
נדחה.
בדיון נוסף שקיימה הוועדה ההנהלתית ביום חמישי האחרון ,עלתה סוגיית הליך
בחירת  15החברים הנוספים .האם ״ 15הנותרים נבחרים על ידי יו״ר המועצה
הציונית...״ או ש״....ולאחר מכן יו״ר הנהלת המועצה וראש המחלקה לפעילות
הציונית בישראל אמורים לבחור את  15החברים הנוספים״ או שמא גם  15חברים אלו
נבחרים על ידי ההנהלה או לכל הפחות בחירתם אמורה להיות מאושרת על ידי
ההנהלה .הנושא ייבחן בין השאר לאור פרוטוקול דיוני ההנהלה שעסקה בענייני
המועצה הציונית בשלהי הקדנציה של הקונגרס הל״ה ובשים לב לדרך המינוי שנעשתה
בראשית הקדנציה של הקונגרס ה-ל״ו.
מכל מקום ,הנושא יידון בישיבת ההנהלה הקרובה .ההנהלה תתייחס גם לתקופת
המינוי כפי שמומלץ בטיוטת הדו״ח.
לענייני התקציב – ההנהלה תומכת במגוון רחב של גופים לרבות בריתות ,ארגונים,
זרמים ,פדרציות ציוניות ועוד .ההנהלה נמנעה מלחתום על הסכמים עם גופים
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המקבלים ממנה תמיכה .מובן שיש פנים לכאן ולכאן ולהתנהלות בהתייחס למועצה
הציונית עשויות להיות השלכות רוחב.
בישיבת ההנהלה שנערכה בראשית ספטמבר ,הודיע יו״ר ההנהלה כי באחת מישיבות
ההנהלה הקרובות הנהגת המועצה תסקור את פעילותה ותקציבה.
בהתייחס לסעיף ה  ,1אני מניח שההמלצה להביא דו״ח תקציב מדי רבעון לדיון
בהנהלה ,אינו מתייחס להנהלה הציונית אלא להנהלת המועצה.
ממצאי הדו״ח ביחס לעמותות מחייבות בחינה רצינית.
העניין המרכזי הינו הזיקה שבין העמותות לבין ההסתדרות הציונית .המלצת הביקורת
בדו״ח משנת  1011בעניין זה טרם יושמה.
מהקביעה בדבר עוצמתה ואופייה של הזיקה שבין ההסתדרות הציונית לעמותות
עשויים להיגזר שינויים בתקנוני העמותות הנוגעים ,בין השאר ,לממשל התאגידי
שלהם".
תגובת מנכ"ל המחלקה לכספים בהצ"ע

"עיינתי וקראתי היטב את ממצאי דוח המבקר לגביי עמותות המועצה הציונית.
אני מניח שראשי המועצה הציונית ומנהליה יתייחסו למדיניות של הניהול התקציבי
ורכש של עמותות המועצה ולהבנתי ראויות הערות הביקורת להתייחסות חיובית
בנושאים שהועלו.
יחד עם זאת אבקש להביע את דעתי לגביי נושא שכירות המשרדים בארכיון.
ההסכם שהגענו אליו בעבר ,אשר לפיו המועצה הציונית משלמת דמי שכירות לה.צ.ע.
באמצעות הארכיון הציוני ולא לגורמים עסקיים ,מקל על תקציב ה.צ.ע .בכלל ולא פוגע
בתקציב המועצה בפרט.
לו היינו נוקטים בדרך שונה והמועצה הציונית הייתה נדרשת לשלם דמי שכירות
מתקציבה (וייתכן שסכום נמוך יותר מל-ה.צ.ע ).הרי בהכרח תקציב ה.צ.ע .מבחינת
תקבוליו היה נפגע ובעקבותיו גם תקציב המועצה הציונית.
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לגביי הסכם בין ה.צ.ע .למועצה הציונית המפרט את התקציב ולדעת הביקורת גם את
מועדי התשלום ,הערה זו ראוי שתבחן אולם אבקש להבהיר ,המועצה הציונית נמצאת
בספר התקציב של ה.צ.ע .במסגרת התקציבית של המחלקה לפעילות בישראל
ובאחריות יו"ר המחלקה .אי לכך התקציב ידוע למחלקה והתקציב גם מועבר ומיודע
לנושאי התפקידים במועצה הציונית.
אוסיף ואדגיש – ה.צ.ע .נקטה במשך שנים במועדי תשלום קבועים לעמותות המועצה
הציונית .ברור שהסכמים קבועים לגביי מועדי תשלום לא היו משנים דבר וחצי דבר
בשנים האחרונות שכן ההסתדרות הציונית ניזונה ממקורות שהשהו את העברתם
אליה בצורה ניכרת".

 .3רקע כללי
א .המועצה הציונית בישראל
המועצה הציונית בישראל הוקמה בשנת  1971על ידי ההסתדרות הציונית
העולמית ,כארגון מרכזי לפעולה ציונית ,חינוכית וציבורית במדינת ישראל.
המועצה מהווה זרוע פעולה של ההסתדרות הציונית העולמית בישראל ,כאשר
מטרתה העיקרית היא העמקת אופייה היהודי – ציוני של מדינת ישראל.
המועצה נועדה להיות פדרציה של קהילות ציוניות ומסגרת גג משותפת של כל
הגורמים הציוניים בישראל .זוהי מסגרת התנדבותית ,כלל ישראלית ,ציונית ועל
מפלגתית ,הכוללת בתוכה נציגי ארגונים ומוסדות שונים בישראל ,נציגי רשויות
מקומיות ,תנועות נוער ,מוסדות חינוך ,ארגוני נשים ,ארגונים כלכליים ,סופרים
ואנשי הגות.
פעילות המועצה מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כאשר לכל סוג של פעילות ישנו רכז
 /מנהל מטעם המועצה.
תקנון המועצה הציונית מסדיר את דרך פעולת המועצה ,כמפורט להלן:
 .1המועצה תפעל כזרוע של ההסתדרות הציונית ותפעל למימוש אופייה
היהודי – ציוני של מדינת ישראל.
 .1המועצה הציונית הינה גוף לאומי ופועלת ככזאת.
 .1המועצה תונהג על ידי הנהלת המועצה ,הוועד המנהל ,יו"ר וארבעה סגנים.
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 .4הנהלת המועצה הציונית תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה.
 .5חברי ההנהלה ימונו לתקופה של שלוש שנים.
ב .מבנה ארגוני של העמותות

הנהלת המועצה
הציונית
עמותת המועצה
הציונית
מכינת עמיחי

עמותת עושים ציונות –
ע"ץ
שנת שירות

תנועת הנוער צמר"ת

המדרשה הציונית

יובלים

ברית חיים

אשכולות

מנכ"ל המועצה הציונית מכהן כמנכ"ל שתי העמותות.
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ג .נתונים כספיים
ד .להלן תקציר דוחות רווח והפסד של העמותות לשנים ( 1011-1014באלפי ש"ח):
עמותת המועצה הציונית
סעיף

הכנסות

הוצאות

משרד החינוך
גביה מתלמידים
הצ"ע
קק"ל
קרן אבי חי
מקורות אחרים
האפוטרופוס הכללי
סה"כ
הוצאות פעילות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
סה"כ

עודף (גרעון) מפעילות

*2015

2014

2013

1,147
189
110
15
60
10
–
1,861
()1,781
()115
()4
()1,922
()61

1,058
171
451
–
150
–
18
1,960
()1,011
()118
()1
()2,163
()203

948
117
491
140
165
17
–
2089
()1,879
()118
()6
()2,023
66

עמותת ע"ץ – עושים ציונות

הכנסות

הוצאות
עודף (גרעון) מפעילות

סעיף
הצ"ע
קק"ל
משרדי ממשלה ורשויות
מקומיות
הסוכנות היהודית
רשויות ותאגידים
עירוניים
שונות
קרנות
סה"כ
הוצאות פעילות
הוצאות הנה"כ
הכנסות (הוצאות) מימון
סה"כ

*2015
1,718
9,000

2014
1,900
15,118

2013
1,140
7,107

1,044

645

584

–
–
195
12,177
()11,164
()759
–
()12,023
154

155
–
118
18
151
511
10,855
19,204
()8,188( )18,450
()851
()1,048
()19
151
()9,179( )19,247
1,676
()43

* על פי מאזני הבוחן.
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ה .מטה המועצה הציונית והעמותות
מטה המועצה הציונית ממוקם בבניין הארכיון הציוני בירושלים והוא כולל את
משרדי שתי העמותות ואת המטה של כלל הפעילויות .נכון לשנת  ,1016עמותות
המועצה הציונית מעסיקות  157עובדים ,כמפורט להלן:
המועצה הציונית ע"ר

עושים ציונות

מספר עובדים ()2016

18

119

מספר מתנדבים

51

660

הוצאות שכר  2014בש"ח

910,671

7,094,794

הוצאות שכר  2015בש"ח

888,505

7,181,556

מקורות מימון עיקריים
(פירוט להלן בפרק )4

משרד החינוך ,שכר
לימוד מתלמידי
המכינה ,עמותת ע"ץ

קק"ל ,הצ"ע ,משרד
החינוך ,מועצת
תנועות הנוער

וקרן אביחי

והכנסות עצמיות

הערה :שכר מנכ"ל המועצה הציונית ומנהלת החשבונות משולם מתוך תקציבי שתי העמותות.

הביקורת בחנה את המבנה הארגוני של המועצה ואת אופי הפעילות במשרדי
המועצה.
ממצאי הביקורת
 .1הגבלת שעות פעילות המועצה בבניין הארכיון הציוני
פעילות המועצה מתבצעת מבניין הארכיון הציוני בירושלים .במרתפי הבניין
מוחזק ארכיון היסטורי ויקר מאוד ולכן הבניין שמור ומאובטח  .14/7הבניין
ננעל כל יום בשעה  17:00ועד לשעה זו אמורים כל הנמצאים לעזוב את
הבניין ,למעט מספר אנשי מפתח שבתיאום מראש יכולים לסיים יותר
מאוחר ולנעול את הבניין בעצמם .פעילות המועצה ,בעיקר בימים מיוחדים
כ"יום ירושלים" מתבצעת מעבר לשעות הרגילות וכך נוצר מצב שעל מנת
לבצע פעילות לבני נוער נדרשים במועצה ,מידי פעם בפעם ,לקבל אישור
מקדים לפעילות ולשאת בהוצאות החזקת שומר בשעות הפעילות וניקיון
המקום.
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 .1תשלום גבוה של דמי שכירות ,טלפונים וביטוח
המועצה משלמת דמי שכירות שנתיים להצ"ע עבור המשרדים בסך של
 50,000דולר וסך נוסף של כ 10,000-דולר עבור ביטוח המשרדים ,תקשורת,
דואר ושונות .הסכומים מקוזזים אוטומטית מתקציב המועצה הניתן על ידי
הצ"ע .שטח משרדי המועצה הינו כ 100-מ"ר ,כך שעלות דמי השכירות
החודשית הינה כ 160-ש"ח למ"ר ויחד עם העלויות הנוספות הסכום מגיע
לכדי כ 150-ש"ח למ"ר.
להנהלת המועצה חשובה הקרבה לתחנה המרכזית ,על מנת להקל על בני
נוער המגיעים לפעילויות המועצה בתחבורה ציבורית מחוץ לירושלים,
בבדיקה שביצענו לגבי עלות מ"ר במבנים בטווח של עד  600מטר מהתחנה
המרכזית ,עולה כי עלות מ"ר לשכירות משרד בסדר גודל כזה הינה כ80-
ש"ח למ"ר לחודש .יוצא כי המועצה משלמת פי שניים על משרדים ברמת
גימור לא גבוהה ובנוסף צריכה לשאת בעלויות נוספות בגין פעילות לאחר
השעה  ,17:00כאמור.
המלצת הביקורת
מומלץ להצ"ע לבחון מחדש את הסדר השכירות במבנה הארכיון הציוני יחד
עם הנהלת המועצה כדי לשקול את גובה דמי השכירות ותנאי השימוש
במשרדים.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
המועצה ערכה בעבר בדיקת עלויות שכר דירה והנלוות לכך במתחמים
דומים ברחבי ירושלים .לא נמצאו משרדים מתאימים ובמחיר אותו אנו
משלמים להצ"ע עבור השימוש במשרדים .עם זאת ,אנו נערוך בקרוב בדיקת
השוואה נוספת .יצוין עוד כי למרות קשיים מסוימים ,מיקומם של
המשרדים סמוך לתחנה המרכזית ולכניסה לעיר (ולתחנת הרכבת שתיפתח
בקרוב) מקלה מאוד על מבקרים רבים ובמיוחד על בני נוער אשר מגיעים
למשרדים ומגיעים בתחבורה ציבורית.
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הנהלת המועצה הציונית
למועצה הנהלה נבחרת המייצגת את הגופים השונים הפועלים במסגרתה.
חברי ההנהלה נבחרים לאחר כינוס הקונגרס ,המתקיים אחת לארבע שנים.
הנהלת המועצה הציונית מורכבת מ 41-אנשי ציבור ,כאשר  16מתוכם
נבחרים על ידי הנהלת ההסתדרות הציונית ו 15-הנותרים נבחרים על ידי
יו"ר המועצה הציונית ,על פי מפתחות שנקבעו מראש (ראשי ערים ,אישי
ציבור ועוד).
תפקידיה העיקריים של ההנהלה הם:
 .1התווית דרכה הרעיונית והביצועית של המועצה הציונית.
 .1מינוי חברי הנהלה לעמותות הכפופות למועצה.
נציגי הנהלת המועצה הינם חברים במוסדות התנועה הציונית ,בקונגרס
הציוני ובוועד הפועל הציוני.
הביקורת סקרה את הפרוטוקולים מישיבות המועצה ,את הנושאים בהם
עוסק תקנון המועצה וכן נבחן יישום הוראות התקנון על ידי המועצה.
ממצאי הביקורת
 .1אי בחירת חברים מכהנים להנהלת המועצה
חברי הנהלת המועצה מכהנים בתפקידם עד לקיומו של הקונגרס הציוני
העולמי ,אחת לארבע או חמש שנים .לאחר הקונגרס אמורה הצ"ע לבחור 16
חברים ולאחר מכן יו"ר הנהלת המועצה וראש המחלקה לפעילות ציונית
בישראל אמורים לבחור את  15החברים הנוספים .הקונגרס האחרון התקיים
בחודש אוקטובר  1015ומאז לא נבחרו חברי הנהלה למועצה הציונית ,כך
שלמעשה הנהלת המועצה אינה מתפקדת מזה כ 9-חודשים.
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המלצת הביקורת
ראוי כי הצ"ע תפעל למינוי הנהלה מכהנת ,לטובת המשך פעילות תקינה של
המועצה.
 .1מספר הישיבות של הנהלת המועצה הציונית הינו נמוך מהנדרש
בניגוד להוראות התקנון ,לפיו הנהלת המועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה,
בשנת  1014התכנסה הנהלת המועצה פעמיים בלבד ,בחודשים פברואר
ואוקטובר .בשנת  1015התכנסה הנהלת המועצה פעם אחת בלבד ,בחודש
יולי .במצב עניינים זה נראה כי פעילות המועצה אינה מנוהלת ומפוקחת
כראוי.
המלצת הביקורת
על הנהלת המועצה לפעול על פי התקנון ולהתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה.
 .1אי חתימה על פרוטוקולים ואי אישורם בישיבות ההנהלה
על פי תקנון המועצה הציונית ,יו"ר ההנהלה והמזכיר יחתמו על
הפרוטוקולים מישיבות ההנהלה .בפועל הפרוטוקולים שקיבלנו אינם
חתומים ,לא על ידי היו"ר ולא על ידי המזכיר .כמו כן ,בניגוד למקובל,
הנהלת המועצה אינה מאשרת בפתח כל ישיבה את הפרוטוקול מהישיבה
הקודמת .המשמעות היא שחברי ההנהלה אינם מודעים לתוכן הפרוטוקול
ואינם מאשרים אותו.
המלצת הביקורת
על מזכיר הנהלת המועצה הציונית לדאוג כי הפרוטוקולים ייחתמו ויאושרו
כנדרש.
 .4אי ביצוע מעקב אחר ביצוע החלטות קודמות
בישיבות הנהלת המועצה מתקבלות החלטות להגדלת פעילות קיימת או
לביצוע פעילות חדשה .חברי ההנהלה אינם מקבלים דיווחים בישיבות
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ההנהלה על ביצוע /אי ביצוע של החלטות קודמות ובכך נמנעת מהם היכולת
לעקוב אחר יישום ההחלטות המתקבלות.
המלצת הביקורת
מומלץ לבצע בכל ישיבה של הנהלת המועצה הציונית ,מעקב אחר ביצוע
החלטות קודמות ולבקש עדכונים מידי פעם בפעם.
 .5היעדר דיון על תכניות העבודה בישיבות המועצה
תכניות העבודה של המועצה הציונית אינן מוצגות ומאושרות בישיבות
הנהלת המועצה אלא בישיבות הוועד המנהל של שתי העמותות .כמו כן לא
מוצג בפני הנהלת המועצה סיכום שנה ,הכולל התייחסות לעמידה בתוכניות
העבודה .הביקורת סבורה כי במצב הנוכחי ,קשה להנהלת המועצה להתוות
את דרכי הפעולה הרצויים ולבדוק את ביצועם בפועל.
המלצת הביקורת
על הנהלת העמותות להציג בפני הנהלת המועצה את תכניות העבודה
השנתיות ,לקיים עליהן דיון ולהגיש בתום כל שנה דוח סיכום והפקת
לקחים.
 .6מינוי חברי הנהלה לתקופה קצרה מידי
על פי תקנון המועצה הציונית ,חברי ההנהלה יתמנו ל 1-שנים .מכיוון
שהמינוי נעשה לאחר כל קונגרס ,המתכנס אחת לארבע שנים ויותר ,נוצר
לכאורה מצב בו יש צורך למנות מחדש את חברי ההנהלה לשנה הרביעית או
שבשנה זו המועצה לא תהיה פעילה ,כפי שאכן קורה לאחרונה.
המלצת הביקורת
יש לשנות את התקנון כך שמינוי חברי ההנהלה יהיה לארבע שנים ,או עד
לבחירת הנהלה אחרת לאחר הקונגרס.
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 .7אי פירוט מטרות המועצה הציונית בתקנון
בתקנון המועצה הציונית בישראל ,אין פירוט של מטרותיה האופרטיביות של
המועצה והוא עוסק בעיקר בסדרי פעולותיה של המועצה ,סדרי כינוסה
ודרכי המינוי של מנהליה .הביקורת סבורה כי ראוי שתקנון של גוף ציבורי
כדוגמת המועצה הציונית ,יכלול פירוט של מטרות המועצה ,בדומה
לעמותות ולגופים ציבוריים אחרים.
המלצת הביקורת
מומלץ להוסיף לתקנון המועצה הציונית את מטרותיה האופרטיביות של
המועצה ,כפי שהן מופיעות בתקנוני העמותות הכפופות לה כדלהלן.
ו .הקשר בין המועצה לעמותות הכפופות לה
המועצה הציונית פועלת באמצעות שתי עמותות קשורות:
 .1עמותת המועצה הציונית בישראל.
 .1עמותת עושים ציונות – "ע"ץ".
העמותות אינן עמותות בת של הצ"ע ,אך פעילותן כפופה להחלטות הנהלת
המועצה הציונית.
הכפיפות להנהלת המועצה מעוגנת בתקנון של שתי העמותות ,כמפורט להלן
(ההדגשות אינן במקור):
עמותת "המועצה הציונית בישראל"
א .בסעיף  1בתקנון ,המפרט את מטרות העמותה ,מופיעות המטרות הבאות:
" .1קידום והגברת החינוך ,התודעה והחזון הציוני בקרב הנוער והדור
הצעיר בישראל ,על פי מטרותיה של המועצה הציונית בישראל".
" .1לפעול להרחבת הפעילות הציונית והחינוכית של המועצה הציונית
בישראל בבתי ספר תיכוניים ,באוניברסיטאות ובמתנ"סים בכל רחבי
הארץ".
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" .1להוציא לאור חוברות ,ביטאונים ,כתבי יד ,עיתונים ופרסומים אחרים
בהם ישתקפו פעולות המועצה הציונית בישראל".
ב .סעיף  8.1.1לתקנון מדגיש כי" :מספר חברי הוועד יקבע באסיפה הכללית
ובהתייעצות עם הנהלת המועצה הציונית".
ג .סעיף  9.1לתקנון עמותת המועצה הציונית מדגיש כי" :חברי הוועד יהיו
יו"ר הוועד ,גזבר ומזכיר שיבחרו באסיפה הכללית בהתייעצות עם הנהלת
המועצה הציונית בישראל".
עמותת "ע"ץ עושים ציונות"
א .סעיף  1א' בתקנון מגדיר את "העמותה" – "ע"ץ עושים ציונות ,הכפופה
להחלטות המועצה הציונית לישראל".
ב .בסעיף  1בתקנון ,המפרט את מטרות העמותה ,מופיעות המטרות הבאות:
" .1קידום והגברת החינוך ,התודעה והחזון הציוני בקרב הנוער והדור
הצעיר בישראל ,על פי מטרותיה של המועצה הציונית בישראל".
" .1לפעול להרחבת הפעילות הציונית והחינוכית של המועצה הציונית
בישראל בבתי ספר תיכוניים ,באוניברסיטאות ובמתנ"סים בכל רחבי
הארץ".
" .1להוציא לאור חוברות ,ביטאונים ,כתבי יד ,עיתונים ופרסומים
אחרים בהם ישתקפו פעולות המועצה הציונית בישראל".
" .4לקיים קשר ולשתף פעולה עם המועצה הציונית בישראל".
ג .סעיף " – 4חברות" מדגיש בתת סעיף  5כי "המועצה הציונית רשאית
להמליץ בפני הנהלת העמותה על קבלה או אי קבלה של חבר לעמותה".
ד .סעיף " – 9אסיפה כללית" מונה בין תפקידיה של האסיפה הכללית
"להתייעץ ולקבל המלצות בכל נושא מהמועצה הציונית לישראל"
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הביקורת סקרה את מעמדן של העמותות ביחס למועצה הציונית ,בהתאם
לתקנון של המועצה ושל העמותות.
ממצאי הביקורת
 .1הפנייה למטרות שאינן ברורות דיין
סעיף  1בתקנוני העמותות העוסק במטרות ,מדגיש כי אחת ממטרות
העמותה היא" :קידום והגברת החינוך ,התודעה והחזון הציוני בקרב הנוער
והדור הצעיר בישראל ,על פי מטרותיה של המועצה הציונית בישראל".
מכיוון שבתקנון של המועצה עצמה לא מנויות מטרות ,כאמור ,לא ברור
לאיזה מטרות מכוונים התקנונים של שתי העמותות.
המלצת הביקורת
מומלץ לשנות את ניסוח הסעיף בתקנוני העמותות ולכתוב "על פי הנחיותיה
של המועצה" במקום "על פי מטרותיה של המועצה".
 .1אי הגבלת ביצוע שינוי בתקנוני העמותות
תקנוני העמותות אינם מתנים ביצוע שינוי במטרות העמותות בקבלת אישור
מהמועצה הציונית ,אלא רק באישור האסיפה הכללית של העמותות .דבר זה
חושף את המועצה לכך שחברי העמותות יוכלו לשנות את התקנון ולא יהיו
כפופים להחלטות המועצה.
המלצת הביקורת
יש לשנות את סעיף השינוי בתקנון העמותות כך שיוכפף לקבלת אישור
מהנהלת המועצה הציונית.
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 .4עמותות המועצה הציונית בישראל
 .4.1המועצה הציונית בישראל ע"ר:
עמותת המועצה הציונית הוקמה בשנת  1998והחלה את פעילותה בשנת .1999
מטרותיה העיקריות של העמותה ,כפי שהן מפורטות בתקנון המתוקן משנת
 ,1008הינן כדלהלן:

80

א.

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

ב.

לפעול להרחבת הפעילות הציונית והחינוכית של המועצה הציונית
בישראל בבתי ספר תיכוניים ,באוניברסיטאות ובמתנ"סים בכל רחבי
הארץ ,לעידוד והזדהות עם מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית יהודית
וציונית.

ג.

לפעול להידוק הקשרים בין ישובים בישראל וקהילות יהודיות
בתפוצות.

ד.

לפעול לקידום פעילות התנדבותית בתחום הקליטה של עולים בקרב
הנוער.

ה.

לסייע לרשויות המקומיות וארגונים ציבוריים שונים ,ליזום ולארגן
אירועים ציוניים שונים.

ו.

העמותה תפעיל במסגרתה בני נוער בגילאים  14-18בכל המסגרות ובכל
הזרמים הציוניים בישראל.

ז.

העמותה תקיים פעילויות בסניפים בכל חלקי הארץ ,באמצעותם תקיים
את פעילותה בשיתוף גורמים מקומיים.

ח.

להוציא לאור חוברות ,ביטאונים ,כתבי יד ,עיתונים ופרסומים אחרים
בהם ישתקפו פעולות המועצה הציונית בישראל.

מכינה קדם צבאית "עמי-חי":
מכינת "עמי-חי" (להלן" :המכינה") הוקמה בשנת  1000על ידי המועצה
הציונית בישראל והיא פעלה במושב ארגמן שבבקעת הירדן .המכינה הוקמה
בסיוע קרן אביחי ,המועצה האזורית בקעת הירדן והמועצה הציונית .בשנת
 ,1008מתוך רצון לגבות את האמירה הרוחנית במעשה ממשי של חיזוק הנגב
והפריפריה ,הוחלט כי המכינה תעבור לקיבוץ כרמים שבצפון הנגב.
קהל היעד של המכינה הוא בוגרי י"ב ,חילונים ודתיים ,הדוחים את גיוסם
לצבא בשנה ,כדי להקדיש את פרק הזמן הזה ללימוד ולעיון במקורות תנ"כיים
והשלכותיהם על ההווה ,דבר התורם להעמקת זהותם היהודית של החניכים.
נכון לשנת  1016במכינה מתחנכים כ 50-חניכים.
מטרותיה העיקריות של המכינה הינם:
א .חיזוק הזהות היהודית ,הישראלית והציונית של החניכים.
ב .פיתוח תחושת שליחות ,מחויבות חברתית והגשמה.
ג .יצירת מערכת חיים מיטבית ,המושתתת על חיי קבוצה וערבות הדדית.
ד .יצירת דיאלוג מפרה בין הדעות השונות במכינה המבוסס על סובלנות,
תרבות דיון והבנת המשמעות של מחלוקת.
ה .הקניית ידע בתחומי העם והחברה ,המדינה ,המוסר והדמוקרטיה שיהווה
מטען ערכי לכל החיים.
ו .יצירת חדוות לימוד וסקרנות לידע.
ז .פיתוח כושר גופני וסיבולת משופרת של החניכים לקראת הגיוס לצה"ל.
בכל חודש של לימודים במכינה יש שלושה שבועות של למידה ואחריהם שבוע
של טיול .בכל שבוע של למידה במכינה ,מוקדש יום אחד להתנדבות ויום נוסף
לעבודת כפיים.
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העמותה התקשרה עם הקיבוץ בחוזה שכירות ,בגין השימוש בשטחים
ובמתקנים של הקיבוץ.
העמותה שוכרת מהצ"ע קרוואנים המשמשים כחדרי מגורים וכיתות לימוד
למכינה ,בעלות שנתית של כ 80-אלפי ש"ח.
הביקורת בחנה את פעילותה של עמותת המועצה הציונית בהתייחס
למטרותיה ולתוכניות העבודה של העמותה.
ממצאי הביקורת :
 .1פעילות שלא על פי מטרות העמותה המנויות בתקנון
הפעילות היחידה של העמותה הינה הפעלת המכינה הקדם צבאית בקיבוץ
כרמים .פעילות זו עונה על מטרה אחת מתוך מטרות העמותה" :קידום
והגברת החינוך ,התודעה והחזון הציוני בקרב הנוער והדור הצעיר
בישראל" ,שאר מטרות העמותה אינן מתקיימות על ידי העמותה אלא על
ידי עמותת ע"ץ.
מטרות העמותה המנויות לעיל נוספו לתקנון בשנת  ,1008כאשר עד מועד
השינוי ,המטרה היחידה של העמותה הייתה "לטפח ולפתח את התודעה
הציונית בקרב הנוער ,הדור הצעיר ושכבות רחבות באוכלוסיית מדינת
ישראל" .לאור הפעילות בפועל לא ברור מדוע בוצע שינוי זה.
המלצת הביקורת
על העמותה להכין תכניות רב שנתיות לפעילות על פי מטרות העמותה,
לחילופין ,מכיוון שבתקנון עמותת ע"ץ מופיעות אותן מטרות (ראה להלן
התייחסות נפרדת לפעילות בעמותת ע"ץ) ,יש לשנות את התקנון כך
שמטרות העמותה יהיו תואמות לפעילות העמותה בפועל.
 .1אי אישור ופיקוח על תקציב העמותה באסיפה הכללית
על פי התקנון ,אחד מתפקידיה של האסיפה הכללית הינו "לאשר את
תקציב העמותה ולפקח על ביצועו" .בפרוטוקולים של האסיפה הכללית
שהתקיימו בשנים  1014-1015ושקיבלנו לעיונינו לא מוזכר אישור התקציב.
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המלצת הביקורת
על העמותה לפעול על פי התקנון ולאשר את תקציב העמותה בישיבת
האסיפה הכללית המתקיימת מדי שנה.
 .1אי קיומן של תכניות עבודה
לעמותת המועצה הציונית אין תכנית עבודה מסודרת לשנים ,1014-1015
המפרטת מטרות ברורות ואת היקף הפעילות לפי התכנית .אמנם ,פעילותה
היחידה של העמותה הינה המכינה בקיבוץ כרמים אך גם לפעילות זו יש
צורך להכין תכניות עבודה המפרטות את ההשקעה במכינה ,הגידול
בפעילות המכינה ,הוספת תכנים חדשים לחינוך ,פעילויות שטח ,ושימור
הקשר עם בוגרי המכינה.
המלצת הביקורת
מומלץ להקפיד להכין בכל תחילת שנה תכנית עבודה מסודרת לעמותה
שתכלול מטרות ופעולות שהעמותה מעוניינת לבצע במהלך השנה ,לצד
פירוט עלויות .תוכנית העבודה תציין גם מדדים שיבחנו עמידה במטרות
אלו ותאושר באופן מסודר בוועד המנהל ,לפני תחילת כל שנה.
 .4היעדר הסכם בתוקף עם הקיבוץ
נכון למועד הביקורת אין לעמותה הסכם בתוקף עם קיבוץ כרמים ,מסיבות
של אי הסכמה על הסכום אותו תשלם המכינה לקיבוץ עבור השימוש
בשטח הקיבוץ.
המלצת הביקורת
יש לסיים את המשא ומתן עם מזכירות הקיבוץ ,על מנת להסדיר את
הפעילות ולהימנע מחשיפות מיותרות ומאפשרות של פינוי המכינה.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
המו"מ עם הקיבוץ טרם הסתיים עקב רצוננו להפחית עלויות והתחייבויות
שונות שהקיבוץ דורש בהסכם עמו.
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 .5שכירת מבנים מהצ"ע
לטובת תפעול המכינה בקיבוץ כרמים ,שוכרת העמותה מבנים ניידים
מהצ"ע ,המשמשים ככיתות לימוד וחדרי מגורים לצוות ולתלמידים .עלות
שכירות המבנים הינה כ 6,000-ש"ח לחודש .לא נראה כי נבחנו חלופות
אחרות ,שאולי יהיו זולות יותר ולא ברור האם הצ"ע מחייבת את העמותה
לשכור ממנה את המבנים.
המלצת הביקורת
מומלץ לבחון את האלטרנטיבות הקיימות בשטח הקיבוץ לשכירת מבנים.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
עד לפני  1שנים כל מבני המכינה הושכרו מהקיבוץ ועלויות השכירות היו
גבוהות בהרבה .כרגע המועצה שוכרת מהקיבוץ רק את מבנה המזכירות
ומבנה מגורים למדריכים .אנו מקווים כי בקרוב נקבל מבנים נוספים
מהחטיבה להתיישבות וכלל לא נשכור מבנים מהקיבוץ.
 .4.2עמותת עושים ציונות – ע"ץ
עמותת עושים ציונות התאגדה בשנת  1990תחת השם" :הקרן ע"ש אריה
צימוקי" .בשנת  1997שינתה העמותה את שמה לשם חדש" :ע"ץ – עושים
ציונות ,צמרת".
מטרותיה העיקריות של העמותה ,על פי התקנון ,הינם:
א .קידום והגברת החינוך ,התודעה ,והחזון הציוני בקרב הנוער והדור הצעיר
בישראל.
ב .לפעול להרחבת הפעילות הציונית והחינוכית של המועצה הציונית
בישראל בבתי ספר תיכוניים ,באוניברסיטאות ובמתנ"סים בכל רחבי
הארץ.
ג .לפעול להידוק הקשרים בין ישובים בישראל וקהילות יהודיות בתפוצות.
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ד .לסייע לרשויות מקומיות וארגונים ציבוריים שונים ליזום ולארגן
אירועים ציוניים שונים.
ה .ארגון וניהול סמינרים ,ימי עיון ,סימפוזיונים ,כנסים ציבוריים וכדומה,
בשיתוף ארגונים להעמקת התודעה הציונית.
ו .לאסוף ,לגבות ,לשלם ,לקבל תרומות ומענקים בכל אשר תראה לעמותה
כמקדמות ומשרתות את העמותה.
ז .לנהל ולהחזיק כספים וכל נכסי בנייה אחרים ולעשות כל פעולה אחרת.
ח .להוציא כל הוצאה הדרושה לבצע את מטרות העמותה וניהול ענייניה.
ט .לקיים קשר ולשתף פעולה עם המועצה הציונית בישראל.
פעולותיה העיקריות של העמותה הינן כדלקמן:
 .4.2.1ארגון נוער "צמרת":
ארגון "צמרת" פועל לפיתוח מנהיגות ציונית צעירה ומעורבות חברתית,
עם דגש על חיזוק הזהות היהודית-ישראלית והפנמת הרעיון הציוני
בקרב החניכים.
חניכי "צמרת" משתתפים בפעילויות חינוכיות שונות ומגוונות,
העוסקות בחיזוק הזהות האישית והקבוצתית ,הכרת העם והארץ
ופיתוח כישורי מנהיגות .לאורך השנה משתתפים החניכים בפעילות
ארצית ,הכוללת מסעות ,סמינרים ומחנות קיץ .הפעילות מתבצעת
בעשרה סניפים ברחבי הארץ ,בעיקר בקהילות מעורבות הכוללות
דתיים וחילונים ,בנים ובנות ביחד ,ומשתתפים בה כ 1,000-בני נוער.
 .4.2.2גרעין שנת שירות "צמרת":
גרעין 'צמרת' הינו גרעין שנת שירות מטעם המועצה הציונית בישראל
וההסתדרות הציונית העולמית ,הפועל זו השנה השמינית בעידוד
ותמיכת משרד הביטחון ומשרד החינוך .מטרת הגרעין הינה עשייה
ציונית התנדבותית של בני נוער אשר דוחים את שירותם הצבאי/
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הלאומי על מנת לקיים שנת התנדבות בקהילה .מתנדבי שנת השירות
מתנדבים בתחום החינוך במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות
והפעילות מתבצעת בשמונה ערים ברחבי הארץ :צפת ,ערד ,בית שמש,
בית שאן ,מעלה אדומים ,אופקים ,קריית שמונה וקריית אתא.
הגרעין כולל כ 70-בני נוער המקבלים דמי קיום חודשיים והחזר נסיעות
מהעמותה.
חלק מהפעילות מתוקצבת על ידי משרד החינוך מכוח תקנות שנת
שירות.
 .4.2.3אשכולות:
תכנית "אשכולות" ,פונה ברובה לקהל בוגר ומאפשרת הרחבת אופקים
וידע במסגרת סניפי המועצה הציונית .במסגרת התכנית מתבצעת
פעילות יהודית-ציונית-קהילתית בכ 80-מוקדי פעילות עירוניים ברחבי
הארץ .בין הפעילויות המתקיימות :מפגשי העשרה ,הרצאות לימודיות,
ציון תאריכי מפתח בציונות ועוד .בתכנית לוקחים חלק אלפי מבוגרים
מידי שנה.
התכנית פועלת בשיתוף עם הרשויות המקומיות ,משרדי הממשלה,
ארגונים לאומיים ,עמותות ומרכזי מתנדבים .חלק מהפעילויות מופנות
לכלל הגילאים כגון סיורי סליחות ,סיורים בארץ ,השתתפות באירועים
לאומיים ,אזכרות ממלכתיות ועוד.
 .4.2.4יובלים:
מיזם יובלים ,נועד למען הפצה ועידוד עשייה ציונית בקרב סטודנטים
בקמפוסים ברחבי הארץ במהלך שנת הלימודים ,המיזם מוביל
פעילויות מגוונות בקמפוסים שמיועדות לקהל הסטודנטים ,בין
הפעילויות נכללים סיורים לאתרים מרכזיים בציונות ,יצירת פאנלים
בקמפוסים בנושאי זהות ציונית ,החברה הישראלית ועוד .הפעילות
מתקיימת בכעשרה קמפוסים ברחבי הארץ.
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 .4.2.5ברית חיים:
מיזם לחיזוק הקשר בין המגזר הדרוזי למגזר היהודי .מטרתו העיקרית
של המיזם הינה להפגיש בני נוער מהמגזר הדרוזי ומהמגזר היהודי
במהלך שנת הלימודים ,במסגרת תכנית הלימודים הבית ספרית,
במספר מפגשים שונים המתקיימים בכפרים הדרוזים ובישובים
היהודיים .במהלך השנה לומד התלמיד היהודי על מורשת העדה
הדרוזית ,אורח החיים ,תולדות ההתיישבות ,המועדים והחגים ,מנהגי
השמחות והיגון בקרב הדרוזים ועוד.
אוכלוסיית היעד הינה בני נוער בגילאי  ,14-18מהמגזר היהודי והדרוזי,
המתגוררים ביישובי הפריפריה בנגב ובגליל.
פעילות נוספת במסגרת המיזם הינה עידוד בני נוער דרוזים המתקרבים
לגיל  ,18להתגייס לצה"ל.
 .4.2.6המדרשה הציונית:
המדרשה הציונית היא מסגרת חינוכית שמטרתה טיפוח והעמקה של
תודעה יהודית ציונית הרלוונטית לחברה הישראלית בימינו .המדרשה
מציעה מגוון רחב של תכניות חינוכיות לבני נוער ולמבוגרים.
המדרשה הציונית מתמקדת בפעילות במערכת החינוך ,פעילות זו
מיועדת לקהל רחב של אנשי חינוך ,צוותי מורים ותלמידים ,בגילאים
שונים .לפיכך ,מקיימים מנחים מוסמכים מטעם המדרשה הפעלות
בבתי ספר בכל רחבי הארץ ,במגוון מסגרות .אחת מתוכניות המדרשה
הינו הקונגרס הציוני לנוער ,בו משתתפים כאלף בני נוער .הקונגרס
מתקיים במשך יומיים רצופים ,בכל שנה במקום אחר בארץ.
 .4.2.7חידון הציונות:
בשנת  1014התחילה העמותה במיזם חדש להפצת הציונות" :חידון
הציונות" ,במסגרת המיזם פורסמה באינטרנט קריאה למשפחות
ויחידים להשתתף בחידון הציונות ,ששיאו באירוע הגמר המשודר ביום
העצמאות בערוץ  .10לטובת הפעילות נחתם חוזה עם חברת "אליס "14
(להלן "המפיק") אשר יש לה ניסיון מקצועי בהפקת אירועים מסוג זה.
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על פי ההסכם ,יופקו עבור המועצה חידונים אינטרנטיים ,מחוזיים,
מקומיים ובית ספריים ,בנושא ציונות בארץ ובתפוצות .הסכם חדש
נחתם בהתחלת כל שנה ובו מפורט הסכום שישולם עבור ההפקה.
שלבי החידון:
החידון מתחיל כחידון אינטרנטי הפתוח לכל המעוניין ,בהמשך,
המשפחות שהשיגו את מירב הנקודות עולות להתמודד בחידון המחוזי,
המתקיים בשישה מחוזות בארץ ,כאשר בכל מחוז מתחרים 8-10
משפחות .המשפחה המנצחת מכל מחוז עולה אוטומטית להתמודד
בחידון הארצי ובנוסף ,ארבע משפחות נוספות נבחרות על ידי המפיק,
כך שסה"כ עשר משפחות עולות להתמודד בחידון הארצי שמשודר
כאמור במוצאי יום העצמאות.
עלויות החידון (באלפי ש"ח):
תשלומים בפועל

שנה

עלות על פי ההסכם

1014

1,496

1,766

1015

800

810

1016

700

700

הקיטון בעלויות החידון במהלך השנים נובע בעיקר מכניסת שותפים
חדשים שמממנים חלק מהעלויות.
הביקורת בחנה את יישום התקנון בהתייחס למטרות של עמותת ע"ץ ,את
תכניות העבודה ואת ההסכם שנחתם עם המפיק של חידון הציונות.
ממצאי הביקורת
 .1אי הגדלת מספר חברי העמותה ,בניגוד לפרוטוקול האסיפה
על פי פרוטוקול האסיפה הכללית מתאריך  15/11/1014מספר החברים
בעמותה הוגדל מ 15-ל .15-בתקנון שקיבלנו לידינו כתוב "לא יעלה מספר
החברים בעמותה בכל עת על עשרה חברים" לא ברור מתי בוצע השינוי
מעשרה חברים ל ,15-שעליו בוצע השינוי באסיפה הכללית הנ"ל .בנוסף
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נכון למועד הביקורת (כשנה וחצי ממועד ההחלטה בדבר השינוי) עדיין
חברים בעמותה רק  14חברים.
המלצת הביקורת
על העמותה לתקן את התקנון בהתאם להחלטת האסיפה הכללית שלה
ולפעול לצרף חברים נוספים לעמותה.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
העמותה החלה בצירוף חברים חדשים וסינון חברים אשר לא מגיעים
באופן תדיר לאסיפות .בשנה וחצי האחרונות נוספו  1חברים חדשים.
 .1אי ביצוע של פעילויות המנויות במטרות העמותה
על פי תקנון העמותה ,אחת המטרות הינה "לפעול להידוק הקשרים בין
ישובים בישראל וקהילות יהודיות בתפוצות" .מטרה נוספת הינה "להוציא
לאור חוברות ,ביטאונים ,כתבי יד ,עיתונים ופרסומים אחרים בהם
ישתקפו פעולות המועצה הציונית בישראל" .מסקירת כלל פעילויות
העמותה נראה כי העמותה אינה פועלת ליישום המטרות הנ"ל.
המלצת הביקורת
על העמותה לשנות את התקנון ,כך שיכלול רק פעילויות שבהן היא עוסקת
ועבורן היא מקבלת מימון מהצ"ע ומקק"ל .לחילופין ,על העמותה לפעול
לקידום כל המטרות המנויות בתקנון.
 .1הכנת הצעת תקציב ללא פירוט סעיפי ההוצאות וללא סיכום שנה קודמת
דף התקציב אותו מכינה העמותה עבור כל שנה מתייחס להוצאות הצפויות
בכל פעילות שמקיימת העמותה וכן את מקורות ההכנסות הצפויות.
התקציב אינו מפורט ולא ניתן לדעת מהן עלויות השכר ,שכר הדירה ,רכש,
הוצאות שוטפות ועוד ,בכל פעילות ,כך שלא ניתן לנהל מעקב ברמה סבירה
אחר ניצול התקציב .כמו כן ,לא קיים סיכום שנה ,ממנו ניתן לבחון את
השינויים במהלך השנים ולוודא עמידה בתוכניות העבודה ,התפעוליות
והכספיות.
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המלצת הביקורת
על העמותה להכין תקציב שיפרט את הוצאות השכר ,הוצאות שכירות
וסעיפים מהותיים אחרים וכן להשוות לביצוע שנה קודמת ,באותה רמת
פירוט.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
העמותה מנהלת תקציב פרטני ומדוקדק אשר כולל את כל ההוצאות
הצפויות במהלך השנה כולל עלויות שכר ,שכר דירה ,רכש וכדו' .בנוסף
מנכ"ל העמותה מעדכן ומתעדכן על בסיס מאזן בוחן אשר מעודכן לכל
אורך השנה על ידי מנהלת החשבונות על פי סעיפים מפורטים ביותר
הנוגעים לכל סעיף פעילות בנפרד .מובן שהעמותה מקיימת סיכום שנה
(ובנוסף לפחות פעמיים בחודש) .התקציב אותו בדק רואה החשבון מטעם
המבקר הינו נייר ראשוני אשר מאושר בישיבת האסיפה הכללית הנערכת
בדרך כלל בחודש נובמבר ,כאשר במהלך השנה היו שינויים .כמו כן תקציב
זה זה בנוי מתתי סעיפים מפורטים לכל פרויקט ופרויקט ,אך אין
התייחסות לכך בדו"ח.
הערת הביקורת לתגובת מנכ"ל המועצה הציונית
למרות מספר בקשות ,המסמך היחיד שנמסר לנו הוא הנייר הראשוני,
לעיל .כאמור ,הכוונה היא שהתקציב יוגש לאישור בפירוט התואם את
סעיפי ההוצאה בפועל ,כך שניתן יהיה להשתמש בו ככלי ניהול ובקרה
במהלך השנה.
 .4הצעת תקציב חישוב סעיפי ההוצאות לפי שער מט"ח לא עדכני
בהצעת התקציב שמכינה העמותה מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות
בדולר ארה"ב שער המטבע שננקב בהצעת התקציב לשנת  1015ולפיו
חושבה ההמרה הינו  1.5ש"ח לדולר ,לעומת זאת ,ממוצע שער החליפין
שקל-דולר בחודשים נובמבר-דצמבר ( 1014שבהן מכינים את הצעת
התקציב לשנה הבאה) עמד על  1.88ש"ח לכל דולר ולא ברור מדוע חושב
התקציב לפי שער הנמוך כמעט ב 10%-מהשער שהיה בפועל.
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המלצת הביקורת
על העמותה לחשב את הצעת התקציב במטבע זר ,לפי שער החליפין
הממוצע בתקופת הכנת הצעת התקציב.
 .5אי רישום הכנסות מקק"ל בהצעת התקציב
בהצעות התקציב לשנים  1014-1015לא נכללו תחת סעיפי ההכנסות,
התקציבים המתקבלים מקק"ל ,שעמדו על  7.1מיליון ש"ח בשנת  1011ו-
 15.1מיליון ש"ח בשנת  .1014במקום זה בחרה העמותה לרשום בתקציב
 1015תחת הסעיף מקורות עצמיים ,הכנסות של  9מיליון ש"ח .בנוסף
בהצעת התקציב לשנים  1014-1015מציגה ההנהלה  1סעיפים תחת
הכותרת "הכנסות ממשרד החינוך" ,אחת של הצפי לקבל ואחת של חובות
משנים קודמות ,שלא תמיד ישנה וודאות שיתקבלו.
המלצת הביקורת
על העמותה לרשום בהצעת התקציב את כל ההכנסות הצפויות להתקבל
באותה שנה מכל מקורות התקציב ולא לכלול חובות שקבלתם מוטלת
בספק.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
התמיכה המגיעה ממשרד החינוך עבור פעילות מועברת במספר פעימות
לאורך השנה ,כאשר הפעימה הגדולה ביותר מועברת רק לאחר שהשנה
הסתיימה .זהו סכום בטוח וודאי וכלל לא מוטל בספק .להיפך ,בד"כ
ב 11/11-לכל שנה תקציב התמיכה אף גדל .אי לכך ,חובה עלינו לרשום
סכום זה כחלק מהתקציב של השנה העוקבת ,ולכן יש סעיף הכנסות
בתקציב המכונה "הכנסות משרד החינוך מהשנה הקודמת" .שוב ,עריכת
ואישור התקציב מתבצעת בד"כ בחודש נובמבר כאשר ברור שהתמיכה
ממשרד החינוך תגיע רק בחודשים מרץ-אפריל של השנה העוקבת .לכן
סכום זה מצוין בסעיף הכנסות בתקציב השנה העוקבת.
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הערת הביקורת לתגובת מנכ"ל המועצה הציונית
הסכום המוצג כחוב משנה קודמת הינו כל התקציב של השנה הקודמת ולא
רק היתרה ,דהיינו הצגה בכפל של תקציב החינוך.
 .6אי רישום שעות התנדבות בספרים כתרומות בשווה כסף
העמותה אינה רושמת את השעות הרבות שמשקיעים מאות המתנדבים
שלה בפעילויות השונות .בדוחות העמותה נכתב "העמותה מקבלת שירותי
מתנדבים להוראה ולהדרכה בתנועת הנוער ,בשנת השירות ובמדרשה.
מאחר ולא ניתן לאמוד את שווים הנאות של שרותי המתנדבים ,לא נכללו
שירותים אלו בדוח על הפעילויות" .הביקורת סבורה שניתן להעריך את
רוב שעות ההתנדבות המקצועית ולדעתנו ,על פי כללי החשבונאות יש
לרשום הכנסות והוצאות אלו בספרים.
המלצת הביקורת
על העמותה לרשום כהכנסות וכהוצאות את שעות ההתנדבות המקצועיות
אותן מקבלת העמותה מהמתנדבים הרבים.
 .7גביית תשלום על השתתפות בפעילויות בצורה מסורבלת
בחלק מהפעילויות אותן מבצעת העמותה ,נגבה תשלום מהמשתתפים
בפעילות ,התשלום הינו לכיסוי חלק מהוצאות הפעילות .כיום רוב
התשלומים המתקבלים ממאות המשתתפים הינם בצ'קים או במזומן,
אשר מועברים לרכז שיושב במשרדים בירושלים ,הרכז מפקיד את
הכספים ,מוציא קבלות ושולח אותם בדואר למשתתפים .הביקורת סבורה
כי התהליך הינו מסורבל ,גורר עלויות מיותרות ועלול לגרום לאובדן
הכנסות.
המלצת הביקורת
על העמותה לפתוח ערוץ תשלום בכרטיס אשראי ,בטלפון או באתר
האינטרנט של העמותה ולהפיק קבלה בדואר האלקטרוני.
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תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
העמותה פתחה נוהל גביית תשלומים בכרטיס אשראי והוא מופעל לפי
פרויקט באתר העמותה.
 .8השקעה לא מספקת בשיווק ופרסום פעילות המועצה לצעירים
אחת מהדרכים היעילות להגעה לבני הנוער הינה דרך ה"-ניו מדיה"
הכוללת פרסום ופעילות ברשתות החברתיות "פייסבוק" "טוויטר" ועוד.
למועצה אכן יש חשבונות בפייסבוק ובטוויטר .יחד עם זאת ,למועד
הביקורת נראה כי היא אינה משקיעה מספיק כדי לצרף עוקבים חדשים
שיחשפו לפעילויות המועצה .להמחשה ,ישנם כ 8,000-לייקים בלבד לדף
הפייסבוק ו 600-עוקבים בלבד בטוויטר .הביקורת סבורה כי פוטנציאל
העוקבים יכול להגיע ל 100-אלף ויותר בהשקעה מינורית.
המלצת הביקורת
על המועצה להשקיע יותר משאבים בפיתוח דף הפייסבוק וחשבון הטוויטר
על מנת להגיע למספר גדול יותר של בני נוער אשר עוקבים ומתעדכנים
בפעילויות השונות.
 .9היעדר פיקוח על בחירת זוכי החידון
משתתפי חידון הציונות נדרשים לענות על שאלות בנושאי הציונות וארץ
ישראל ,אשר נכתבו על ידי המפיקים .בפועל ,למפיקים ישנה שליטה
מוחלטת בנעשה ,לרבות כתיבת השאלות ,חלוקתן למתמודדים לפי רמת
קושי ,בחירת המתמודדים שיעלו לשלב הבא ,ניקוד לכל מתמודד ,עד רמת
ההחלטה על הזוכה.
לפיכך ,אין נוהל כתוב המפרט את הליך בחירת המתמודדים ,הניקוד
בחירת הזוכים ,ולמועצה אין כלל פיקוח ושליטה על הנעשה בחידון,
הנחשב יוקרתי.
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המלצת הביקורת
על המועצה להקים מנגנון בקרה ופיקוח על תהליך ניהול החידון ,החל
משלב בחירת המתמודדים ועד ההכרזה על הזוכה.
 .10תשלומי יתר למפיק החידון
כאמור ,בהסכם שנחתם עם המפיק בכל שנה נכתב הסכום אותו תשלם
המועצה עבור שירותי ההפקה ,בפועל ,בשנים  1014-1015שילמה המועצה
סך של  110אלפי ש"ח מעבר לנדרש בהסכם ,לא קיבלנו לידינו הסכמים
נוספים שנחתמו עם המפיק לטובת מתן שירותים נוספים בתשלום.
המלצת הביקורת
על המועצה להקפיד לשלם בהתאם להסכמים ובמידה ויש צורך בעבודה
נוספת יש לעדכן את ההסכם כראוי.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
העמותה לא משלמת למפיק החידון ולספקים כלל מעבר לסכום ההסכם.
התשלומים הנוספים באותה שנה לאותו ספק הינם עבור פעילויות נוספות
(הפקת תכניות טלוויזיה על פעילות המועצה הציונית ברחבי הארץ ,צילום
החידונים המחוזיים והפקת סרט עבורם וכן הפקת סרטון סיכום לחידון)
אשר אינן כלולות בהסכם לביצוע החידון.

 .5ניהול התקציב במועצה
מקור המימון העיקרי של תקציב המועצה הציונית הוא הקרן קיימת לישראל (להלן
"קק"ל").
ב 1-בספטמבר  1014נרשמה קק"ל כחברה לתועלת הציבור (להלן "חל"ץ") וממועד
זה חלים עליה כל החוקים והתקנות הנוגעים לחל"ץ .עקב כך הגביל רשם
ההקדשות את קק"ל ,בביצוע עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (המועצה
הציונית והצ"ע הם חלק מצדדים קשורים אלו) ,ללא הסכמים מפורטים
ומאושרים .ההגבלות גרמו לכך שכספי התקציב בשנת  1015התקבלו רק החל
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מחודש יוני  ,1015לאחר אישור חריג של רשם ההקדשות ,בעוד שחלק ניכר
מפעילויות המועצה מתבצע בחודשים הראשונים של השנה.
בחודש פברואר  1016נחתם הסכם בין קק"ל והמועצה ,על פי ההסכם תקבל
המועצה  9מיליון ש"ח לשנת  .1016התשלומים יועברו באופן ליניארי בתחילת כל
רבעון ,ההסכם ניתן להארכה בשנה נוספת בכל פעם ועד לתקופה של  5שנים.
בפועל התשלומים בגין תקציב שנת  1016הועברו חלקית למועצה רק לאחרונה
והדבר יצר לחץ תזרימי משמעותי במועצה בחציון הראשון של שנת .1016
מקור מימון נוסף של המועצה היא הצ"ע ,שמתקצבת בכל שנה את פעילות המועצה
הציונית.
תקציבי העמותות:
טרם תחילת שנת הפעילות מאושרים תקציבי העמותות על ידי האסיפות הכלליות.
–

תקציב המכינה בעמותת המועצה הציונית מוצג לתקופה של שנה ,מחודש
ספטמבר של השנה השוטפת ועד לחודש אוגוסט בשנה העוקבת ,בהתאם
למקובל במוסדות חינוך.

–

תקציב עמותת ע"ץ מוצג לתקופה של שנה קלנדרית ,מחודש ינואר ועד לחודש
דצמבר.

הביקורת בחנה את ההתנהלות התקציבית של המועצה והעמותות ,לרבות :תהליך
אישור התקציב ,מעקב אחר ביצוע ,בקרות שוטפות ,אופן רישום בספרים ,שעור
הניצול והקצאת משאבים נאותה.
ממצאי הביקורת :
 .1פעילות על פי תקציב לא קבוע
התקציב אותו מקבלת המועצה מהצ"ע ומקק"ל אינו בסכום קבוע מידי שנה ועל
כן מנהלי המועצה לא יכולים לתכנן את פעילותם כראוי .גם כשהתקציב ידוע
בתחילת השנה ,הוא עלול להשתנות בהמשך .כמו כן ,מנכ"ל העמותה אינו יודע

95

מתי יקבל את התקציב וישנם מקרים שיש עיכובים בהעברתו .דבר זה גורם
לדחיית וביטול פרויקטים מתוכננים.
המלצת הביקורת
על המועצה לחתום על הסכם מפורט עם הצ"ע ,הכולל את סכום התמיכה
השנתי ואת מועדי העברות .גם לגבי קק"ל יש לעדכן את ההסכם ,באופן שיחייב
את קק"ל להעביר את התקציבים בזמן.
 .1אי ביצוע מעקב תקציבי
המועצה אינה מפיקה דוחות תקציב מול ביצוע ,ברזולוציה סבירה ,לצרכי
בקרה ,מעקב ופיקוח מצד ההנהלה .נציין כי כחלק מהסדר התקצוב עם הצ"ע,
נדרשת המועצה לדווח על השימוש בכספי התקציב בהתאם להוצאות שנרשמו
בהצעת התקציב .בפועל ,לא ראינו כי קיים דיווח כזה ובהצ"ע לא עוקבים אחר
ניצול סעיפי התקציב .נוסיף גם כי הנהלת המועצה הציונית אינה פעילה ,כך
שאין כל פיקוח על ניצול התקציב.
המלצת הביקורת
על המועצה להפיק דוח תקציב מול ביצוע לפחות אחת לרבעון ולהביאו לדיון
בהנהלה.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
מנכ"ל המועצה מפיק דו"חות ביצוע אחת לחודש ולעיתים אף פעמיים בחודש.
כמו כן מציג מנכ"ל העמותה בפני הנהלה מצומצמת את דו"חות הביצוע ואת
המצב הכספי בעמותה.
הערת הביקורת לתגובת מנכ"ל המועצה הציונית
למרות שהביקורת ביקשה כמה פעמים ,דוחות ביצוע התקציב לא הוצגו בפני
הביקורת .כמו כן ,יש להציג את דוחות ביצוע התקציב בפני הנהלת המועצה
הציונית .ההנהלה המצומצמת אינה תחליף לישיבות הנהלת המועצה הציונית
ולדיוניה.
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 .1אי רישום הוצאות שכירות ,תקשורת וביטוח בספרים
תקציב הוצאות שכר הדירה עבור המשרדים וכן הוצאות התקשורת ,הביטוח,
הדואר והשונות ,אינו מועבר למועצה על ידי הצ"ע אלא מקוזז מהתקציב הכולל
המיועד למועצה ,מכיוון שהשירות ניתן על ידי הצ"ע עצמה .המועצה מצידה
אינה רושמת הכנסות והוצאות בגובה התקציב המיועד עבור הסעיפים הנ"ל.
המלצת הביקורת
יש לרשום בספרי המועצה הוצאות והכנסות בגין סעיפי התקציב המיועדים
להוצאות שכר דירה ,תקשורת ,ביטוח ,דואר ושונות ,כנדרש.
 .4אי פירוט סעיפי התקציב המאושר באסיפה הכללית
תקציבי העמותות המאושרים באסיפה הכללית אינם מפורטים דיים ואישור
התקציב נעשה ללא נייר עבודה המפרט את כל סעיפי התקציב ונראה כי הדיון
לא מתבצע ברמה נאותה.
המלצת הביקורת
מומלץ לפרט את הצעות התקציב של העמותות ,לתעד את הדיון באספות
הכלליות של כל אחת מהעמותות ולצרף את כל החומר הרלוונטי לפרוטוקולים
המאושרים.

 .6רכש ותשלומים
תהליך הרכש והתשלום לספקים במועצה הציונית מעוגן בנוהל ,הזהה לשתי
העמותות .המועצה עצמה אינה מבצעת רכש עצמי אלא אך ורק דרך שתי העמותות.
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עיקרי הנוהל הינם כדלהלן:
 קבלת הצעות מחיר:
סכום ההוצאה

סוג
ההוצאה

מס' הצעות
המחיר

 1,500ש"ח ומטה

רכש

0

1,500-10,500

רכש

1

10,500-50,000

רכש

1

 50,000ומעלה

רכש

1

0-100,000

שירותים

1

 100,000ומעלה

שירותים

1

 הנוהל אינו חל על תשלומים המיועדים למימוש מטרות העמותה.
 רכישות חוזרות מאותו ספק לא מחייבות קבלת הצעות מחיר ,אלא אם המחיר
השתנה ויש להשוות אותו מחדש מול מחירים מספקים אחרים.
הביקורת בחנה את יישום הנוהל ,לרבות דגימה של  12תשלומים שבוצעו
לספקים ,ו 11-התקשרויות שביצעו העמותות בהיקפים הנעים בטווח
 64,000-2,606,000ש"ח במהלך השנים .2014-2015
הביקורת בחנה את עמידת העמותות בנהלי הרכש ,בעיקר בהיבטים של:
– קבלת מספר הצעות מחיר מספקים.
– הליך בחירת הספקים.
– הפקת הזמנה.
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ממצאי הביקורת:
 .1אי החלת נוהל הרכש על כל הוצאות העמותות
בסעיף  5לנוהל הרכש נכתב כדלהלן "נוהל רכש זה מתייחס רק להזמנת
שירותים או רכישת מוצרים לעמותה עצמה ואין הוא חל על תשלומים כספיים
למימוש מטרות העמותה" .סעיף זה אינו סביר ולמעשה גורם לכך שרוב הרכש
הנעשה על ידי העמותה אינו כפוף לנוהל מכיוון שרוב הוצאות העמותה הינן
למימוש מטרותיה.
המלצת הביקורת
יש לתקן את נוהל הרכש של המועצה ולהחיל אותו על מכלול הפעילויות של
המועצה והעמותות .ניתן לשלב בנוהל הרכש מנגנון מסודר לאישור מקרים
חריגים.
 .1הזמנת שירותים עד לסך של  100,000ש"ח על בסיס הצעת מחיר אחת בלבד
נוהל הרכש מאפשר להתקשר עם נותני שירותים עד לסך של  100אלפי ש"ח על
בסיס הצעת מחיר אחת בלבד ,דבר שאינו תקין ואינו עומד בסטנדרטים
מינימליים בגופים ציבוריים .למשל ,בגוף ציבורי גדול אותו אנו מבקרים ,אשר
המחזור שלו הינו כ 1-מיליארד ש"ח ,נדרשת יותר מהצעת מחיר אחת עבור
התקשרות מעל  11,000ש"ח לשנה.
המלצת הביקורת
יש לקבוע בנוהל הרכש מדרג חדש של הצעות מחיר ברכש שירותים ולדרוש שתי
הצעות מחיר ומעלה בכל התקשרות מעל  10,000ש"ח לשנה.
 .1רכישת שירותים ללא הסכם מסודר
על פי נוהל הרכש :רכישת שירותים תבוצע במסגרת הסכם מסודר וחתום בו
יצוינו אופי ההתקשרות ותקופת ההתקשרות .במדגם ההתקשרויות שנבדק על
ידי הביקורת ,לא הוצגו בפנינו הסכמים עבור חמש התקשרויות ,כדלהלן:
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שם הספק

סכום ההתקשרות
בש"ח

A

64,600

B

174,558

C

353,911

D

514,802

E

158,269

המלצת הביקורת
על המועצה לחתום על הסכמי התקשרות עם כל ספקי השירותים שלה .מומלץ
לקבל פורמט אחיד מהיועצים המשפטיים ,להחיל אותו על כל ההתקשרויות,
בשינויים המתבקשים ולהקפיד לקבל התייחסות מהיועצים המשפטיים על כל
שינוי בפורמט.
 .4אי קבלת הצעות מחיר נוספות
במדגם ההתקשרויות והאסמכתאות שנבדק על ידי הביקורת ואשר נדרש עבורן
קבלת הצעות מחיר על פי נוהל הרכש ,לא הוצגו בפנינו הצעות מחיר ל11-
התקשרויות שנדגמו.
המלצת הביקורת
על המועצה להקפיד לפעול על פי נוהל ביצוע הרכש ולקבל הצעות מחיר בכתב
(אחת או שלוש) כנדרש בנוהל .את ההצעות יש לתעד ולשמור יחד עם הסכם
ההתקשרות ,בתיק הספק.
 .5חתימה על הסכם לקבלת שירותים לפני קבלת הצעות המחיר
במדגם התקשרויות שנבדקו על ידי הביקורת נמצאה הזמנה למתן שירותים
מחברת גל אורן ,לטובת הפקת וארגון שישה חידוני ציונות מחוזיים .ההזמנה
למתן שירותים נושאת את התאריך  15.1.14בעוד הצעות המחיר התקבלו
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בתאריכים  9.1.14ו( 11.1.14-כחודש לאחר החתימה על ההסכם) ,דבר שאינו
תקין.
המלצת הביקורת
על המועצה להקפיד לפעול על פי נוהל ביצוע הרכש ולקבל את הצעות המחיר
לפני קבלת ההחלטה להתקשר עם הספק.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
הזמנה זו נעשתה ע"ב בקשה מסוימת והצעות המחיר אשר "לכאורה" הגיעו
באיחור ,כללו סעיפים ותוצרים נוספים רלוונטיים לפרויקט .לכן ישנן אי הבנות
בנוגע לתאריכי ההצעות וההזמנה.
 .6היעדר תיעוד לדיון ובחירת הספק הזוכה
לגבי כל המדגם שנבדק ,לא הוצגו בפנינו פרוטוקולים של הדיון בהצעות
שהתקבלו ,היתרונות והחסרונות שבכל הצעה וההחלטה על הספק הזוכה .הדבר
אמור גם במקרים בהם נבחר ספק יחיד/על סמך הצעה אחת ( 8מקרים מתוך
 .)11הביקורת סבורה כי תיעוד ההחלטות שהתקבלו בבחירות ספקים זוכים,
בוודאי בהתקשרויות מהותיות וכאשר מדובר בספקים יחידים ,הינו הכרחי
לקיומו של מינהל תקין.
המלצת הביקורת
על המועצה להקפיד לתעד בפרוטוקול את הליכי בחירת ספקים למתן שירותים,
לרבות הנסיבות ,השיקולים לקבלת ההחלטה וחוות דעת מקצועיות ,אם
התקבלו.
 .7ביצוע התקשרויות המשך עם ספק ,ללא קבלת הצעות נוספות
במדגם התקשרויות שנבדקו על ידי הביקורת נמצא כי העמותה ביצעה מספר
התקשרויות המשך עם חברת גל אורן לטובת הפקות אירועים בסכומים של
מאות אלפי ש"ח ,ללא קבלת הצעות מחיר נוספות וללא תיעוד הנסיבות .לדעת
הביקורת ,הדבר אינו תקין ואינו עומד בסטנדרטים המקובלים.
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המלצת הביקורת
על המועצה להקפיד ולקבל הצעות מחיר עבור התקשרויות המשך לכל פרויקט
בנפרד ,כנדרש בנוהל הרכש.
 .8אי בחירת הספק הזול ביותר ללא מתן הסבר משכנע
במדגם שנבדק על ידי הביקורת נמצא כי העמותה התקשרה עם חברה להקמת
אתר אינטרנט לחידון הציונות .הצעת החברה עמדה על  61,700ש"ח לעומת
הצעה נוספת שקיבלה העמותה על סך של  15,000ש"ח .בנוסף ,הצעת המחיר של
החברה שעמה העמותה התקשרה ,התקבלה חמישה ימים לאחר החתימה על
ההזמנה למתן שירותים.
המלצת הביקורת
על המועצה לתעד ולפרט את השיקולים והנסיבות שהביאו לבחירת ספק יקר
יותר .בנוסף ,על העמותה לוודא שכל הצעות המחיר מתקבלות לפני ההחלטה על
הספק הזוכה.
תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
בפירוט ההצעות הרלוונטיות כתוב מתן השירותים המתקבלים בכל הצעה.
במקרה דנן ההצעה "הזולה" לא כללה שרותי כתיבת תוכן ,אשר היוו את
המרכיב המרכזי במתן השירותים.
 .9שימוש בהסכמי מסגרת של הצ"ע והסוכנות ללא הסדרת הנושא
במדגם שנבדק נמצא כי העמותה התקשרה עם מספר חברות לטובת קבלת
שירותים שונים ,תוך הסתמכות על הסכם מסגרת שיש להצ"ע ו /או לסוכנות,
עם אותן חברות .הביקורת סבורה כי שימוש בהסכמי מסגרת של חברות אחרות
עם הצ"ע ,ללא הסדרת הנושא בכתב ,המפרט מתי רשאית העמותה להשתמש
בהסכמים אלו ,תקרת הסכומים ,תיעדוף השירות והיבטים נוספים – אינו תקין.
המלצת הביקורת
על המועצה להגיע להבנות בכתב עם הסוכנות והצ"ע בדבר השימוש בהסדרי
המסגרת שלהן עם ספקים.
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תגובת מנכ"ל המועצה הציונית
המועצה ערכה לא מעט השוואות ובדיקות עם ספקים של הצ"ע והסוכנות
היהודית .לשמחתנו הגמישות שאנו מצליחים לייצר בעבודתנו מאפשרת לנו
לבצע מול ספקים בדיקות חוזרות ונשנות אשר לאורך זמן מוזילות את העלויות.
הספקים של הצ"ע והסוכנות נקבעים במכרז לשנה מראש והמחירים לאו דווקא
זולים יותר.

 .7מעקב אחר תיקון עיקרי הממצאים מדו"ח קודם משנת *2012
מס"ד ליקוי

המלצת הביקורת

תגובת מנכ"ל

בדיקת

הערות

המועצה הציונית הביקורת הביקורת
1

סעיף  1בתקנוני מומלץ לבחון מהי
העמותות העוסק מידת ההשפעה

ייערך בירור
ובחינה של

במטרות ,מדגיש ה"רשמית" שהצ"ע מינוחים
"פושרים" ואינם
מעוניינת לקיים
כי מטרות
בהירים דיים
ביחס לעמותות
העמותה יגזרו
בנוגע למחויבות
המועצה הציונית
ממטרות
וע"ץ .במידה והצ"ע העמותות למועצה
"המועצה
תרצה לעגן באופן הציונית.
הציונית
בישראל" .מכיוון ברור את זיקתן של
עמותות אלו אליה,
שבטיוטת

לא בוצע

תקנון
המועצה
הציונית
טרם תוקן
ועדיין לא
מפורטות
בו
המטרות

יש להבהיר במפורש
התקנון של
המועצה עצמה כי מטרות העמותות
נגזרות ממטרות
לא מצוינות
מטרות ,כאמור ,המועצה הציונית
לא ברור לאיזה הציבורית של הצ"ע
מטרות מכוונים ולפרט בתקנון
המועצה הציונית
התקנונים של
שתי העמותות .באילו מטרות
מדובר.
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מס"ד ליקוי
1

המלצת הביקורת

הערות
בדיקת
תגובת מנכ"ל
המועצה הציונית הביקורת הביקורת

למועצה הציונית מומלץ לכתוב נוהל בישיבת הוועד
הקרובה יוגש נוהל
בקרה תקציבית,
ולעמותות אין
אשר יעסוק בכל
נהלים ברורים
בנוגע לביצוען של היבטי ניהול,
הפעלה ומעקב על
בקרות
התקציב כגון :מועד
תקציביות
הגשת תקציב
שוטפות ולא
לאישור ,הגוף
ברור האם
המאשר ,הגדרת
בקרות כאלו
מתבצעות באופן בקרות תקציביות,
תדירות הבקרות,
שוטף ועקבי.

בקרה תקציבית

לא בוצע

הבקרות
נעשות אל
מול
הכרטסות
אך עדיין
אין נוהל

הפעולות הנדרשות
בעת שמתגלה
חריגה תקציבית,
דיווח לאסיפה
הכללית בנוגע
לשיעור ניצול
התקציב ועמידה
במסגרת התקציב.
*

ליקויים מערכתיים שהתגלו בדוח הביקורת הקודם משנת  ,1011לא כולל התייחסות לממצאים
פרטניים שעלו בדוח הביקורת דאז.

דצמבר 1016
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קרן קימת לישראל
ממשל טכנולוגיות מידע
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קרן קימת לישראל
ממשל טכנולוגיות מידע
 .1מטרות הביקורת:
 1.1בחינת ממשל טכנולוגיות המידע ב"קרן קיימת לישראל" (להלן :קק"ל).
בחינת הפעילות השוטפת של אגף מערכות מידע (להלן :האגף) תוך התייחסות
לתחומי האחריות ולמערכות המידע המרכזיות שבאחריות האגף.
 1.1איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורם.
 1.1בחינת קיום נהלי בקרה פנימית ומידת יעילות הנהלים והתהליכים הקיימים.

 .1היקף הביקורת:
הביקורת התבצעה במהלך חודשים אוגוסט – ספטמבר  ,2016בגין הפעילות
השוטפת של אגף מערכות מידע.

 .1שיטת הביקורת:
הביקורת התבצעה באמצעות:
 פגישות ושיחות עם מנהל אגף מערכות מידע ,מנהל תשתיות וטכנולוגיה,
מנהל סיסטם ,מנהלי פרויקטים ועובדים בקק"ל הרלוונטיים לניהול
ובקרה על אבטחת מידע ,ניהול הרשת ומערכות המידע.
 סקירת מערכות המידע והרשת בקק"ל.
 סקירת מסמכי עבודה ,נהלים ,דוחות והסכמים של קק"ל בתחום מערכות
המידע.
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 סקירת מסגרות התקן המקובלות לניהול תחום טכנולוגיות המידע:
 -ISO27001תקן המגדיר את הנהלים והבקרות הנדרשות בתחום אבטחת
מידע , Cobit5 – Control Objectives for IT & Related Technologies .תקן
בינלאומי המגדיר את הבקרות הכלליות הנדרשות בפעילות מערכות מידע.
 ביצוע בדיקות מבססות.

 .4תכנית הביקורת:
 4.1ממשל טכנולוגיות מידע בקק"ל
 בחינת אסטרטגית מערכות מידע
 בחינת התאמת המבנה הארגוני וכוח אדם.
 בחינת תהליך קביעת תכנית עבודה וקביעת יעדים.
 בחינת התאמת התקציב כולל ביצוע.
 4.1פעילות שוטפת
 מיפוי נכסי המידע של קק"ל.
 בחינת אמצעי אבטחת מידע.
 בחינת ניהול הגיבויים.
 בחינת פעילות התמיכה במערכות המידע בקק"ל.
 בחינת קיומה של תכנית התאוששות מאסון (.)Disaster Recovery Plan
 בחינת הניטור והבקרה על משאבי המחשוב.
 4.1ניהול שינויים
 בחינת תהליכי ריכוז דרישות.
 בחינת תהליכי האישור והבדיקות.
 בחינת אופן העברה לביצוע.
 עמידה במסגרת הזמן והתקציב.
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 4.4ניהול ספקי מיקור חוץ
 בחינת ההסכמים עם הספקים.
 בחינת הגדרת מדדי בקרה.
 בחינת עמידה בהסכם רמת שירות (.)Service Level Agreement

 .5תמצית מנהלים:
מס' ממצא
.1

מבדיקת הביקורת
עולה כי לא קיימת
תכנית אסטרטגית
רב שנתית לאגף
מערכות מידע
המגדירה יעדים
לטווח הארוך כולל
אבני דרך לביצוע,
הגדרת תחומי
אחריות
בתהליכים
מרכזיים,
הזדמנויות ומגמות
חדשות ,תהליכי
ניטור ובקרה על
הכיוון הטכנולוגי.

.1

לא קיים פורום
של ועדות היגוי
בשיתוף נציגי
הנהלה בכירה
בנושאים של
מחשוב,
טכנולוגיה

תגובת אגף מערכות
המלצה
מידע
יש לגבש מסמך הנושא נמצא בתוכנית
העבודה לשנת 2017
אסטרטגיה
ובתחילת ינואר
לטווח הארוך
עבור פעילות אגף התקיים מהלך דווח
מערכות מידע ,ותאום עם המנהלים
להציגו ולאשרו הבכירים בקק"ל לשם
אישור האסטרטגיה
בהנהלה
של טכנולוגית המידע.
הבכירה.
כחלק מבניית התקציב
החדש נדרש להכין גם
תכנית עבודה מילולית,
שתאושר ע"י הדרגים
הדירקטוריונים .נוסף
לכך ,בדעת המנכ"ל
להוביל מהלך של
יצירת תכניות עבודה
מסודרות וכתובות לכל
אחת מיחידות קק"ל.
בראש ועדת משנה
מומלץ לקיים
פורום של ועדות לטכנולוגית המידע
עומדת הגברת בת שבע
היגוי בתחום
שוורץ ,לה ניסיון עשיר
מערכות מידע
בשיתוף נציגים בטכנולוגית המידע.
במהלך הצגת התהליך
מההנהלה
הבכירה ולתעד בישיבה עם המנהלים

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז
הנהלה
לו"ז2017 :
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מס' ממצא
אבטחת מידע
שמטרתם לאשר,
להחליט ולקבוע
מדיניות בנושאים
אלו .כמו כן ,אין
תהליך מסודר
לעדכון ודיווח
להנהלה על
הפעילויות
שמתבצעות
באגף.

.1
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המלצה
את החלטות
המתקבלות
בפורום.

יש למנות גורם
לא קיים מנהל
ייעודי לניהול
אבטחת מידע
באגף שאחראי על תחום אבטחת
מידע באגף
יישום מדיניות
מערכות מידע.
אבטחת מידע
והטמעה של
בקרות נדרשות
באגף .האחריות
על תחום אבטחת
המידע בקק"ל
הינה של הקב"ט.
בהתאם לחוזר
נציבות שירות
המדינה 13/2012
הקובע שמנהל
אבטחת מידע הינו
תקפיד ליבה באגף
מערכות מידע.

תגובת אגף מערכות
מידע
הבכירים ,אחת
התפוקות תהיה ועדת
היגוי של בכירי
המנהלים בקק"ל
לצורך בקרה שוטפת
ומעקב.
כחלק מתהליך תיקון
הליקויים נערכו מספר
ישיבות של צוות תיקון
ליקויים בנושא
"מחשוב ומערכות
מידע" ,שדן בליקויי
הביקורת ,במצב
הקיים ובאתגרים
לעתיד.
המלצה מקובלת
עוד יצוין ,כי עפ"י
החלטת הנהלת קק"ל
מונה מנהל הבטחון
הארצי ,מר עודי גלעדי,
לאחראי תחום אבטחת
המידע בקק"ל.

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז

הנהלה
לו"ז2017 :

תגובת אגף מערכות
המלצה
מס' ממצא
מידע
 .4תוכנית העבודה מומלץ להגדיר תוכנית העבודה
עבור כל משימה השנתית של 2017
נגזרת מתקציב
הוצגה להנהלה
שנקבע מראש ולא בתכנית יש
הכוללת לו"ז (רבעוני),
לכלול לוחות
בהתאם לצרכי
זמנים ,תחומי עלות (עפ"י הערכת
האגף.
תוכנית העבודה אחריות ,עדיפות שעות) ,תחומי אחריות
עבור כל משימה .ועדיפות.
אינה מוצגת
וכדומה.
להנהלה.
התכנית אינה
כוללת אבני דרך,
תחומי אחריות
והגדרת לוחות
זמנים לביצוע
המשימות.
אין התייחסות
לפרויקטים רב
שנתיים
שמתפרסים על
מספר שנים.

.5

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז

תקציב הפעולות של אגף
מערכות מידע מנוהלות אך
ורק ע"י מנהל אגף מערכות
מידע ובאחריותו.
הסעיף שצוין בדוח הינו
תקציב מנהלה (ולא תקציב
פעולות) – קשיח ,אותו מנהל
אגף מערכות מידע לא מנהל
וזאת בהתאם למדיניות
ההנהלה הקיימת .תקציב
השכר והמנהלה של היחידות
בקק"ל מנוהלות על ידי אגף
משאבי אנוש מול הרפרנט
באגף תקציבים.

קיימת בקרה תקציבית
עוצרת .הסעיף שצוין בדוח
מתייחס ,שוב ,להוצאות
מנהלה שעוברות ממערכת
"לוויין" ומעבירה את חיובי
הליסינג .הבקרה הנעשית
בסעיף זה הינה בקרה
בדיעבד – כך היא מוגדרת
באופן מובנה .בנוסף,
מתבצעת בקרה חודשית של
תקציב מול ביצוע .יודגש שוב
ניתן לחרוג מתקציב הפעולות
השוטף .במקרה הצורך
מתבצעות הסטות תקציב.
תקציב אגף מערכות מידע
מבדיקת הביקורת מומלץ להגדיר המלצה מקובלת.
בקרה שוטפת של תבוצע הקפדה על שיוך (בדומה ליתר היחידות
עולה כי אין
בקק"ל) נקבע בהתאם
נכון בסעיפים.
הקפדה על שיוך תקציב מול
לתכנית העבודה שהוגה ע"י
נכון והתאמה של ביצוע .כמו כן,
היחידה עצמה ובהתאם
יש להקפיד על
הסעיפים
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התקציבים

המלצה
רישום מדויק של
הוצאות בהתאם
למבנה התקציב
שנקבע.

תגובת אגף מערכות
מידע

תגובה מנהל כספים
לאישור ההנהלה /
הדירקטוריון.
במידה והגוף המקצועי (אגף
מערכות מידע) מוצא כי יש
להקצות תקציב לניהול
סיכוני אבטחת מידע הרי כי
מתפקידו ואחריותו של אגף
מערכות מידע להכניס זאת
לתכנית העבודה השנתית
(בהתאם למסגרת התקציב
שאושרה לאגף).
תקציב אגף מערכות מידע
מנוהל בסעיפים ומתוקצב
בהתאם לבקשת היחידה
המקצועית .המערכת
הפיננסית מאפשרת גמישות
בפתיחת משימות ובניהול כל
פרויקט בנפרד .אין מניעה כי
כל פרויקט ייפתח כמשימה
תקציבית נפרדת וינוהל
בשלמותו במקום אחד.
בהנחיית הנהלת קק"ל
בראשות יו"ר קק"ל ,מר דני
עטר ,תקציב  2017הינו
מפורט באופן משמעותי
הרבה יותר מתקציב קק"ל
לשנים קודמות ותקציב 2018
יהיה מפורט אף יותר,
בהתאם להנחיית יו"ר קק"ל
והמנכ"ל בפועל.
מנהל אגף הכספים הונחה
לבצע הפרדה מידית בין ניהול
הוצאות האחזקה והוצאות
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אחריות
ולו"ז

המלצה

תגובת אגף מערכות
מידע

יש לעדכן את
נהלי עבודה של
האגף בפעילות
מערכות מידע.

נעשה כיום מהלך כולל
באמצעות חברה
חיצונית .כתיבת נהלי
האגף הסתיימה ,והם
יובאו לאישור ועדת
הנהלים של קק"ל
בתוך כחודש.

אגף
מערכות
מידע
לו"ז2017 :

יש לבצע עדכון
של מערכות
ההפעלה שאינן
נתמכות ע"י
היצרן.

המלצה מקובלת.
יוכנס לתוכנית העבודה
של מחלקת פיתוח
היישומים (שדרוג
 )WSלשנת .2017

אגף
מערכות
מידע

רכוש קבוע בהתאם להלצת
טיוטת דוח המבקר
.6

.7

הנהלים באגף
מעודכנים לשנת
 2000ובמספר
מקרים אינם
תואמים למתבצע
בפועל .חסרים
נהלים בתחום של
פעילות מ"מ.
מתוך  134שרתים
פעילים ,נמצאו 14
שרתים המהווים
 10%מסך
השרתים עם
מערכות הפעלה
שאינן נתמכות
כבר ע"י היצרן
( )Microsoftולא
קיימים עבורן
עדכוני אבטחה
מעודכנים
כמוWindows :
.2000, 2003
היעדר עדכוני
אבטחה ותיקוני
אבטחה ע"י היצרן
למערכות הפעלה
אלו חושפות את
קק"ל לתקלות,
פריצות אבטחה
שונות ולקשיים
בתחזוקה.
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.8

המלצה

לא קיימת מדיניות יש לגבש
מדיניות
אבטחת מידע
בקק"ל .נציין ,כי אבטחת מידע
בהעדר מדיניות שתאושר ע"י
ההנהלה בנוסף
אבטחת מידע,
ובהיעדר אישור יש לגבש נהלים
כתובים לנושא
המדיניות ע"י
ההנהלה ,קיימת אבטחת
חשיפה לפעילות המידע.
אבטחת מידע
שאינה מבוקרת.

 .9לא מתבצע תהליך יש לגבש נוהל
של ניטור ובקרה בקרה אחר
אמצעי אבטחת
אחר אמצעי
מידע הקיימים
אבטחת מידע
בקק"ל ובחינת
הקיימים.
הפערים
ראה פרוט
ודוגמאות בדוח שנמצאו.
המפורט.
יש לגבש נוהל
 .10בפועל קיים
עבור הוצאה
שימוש רחב
וקבלה של
באמצעים אלו
ללא יכולת ניטור מידע בקק"ל.
ובקרה .אמצעים כמו כן יש
אלו חושפים את לבחון שימוש
קק"ל מצד אחד בעמדות הלבנה
להחדיר וירוסים ומערכות
לניטור הוצאת
לרשת ומאידך
מאפשרים הוצאת מידע
מידע אל מחוץ
לרשת קק"ל.
 .11נוהל הגיבויים לא יש לגבש נוהל
גיבויים ולאשר
אושר בהנהלה,
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תגובת אגף מערכות
מידע
קק"ל מקבלת את
ההערה לעניין גיבוש
מדיניות אבטחת
מידע בפורום הניהולי
המתאים .נהלי
אבטחת מידע
בסיסיים מטופלים
בימים אלו וצפויים
להיות מאושרים
בתוך כחודש.

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז
אגף
מערכות
מידע
לו"ז:
2017

ההמלצה מקובלת.

אגף
מערכות
מידע
לו"ז:
2017

המלצה מקובלת.
ישמש כמצע לדיון
בגיבוש מדיניות
אבטחת המידע
בארגון.

אגף
מערכות
מידע+
הנהלה
לו"ז:
2017

קיים נוהל .הנוהל
יובא לאישור בפני

אגף
מערכות

מס' ממצא
בהתאם ייתכן כי
מדיניות הגיבוי
כגון :המידע
שבגיבוי ,תדירות
הגיבוי ,זמן
שמירת הגיבוי
ואופן השמירה
אינם בהתאם
לצרכי קק"ל .כמו
כן ,הנוהל הקיים
אינו כולל
התייחסות
לנושאים
המרכזיים ,ראה
פרוט בדוח הנ"ל.
 .11לא קיימת מדיניות
התאוששות
מאסון אשר
אושרה ע"י הנהלת
קק"ל או
דירקטוריון קק"ל.
בהתאם לכך לא
קיימים נהלים
מסודרים
המגדירים למי יש
הרשאה להחליט
על הוצאת תכנית
לפועל ובאילו
נסיבות .כמו כן,
נכון למועד
הביקורת לא
מתבצע סנכרון
לאתר "טריפל סי"
והאתר אינו מכיל

תגובת אגף מערכות
המלצה
מידע
בהנהלה .הנוהל ועדת הנהלים בתוך
יכלול התייחסות תקופה של כחודש
לנושאים שצוינו ימים
ותהליכי ביצוע
הגיבויים.

יש לגבש תכנית
התאוששות
מאסון ולהגדיר
זמן מקסימלי
לאיבוד מידע
ולהגדיר את
הזמן
המקסימאלי
להתאוששות.
כמו כן ,מומלץ
לבחון את נושא
הסנכרון אל
האתר המשני
בטריפל סי.

מבוצע כיום הליך
חשיבה מחדש
ליישום פתרון כולל.
מועבר להנהלה
בימים אלו.

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז
מידע

אגף
מערכות
מידע
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את כל המידע
הנדרש .נציין כי
קק"ל משלמת
עבור שירות זה
תשלום חודשי
בסך  6,656ש"ח.
 .11ריבוי של מערכות
מידע וריבוי של
בסיסי נתונים
דורש מומחיות
ייחודית עבור כל
מערכת ודורש
תחזוקה שוטפת
של הקיים תוך
ביצוע פיתוחים
נוספים בהתאם
לדרישות
העסקיות.
בהתאם ,לא
קיימת תכנית
ארוכת טווח
לריכוז כלל
המערכות למערכת
אחת שתכלול את
מספר מודולים עם
הפונקציונאליות
של כלל המערכות
בקק"ל לדוגמא
מערכת ERP
(Enterprise
Resource
)Planning

מרכזית.
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תגובת אגף מערכות
מידע

במסגרת תהליך
מומלץ לבחון
תכנית של ריכוז אישור האסטרטגיה
של טכנולוגית המידע
המערכות
– תהליך שיובל ע"י
התפעוליות
למערכת  ERPהוועדה בראשות גב'
שוורץ ,תבחן תוכנית
כוללת אחת
שתכלול את כלל לריכוז מערכות
למערכת .ERP
המודולים
יצוין ,כי נושא זה
הנדרשים.
מבוקר גם בדו"ח
מבקר המדינה,
וקק"ל תגבש
אסטרטגיה כוללת
בתחום.

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז

הנהלה

מס' ממצא
 .14כיום תהליך
הבדיקות מתבצע
ע"י צוותי הפיתוח
ולא באמצעות
גורמים מקצועיים
המתמחים בביצוע
בדיקות .כמו כן,
לא קיימת מערכת
לניהול בדיקות,
ביצוע מעקב אחר
תקלות ואיתור
באגים .ללא
מערכת בדיקות
ממוכנת בהיקפי
פיתוח המתבצעים
כיום בקק"ל
קיימת חשיפה
לקוד בעייתי,
תקלות רבות
בתפעול למרות
ביצוע הבדיקות
בעיקר בפרויקטים
הדורשים בדיקות
אינטגרציה .נציין,
כי למערכת זו
חשיבות גם
בביצוע מעקב אחר
תקלות לאחר
עלייה לאוויר.
 .15התחזוקה של
המערכות
מתוקצבת כחלק
מתכנית העבודה
של צוות יישומים.

תגובת אגף מערכות
המלצה
מידע
מומלץ כי האגף ההמלצה מקובלת.
יטמיע מערכת נפעל לקבלת תקן
ממכונת לביצוע לנושא.
בדיקות .כמו כן,
מומלץ כי בכל
פרויקט או שינוי
בו קיימת
אינטגרציה עם
מספר מערכות
ומעורבות של
ממשקים בין
מערכות תתבצע
בדיקות של אנשי
.QA

מומלץ כי צוות
יישומים יתעד
את התקלות
השוטפות לצורך
התחזוקה

ההמלצה
מקובלת.

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז
אגף
מערכות
מידע +
הנהלה
לו"ז2017 :

אגף
מערכות
מידע
לו"ז2017 :
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אולם ,צוות
יישומים לא מבצע
רישום של
התקלות השוטפות
לצורך ביצוע
תחזוקה של
המערכות .ללא
רישום ומעקב
בתקלות של צוות
יישומים האגף
יתקשה לבצע
מעקב ובקרה אחר
התקלות ובקביעת
תכנית העבודה
השנתית.
 .16במבנה הארגוני
כיום ,פעילות
הפיתוח מחולקת
לצוותים
ספציפיים בהתאם
לסוג המערכת ,כך
שצוותי הפיתוח
מוגדרים באופן
קבוע ביחס
למערכות
התפעוליות
השונות .במבנה זה
היכולת לנהל את
פעילות הפיתוח
במשימות הינה
מוגבלת .כמו כן,
קיים קושי ליצור
ידע משותף של
המפתחים

השוטפת.
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מידע

ההמלצה
מומלץ לצור
צוות משותף של מקובלת.
מפתחים ,כך
שהמפתחים
יחשפו למערכות
התפעוליות
השונות ללא
תלות או הגבלה.
כך שניתן יהיה
לקבוע את היקף
הצוות בהתאם
למשימות פיתוח
באגף.

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז

אגף
מערכות
מידע
לו"ז2017 :
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תגובת אגף מערכות
מידע

תגובה מנהל כספים

אחריות
ולו"ז

במערכות
התפעוליות
השונות וליישם
סטנדרטים
משותפים בפעילות
הפיתוח

תגובת יו"ר דירקטוריון קק"ל (מרץ :)2017
הדו"ח מקיף סוגיות מהותיות וחשובות בתחום מערכות המידע בקק"ל ,בהן :הכנת
תכנית אסטרטגית בנושא טכנולוגית מידע ,נהלים ,התנהלות תקציבית נכונה ,היערכות
לחירום ,אסטרטגיית אבטחת מידע ,ריבוי מערכות מידע והיעדר סנכרון ביניהן ,תיעוד
ומעקב ועוד.
אין צריך לומר ,כי קק"ל מייחסת חשיבות מכרעת לכל דוחות הביקורת שנערכים
בענייה .כידוע ,בשנה ומחצה האחרונות נמצא הארגון בתהליך מקיף ,מעמיק ויסודי של
תיקון ליקויים ,בגדרו ניתנת התייחסות גם לנושא מערכות המידע בארגון.
בין השאר ,השלמנו את הכנת אגדן הנהלים של אגף מערכות המידע ,והוא צפוי
להתאשר בשבועות הקרובים; הקמנו ועדת היגוי ייעודית בנושא אסטרטגיית מערכות
מידע (שהחלה לפעול לפני מס' חודשים) ; פיתחנו מערכות מחשוב חדשות ,בהן :מערכת
מרכזים והתקשרויות )שאף זכתה בפרס "אנשים ומחשבים"( ,מערכת לניהול קולות
קוראים ,מערכת פיננסית )  ,(OneViewמערכת לניהול ישיבות דירקטוריון והנהלה
ועוד; ואנו מצויים כעת בהליך של ריענון מערכות המחשב והסנכרון ביניהן .לצד אלה,
אנו משנים סדרי בראשית בתהליכים חוצי ארגון (הרלוונטיים גם לתחום אגף מערכות
מידע) ,בדגש על תחום התיעוד ושימור הידע במסגרת השקיפות הארגונית ,תחום
ההתנהלות התקציבית ,עבודה ע"ב תכנית עבודה וכיו"ב.
כמו בכל הנושאים האחרים שבהם אנו מטפלים ,גם בתחום טכנולוגיות המידע לא
נותיר שום פינה ושום אבן שלא נהפוך ,עד שלא נתקן את כל הליקויים שאותרו.
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 .6סקירת ממשל טכנולוגיות מידע
 6.1ממשל טכנולוגיות מידע
ממשל טכנולוגיות מידע ( )Information Technology Governanceמתייחס לאופן בו
ההחלטות המתקבלות בתחום מערכות מידע תואמות את החזון ,הערכים
והאסטרטגיה של הארגון ותומכות בפעילות העסקית של הארגון .תפקיד ממשל
טכנולוגיות המידע הינו לספק קווים מנחים לפרויקטים בתחום זה ,כגון :התאמת
מערכות המידע עם יעדי הארגון ,זיהוי וניהול של סיכונים הכרוכים במערכות
המידע ,שימוש אחראי במשאבי מערכות המידע ,סיוע של מערכות המידע לניצול
הזדמנויות עסקיות ועוד.
במסגרת עקרונות אלו ממשל טכנולוגיות מידע פועל למסד תהליכים ולהציב מדדי
ביצוע בתחומים הבאים :הגדרת תפקידי מערכות המידע בארגון וכיצד הן עונות
על יעדים אלו ,עיצוב ארכיטקטורת מערכות המידע ,השקעות ותעדוף מערכות
המידע בארגון .פיתוח ממשל טכנולוגיות מידע בארגון כולל מספר היבטים
מרכזיים :קביעת אסטרטגיה ותוכניות עבודה רב שנתית ,התאמת המבנה
הארגוני ,קביעת יעדים ,קביעת תקציב ,החלטה על מדיניות העסקת כוח האדם
ושימוש במיקור חוץ בתחום הטכנולוגי ,יצירת תהליכי בקרה ויצירת קישורים בין
האסטרטגיה הנבחרת אל כל רובדי הארגון.
 6.1ועדת היגוי ואסטרטגיה רב שנתית לטכנולוגיית המידע
ועדת היגוי בתחום טכנולוגיית המידע מהווה פורום האחראי על ממשל טכנולוגיית
מידע ,ופעילותה השוטפת מאפשרת בקרה על התאמת השלד הטכנולוגי של הארגון
כך שיוכל לתמוך בהתפתחות הפעילות בארגון .בהתאם לכך מטרתה לקבוע ולאשר
אסטרטגיה של טכנולוגיית המידע בארגון וכן לקבוע מדיניות אבטחת מידע
מחייבת .קביעת אסטרטגיה ברורה וידועה מאפשרת לייצר התאמה בין החזון
העסקי ובין החלטות אשר מעצבות את עתידה הטכנולוגי ואת כיוון ההתפתחות
הטכנולוגי של הארגון אשר מצריך השקעות מהותיות בתחום טכנולוגיות המידע.
 6.1מבנה ארגוני
תכנון המבנה הארגוני באגף מערכות מידע צריך להבטיח תמיכה אפקטיבית
ויעילה ביעדים העסקיים של הארגון ולהתאים לאסטרטגיה של מערכות מידע.
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קק"ל בנויה ממספר סניפים הפרוסים ברחבי הארץ וסניף ראשי בירושלים .כמו
כן ,קיימות למעלה מ 20-מערכות מידע ו 70-בסיסי נתונים ולמעלה מ800-
חשבונות משתמשים.
מבנה ארגוני של האגף:
אגף מערכות מידע מונה כ 28-אנשי צוות  14מתוכם עובדים קבועים של קק"ל ו14-
מתוכם עובדי מיקור חוץ:

תחומי פעילות מרכזיים:
-

תמיכה בפעילות השוטפת של קק"ל באמצעות תמיכה במערכות התפעוליות.

-

תחזוקה וניהול של ציוד התקשורת ,תשתיות ותחזוקת המערכות הקיימות
בקק"ל.

-

שירותי תמיכה טכנית לעובדי ומשתמשי קק"ל.

-

ניהול פרויקטים בתחום המחשוב ומערכות המידע.

-

התקשרות עם ספקים ,רכישת חומרה וכדומה.

-

אבטחת מידע ומערכות המידע.

-

ניהול כ"א באגף.
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פעילות מערכות מידע בקק"ל מבוססת ברובה על קבלת שירותים במיקור חוץ
בתחום יישומים:

הביקורת בדקה קיומה של אסטרטגית טכנולוגיות מידע ותוכניות העבודה באג"ף
מההיבטים הבאים:
-

קיום תהליכי תכנון טכנולוגיות מידע לטווח הארוך בקק"ל.

-

כיוון ההתפתחות הטכנולוגית אל מול יעדי קק"ל.

-

קיום פורום וועדת היגוי.

-

התאמת המבנה הארגוני.

ממצאי הביקורת:
 .1במרץ  2013האגף הציג להנהלת קק"ל את הפערים בין המצב הקיים באגף לבין
היעדים האסטרטגים של הנהלת קק"ל והצורך לביצוע שינויים בהתאם ליעדים
שהוגדרו .אולם ,מבדיקת הביקורת עולה כי לא קיימת תכנית אסטרטגית רב
שנתית לאגף מערכות מידע המגדירה יעדים לטווח הארוך כולל אבני דרך
לביצוע ,הגדרת תחומי אחריות בתהליכים מרכזיים ,הזדמנויות ומגמות חדשות,
תהליכי ניטור ובקרה על הכיוון הטכנולוגי.
 .2בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום כי קיים פורום של ועדות היגוי בתחום של
מערכות מידע .מבדיקת הביקורת עולה כי לא קיים פורום של ועדות היגוי
בשיתוף נציגי הנהלה בכירה בנושאים של מחשוב ,טכנולוגיה אבטחת מידע
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שמטרתם לאשר ,להחליט ולקבוע מדיניות בנושאים אלו (ראה סעיף  .)5.2כמו
כן ,אין תהליך מסודר לעדכון ודיווח להנהלה על הפעילויות שמתבצעות באגף.
 .3מבדיקת התאמת מבנה הארגוני של אגף מערכות מידע לפעילות עולה כי לא
קיים מנהל אבטחת מידע באגף שאחראי על יישום מדיניות אבטחת מידע
והטמעה של בקרות נדרשות באגף .כמו כן ,האחריות על תחום אבטחת המידע
בקק"ל הינה של הקב"ט .נציין ,כי בהתאם לחוזר נציבות שירות המדינה
 13/2012הקובע שמנהל אבטחת מידע הינו תקפיד ליבה באגף מערכות מידע.
מסקנות והמלצות:
המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

 )1יש לגבש מסמך

בחודשים האחרונים רעננו את מסמך היעדים
האסטרטגים והתאמנו למצב הקיים .הנושא נמצא
בתוכנית העבודה לשנת  2017ובתחילת ינואר

אחריות
ולו"ז

אסטרטגיה
לטווח הארוך
עבור פעילות אגף
מערכות מידע,
להציגו ולאשרו
בהנהלה הבכירה.

הנהלה
לו"ז:
2017

יתקיים מהלך דווח ותאום עם המנהלים הבכירים
בקק"ל לשם אישור האסטרטגיה של טכנולוגית
המידע.
כחלק מנוהל בניית התקציב החדש של קק"ל,
שאושר ביום  ,3.01.17נדרשת מעתה כל יחידה,
כחלק מבניית התקציב ,להכין גם תכנית עבודה
מילולית ,שתאושר ע"י הדרגים הדירקטוריונים.
נוסף לכך ,בדעת המנכ"ל בפועל הנכנס ,מר אלכס
חפץ ,להוביל מהלך של יצירת תכניות עבודה
מסודרות וכתובות לכל אחת מיחידות קק"ל.

 )2מומלץ לקיים
פורום של ועדות
היגוי בתחום
מערכות מידע
בשיתוף נציגים
מההנהלה

הועדה הדירקטוריונית למשאבי אנוש ומינהל
בקק"ל קק"ל הקימה ועדת משנה לטכנולוגית
המידע .בראש הועדה עומדת הגברת בת שבע שוורץ.
לגב' שוורץ יש ניסיון עשיר בטכנולוגית המידע.
במהלך הצגת התהליך בישיבה עם המנהלים
הבכירים ,אחת התפוקות תהיה ועדת היגוי של בכירי
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המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

הבכירה ולתעד
את החלטות
המתקבלות

המנהלים בקק"ל לצורך בקרה שוטפת ומעקב.
בנוסף ,כחלק מתהליך תיקון הליקויים נערכו מספר
ישיבות של צוות תיקון ליקויים בנושא "מחשוב

בפורום.

ומערכות מידע" ,שדן בליקויי הביקורת ,במצב
הקיים ובאתגרים לעתיד .עבודת תיקון הליקויים
תימשך במסגרת ועדת המשנה בראשותה של הגב'
שוורץ.

 )3יש למנות גורם
ייעודי לניהול
תחום אבטחת
מידע באגף
מערכות מידע.

אחריות
ולו"ז

המלצה מקובלת
עוד יצוין ,כי עפ"י החלטת הנהלת קק"ל מונה מנהל
הביטחון הארצי ,מר עודי גלעדי ,לאחראי תחום
אבטחת המידע בקק"ל.

 6.4תכנית העבודה ותקציב
בכל סוף שנה אגף מערכות מידע מבצע תהליך של ריכוז ואיסוף דרישות
מהמשתמשים העסקיים עבור כל מערכת לצורך ביצוע שינויים .מנהל אגף מערכות
מידע בשיתוף עם צוות יישומים וצוות תשתיות מתעדפים את דרישות
המשתמשים ועל פי הצרכים בונים תכנית עבודה שנתית לאגף.
המטרות והיעדים של אגף מערכות מידע ,כפי שהוצגו להנהלה במרץ :1011
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ליזום ,לפתח ,ליישם ולהטמיע מערכות מידע מתקדמות ,יציבות וחסכוניות
בתחזוקה ,בראייה מערכתית ,לתמיכה בתפעול השוטף של קק"ל וביעדיה.



לבצע כל פעילות נדרשת לשמירה על יציבות וזמינות מערכות ותשתיות
התקשוב בשגרה ובחרום ,על בסיס חתירה מתמדת להתייעלות.



לספק שירות ,תמיכה והטמעה באופן אדיב ומקצועי ללקוחות המחשוב תוך
מיצוי האופטימום מהמערכות הקיימות.



להוות גוף התקינה הטכנולוגי הבלעדי בתחום ה IT-בקק"ל תוך התחשבות
בכיווני שוק התקשוב והתאמתם למציאות הארגונית.
לקיים רמת אבטחת מידע אופטימאלית לשמירה על נכסי קק"ל וכמענה
לאיומים.

תקציב
תקציב מערכות מידע מנוהל ע"י מנהל האגף ,היקף תקציב השקעות של אגף מערכות
מידע עבור פעילות התשתיות ,יישומים ,פעילות הכללית של האגף כולל שכר בשנת
 2015עמד על .₪ 18,512,129
תקציב אגף מערכות מידע נקבע מראש בהנהלה ובהתאם לתקציב קובעים את תכנית
העבודה.
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להלן פירוט הסעיפים וניצול הסעיפים בתקציב האגף עבור שנת  1015בש"ח:
מספר סעיף

שם הסעיף

סכום מאושר סכום מנוצל

יתרה

אחוז ניצול

180060000

רכוש קבוע-מחשוב

7,380,000

15,023 7,364,977

500001000

שכר קבועים

4,506,025

113 -605,966 5,111,991

500146000

שכיר ודלק ליסינג אישי

0

67,749

100

- -67,749

500151000

הוצאות רכב-ליסינג

244,042

250,136

-6,094

102

500161000

אחזקת מחשבים

2,220,000

-8,083 2,228,083

100

500162000

שרותי מחשב חיצוניים

2,890,000

322 2,889,678

100

500164000

אחזקת קווי רשת תקשורת 600,000

486

100

סה"כ

599,514

672,061 18,512,128 17,840,067

התפלגות התקציב :1015
45%
40%

40%
35%
30%

28%

25%
20%

16%

15%

12%

10%
5%

3%

2%

0%
-
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-

הביקורת בדקה את תכנית העבודה והתקציב באגף מההיבטים הבאים:
-

קיומה של תכנית עבודה שנתית ורב שנתית לאגף.

-

אופן קביעת יעדי העבודה באגף.

-

התאמת מבנה התקציב ליעדים ולצרכי קק"ל.

-

מעקב ובקרה אחר חריגות בתקציב.

-

בחינת קיומם של נהלי עבודה.

ממצאי הביקורת:
 .4מסקירת תכנית העבודה השנתית של האגף לשנת  2015עלו הממצאים הבאים:


תוכנית העבודה נגזרת מתקציב שנקבע מראש ולא בהתאם לצרכי האגף.



תוכנית העבודה אינה מוצגת להנהלה.



אין התייחסות לפרויקטים רב שנתיים שמתפרסים על מספר שנים.

 .5מבנה תקציב אגף מערכות מידע אינו תואם לפעילות באגף ומקשה על ביצוע
מעקב ובקרה אחר ניהול התקציב .כך למשל:
-

אין הפרדה בין תחום תשתיות לתחום יישומים.

-

אין הקפדה על פירוט בסעיפים בתקציב ,בהתאם לסוג ההוצאה :רישוי,
תחזוקה שנתית ,רכש חד פעמי וכדומה.

-

לא קיים תקציב ייעודי לניהול סיכוני אבטחת מידע.

-

התקציב אינו מנוהל לפי פרויקטים ,כך שקיים קושי לזהות עלויות לפי
פרויקט.

 .6חלק מהסעיפים של האגף מנוהלים ע"י אגף תקציבים וע"י מנהל האגף .במערכת
אין בקרה תקציבית עוצרת .המערכת מאפשרת לחרוג מהסכום שאושר לתקציב.
כמו כן ,המערכת מאפשרת לבצע הזמנות רכש גם כאשר התקציב עומד על ,0
למשל מספר סעיף תקציבי .500146000
 .7מבדיקת הביקורת עולה כי אין הקפדה על שיוך נכון והתאמה של הסעיפים
התקציבים .להלן מספר דוגמאות:
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תיאור

סכום
בש"ח

נרשם בסעיף
תקציבי

תאריך

סעיף תקציבי
נדרש

רכישת תוכנה

20,124

רכש מחשב

רכש תוכנה

29/10/15

דיסק קשיח

2,006

אחזקת
מחשבים

רכוש קבוע – מחשוב

27/01/15

שירותי סיסטם

38,610

אחזקת קווי
תקשורת

שירותי מחשוב
חיצונים

04/11/15

שירותי סיסטם

45,312

אחזקת
מחשבים

שירותי מחשוב
חיצונים

07/01/15

 .8נכון למועד הביקורת הנהלים באגף מעודכנים לשנת  2000ובמספר מקרים אינם
תואמים למתבצע בפועל .כמו כן ,חסרים נהלים בתחום של פעילות מערכות מידע
כמו :נוהל טיפל בתקלות המגדיר מהו ה SLA-שניתן לתיקון תקלה בהתאם
לקריטיות המערכת וסוג התקלה ,נוהל אירועים להתמודדות עם תקלות
משביתות ,התקפות סייבר המגדיר התמודדות עם סיכוני אבטחת מידע בהתאם
לתרחישים נפוצים ועוד.
מסקנות והמלצות:
המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות ולו"ז

 )4מומלץ להציג את
תוכנית העבודה
להנהלה ולכלול
פרויקטים רב שנתיים.

תוכנית העבודה של  2017הוצגה להנהלה.

 )5מומלץ להגדיר

המלצה מקובלת .נפעל עם אגף התקציבים אגף

בסעיפים הראשיים
בתקציב ,תת סעיפים
נוספים אשר יאפשרו
את תיאור ההוצאה
לפי נושא ויאפשרו
מעקב אחר הוצאות
האגף .כמו כן ,יש

לשינוי רזולוציית הסעיפים על מנת לבצע מערכות
מעקב הוצאות מדויק כולל אבטחת מידע .מידע+
אגף
תקציבים
תגובת מנהל הכספים:
א .תקציב אגף מערכות מידע (בדומה ליתר לו"ז:
2017
היחידות בקק"ל) נקבע בהתאם לתכנית
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המלצה
לבחון הגדרת תקציב
ייעודי לנושא אבטחת
מידע בקק"ל.

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות ולו"ז

העבודה שהוגה ע"י היחידה עצמה
ובהתאם לאישור ההנהלה/הדירקטוריון.
במידה והגוף המקצועי (אגף מערכות
מידע) מוצא כי יש להקצות תקציב לניהול
סיכוני אבטחת מידע הרי כי מתפקידו
ואחריותו של אגף מערכות מידע להכניס
זאת לתכנית העבודה השנתית (בהתאם
למסגרת התקציב שאושרה לאגף).
ב .תקציב אגף מערכות מידע מנוהל
בסעיפים ומתוקצב בהתאם לבקשת
היחידה המקצועית .המערכת הפיננסית
מאפשרת גמישות בפתיחת משימות
ובניהול כל פרויקט בנפרד .אין מניעה כי
כל פרויקט ייפתח כמשימה תקציבית
נפרדת וינוהל בשלמותו במקום אחד.
ג .בהנחיית הנהלת קק"ל בראשות יו"ר
קק"ל ,מר דני עטר ,תקציב  2017הינו
מפורט באופן משמעותי הרבה יותר
מתקציב קק"ל לשנים קודמות תקציב
 2018יהיה מפורט אף יותר ,בהתאם
להנחיית יו"ר קק"ל והמנכ"ל בפועל.
ד .מנהל אגף הכספים הונח לבצע הפרדה
מידית בין ניהול הוצאות האחזקה
והוצאות רכוש קבוע בהתאם להלצת
טיוטת דוח המבקר.

כך מבוצע בכל קק"ל .יש בקרות עוצרות
 )6מומלץ כי תקציב
לסעיפי התקציב שבשליטת האגף .יש
אגף מערכות מידע
ינוהל ע"י מנהל האגף .ביכולת חטיבת הכספים לפעול ללא עצירה.
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המלצה
כמו כן ,יש להגדיר
בקרות עוצרות
במערכת על מנת לא
לחרוג מהתקציב
שהוגדר.

תגובת אגף מערכות מידע
ההערה תועבר לחטיבת הכספים והכלכלה
לשם הפקת הלקחים ברמה הכלל-ארגונית.
תגובת מנהל הכספים:
ראה סעיף  5לעיל.
א .תקציב הפעילות של אגף מערכות מידע
מנוהל אך ורק ע"י מנהל אגף מערכות
מידע ובאחריותו.
ב .הסעיף שצוין בדוח הינו תקציב מנהלה
(ולא תקציב פעולות) – קשיח ,אותו מנהל
אגף מערכות מידע לא מנהל וזאת בהתאם
למדיניות ההנהלה הקיימת .תקציב השכר
והמנהלה של היחידות בקק"ל מנוהלות על
ידי אגף משאבי אנוש מול הרפרנט באגף
תקציבים.
ג .קיימת בקרה תקציבית עוצרת .הסעיף
שצוין בדוח מתייחס ,שוב ,להוצאות
מנהלה שעוברות ממערכת "לוויין"
ומעבירה את חיובי הליסינג .הבקרה
הנעשית בסעיף זה הינה בקרה בדיעבד –
כך היא מוגדרת באופן מובנה .בנוסף,
מתבצעת בקרה חודשית של תקציב מול
ביצוע .יודגש שוב כי לא ניתן לחרוג
מתקציב הפעולות השוטף .במקרה הצורך
מתבצעות הסטות תקציב.
המלצה מקובלת.
תבוצע הקפדה על שיוך נכון בסעיפים.

 )7מומלץ להגדיר
בקרה שוטפת של
תקציב מול ביצוע .כמו תגובת מנהל הכספי:
כן ,יש להקפיד על
ראה סעיף (6א,ב) לעיל.
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אחריות ולו"ז

המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות ולו"ז

רישום מדויק של
הוצאות בהתאם
למבנה התקציב
שנקבע.
 )8יש לעדכן את נהלי
עבודה של האגף
בפעילות מערכות
מידע.

אגף
נעשה כיום מהלך כולל באמצעות חברה
מערכות
חיצונית .כתיבת נהלי האגף הסתיימה,
והם יובאו לאישור ועדת הנהלים של קק"ל מידע
לו"ז:
בתוך כחודש.
2017
תגובת מנהל הכספי:
ראה סעיף (6ג) לעיל.

 .7פעילות שוטפת
 7.1מיפוי מערכות המידע
רשת קק"ל מבוססת על גבי פלטפורמה של מערכות הפעלה של חברת .Microsoft
כמו כן ,קיים מגוון רחב מאוד של מערכות תפעוליות שונות אשר כוללות מערכות
שפותחו בקק"ל ,תוכנות מדף ,ומערכות שונות לניהול הכספים וספרי החשבונות
במיקור חוץ.
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תרשים מיפוי מערכות המידע והתשתיות:

בקק"ל קיימים  116שרתים שמתוכם  76שרתים וירטואליים ו 40-שרתים פיזיים
על גביהם פועלות מערכות המידע.
מחלקת תשתיות טכנולוגיות ,שירות ותפעול מספקת שירות תמיכה בהפעלת
אמצעי המחשוב ,מערכות המידע ובפתרון תקלות .למטרות אלה הוקם צוות
תמיכה פנימי באגף הכולל עובדי תמיכה ,טכנאי מחשוב ומנהלי רשתות.
תחומי אחריות של מחלקת תשתיות ושירות:
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-

תחזוקה שוטפת של מערכות ההפעלה.

-

אחריות כוללת לניהול התקין של אתר  ,DRמערכות גיבוי נתונים ,רשת
התקשורת וניהול סביבות המחשוב.

-

ביצוע מעקב אחר דיווחי המערכות השונות.

-

קביעת נהלי עבודה.

-

סיוע למנהל בסיס הנתונים בניהול וגיבוי שרת בסיס הנתונים.

-

אבטחת מידע – הגדרת סיכונים ,סיוע בקביעת מדיניות אבטחת מידע,
יישום המדיניות ומעקב שוטף.

-

סיוע במתן פתרון תקלות משתמשים.

הביקורת בדקה את התאמת מיפוי מערכות המידע לצרכי החברה.
-

בחינת מיפוי נכסי המידע והשרתים.

-

בדיקת עדכון מערכת ההפעלה בשרתים.

-

בחינת התמיכה הטכנית למשתמשים.

ממצאי הביקורת:
 .9לא קיים בקק"ל מיפוי מלא של השרתים הקיימים הכולל התייחסויות להיבטים
הבאים :אילו תהליכים עסקיים קיימים בכל שרת ,מהי רמת הדחיפות
והקריטיות של כל שרת ,מהן המערכות המותקנות בכל שרת ,תום תקופת
אחריות ,מערכת הפעלה וכדומה.
 .10מניתוח נתוני השרתים הקיימים עלו הממצאים הבאים:
 מתוך  134שרתים פעילים ,נמצאו  14שרתים המהווים  10%מסך השרתים עםמערכות הפעלה שאינן נתמכות כבר ע"י היצרן ( )Microsoftולא קיימים עבורן
עדכוני אבטחה מעודכנים כמו.Win 2000, Win 2003 :היעדר עדכוני אבטחה
ותיקוני אבטחה ע"י היצרן למערכות הפעלה אלו חושפות את קק"ל לתקלות,
פריצות אבטחה שונות ולקשיים בתחזוקה.
 .11מסקירת משתמשי ה Admin-ברשת קק"ל עולה כי קיים משתמש גנרי,"Shoshi" ,
הכולל הרשאות מלאות המשמש את צוות התמיכה .לאור הנ"ל קיימת חשיפה כי
לא ניתן לדעת את שם המשתמש שביצע את הפעולה בהיעדר נתיב ביקורת.

 .12מבדיקת התקלות הקיימות במערכת לניהול תקלות עלו הממצאים הבאים:
-

אין הקפדה על רישום ודיווח התקלות במערכת לניהול תקלות .נציין ,כי
ללא רישום ודיווח התקלות במערכת האגף יתקשה לבצע מעקב ובקרה
אחר פעילות השוטפת של המחלקה ושל הטכנאים בפרט .כמו כן ,האגף
יתקשה לזהות דפוסי תקלות שחוזרות על עצמן ,תקלות מהותיות
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וכדומה .להלן כמות התקלות לפי אזורים לתקופה ינואר עד אפריל
:2015
אזור

-

מספר תקלות מדווחות במערכת

צפון

0

דרום

10

מרכז וירושלים

118

סה"כ

128

לא מתבצע מעקב ובקרה אחר תקלות שלא נפתרו למעלה מחודש ימים.

 .13לא כל השרתים מוגדרים במערכות הניטור ,כמו כן ,לא מתבצע ניטור שוטף אחר
הדוחות ממערכות הניטור השונות .נציין כי ללא שימוש והפקת דוחות ממערכות
אלו קיימת חשיפה לנפילות של שרתים או מערכת ללא התראה מבעוד מועד.
 .14מסקנות והמלצות:
המלצה

תגובת קק"ל

אחריות ולו"ז

 )4יש לנהל מיפוי של השרתים
במאגר ממוכן ולכלול התייחסות
של :עדיפות ,גרסאות ,מערכות
הפעלה ,תאריך גמר אחריות,
מערכות מותקנות בכל שרת
וכדומה.

המלצה מקובלת .יוכנס
לתוכנית העבודה של שנת
 2017בהתאם להמלצות.

אגף מערכות מידע
לו"ז2017 :

 )5יש לבצע עדכון של מערכות

המלצה מקובלת .יוכנס

אגף מערכות מידע –

ההפעלה שאינן נתמכות ע"י היצרן .לתוכנית העבודה של
מחלקת פיתוח היישומים
(שדרוג  )WSלשנת .2017
ההמלצה אינה מקובלת.
 )6מומלץ להגדיר חשבונות חד
ערכיים עבור משתמשי  Adminולא הסיסמא הגנרית קיימת
רק עבור הסיסטם ( לא
משתמש גנרי.
לתמיכה)
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מח' פיתוח יישומים

אחריות ולו"ז

המלצה

תגובת קק"ל

 )7יש לבחון הטמעת מערכת
ייעודית לניהול תקלות כך
שהקריאה תנותב לסלולארי של
הטכנאים בהתאם לאזור ואופי

קק"ל נמצאת כבר בתהליך אגף מערכות מידע –
החלפת המערכת הקיימת מח' פיתוח יישומים
בשנת  ,2017כפוף לאישור  +צוות HD
תקציבי.

הקריאה.
 )8יש להגדיר את כלל השרתים
במערכות הניטור ולבצע שימוש
במערכות אלו.

ההמלצה מקובלת במלואה אגף מערכות מידע –
מח' פיתוח יישומים
ותיושם .כיום מעל 90%
מנוטר.

 7.1אמצעי אבטחת המידע
להלן פירוט אמצעי אבטחת המידע הקיימים בקק"ל:
שם מערכת

מטרה

יצרן

Firewall
(חומת אש)

ניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות
דרך רשת התקשורת.

Palo Alto

JUNIPER

פלטפורמה המאפשרת התחברות מרחוק

JUNIPER

באמצעות תווך מאובטח ומוצפן (.)vpn ssl

TMG
( Forefront Threat
Management
)Gateway

מערכת בקרת גישה למערכות מידע ולשרתים
אשר סוקרת את דרישת הלקוח למידע
מהשירותים השונים ברשת ומבצעת אותה

Microsoft

באופן מאובטח עבור הלקוח ( Reverse Proxy
) מבצע סינון של תכנים וגישה לאתרים.

סינון דואר

סינון דואר אלקטרוני מפני וירוסים ותוכנות
זדוניות.

Pineapp

אנטי וירוס

מערכת ארגונית לניהול אנטי וירוס בתחנות
עבודה ושרתים.

Trend
Micro
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שם מערכת

מטרה

יצרן

HEXATEIR

מערכת הגנה על בסיסי נתונים ,הגנה מפני

Hexateir

SQL-)INJECTIONשיטה לניצול פרצת
אבטחה בתכנית מחשב בעזרת פניה אל מסד
הנתונים).
ארכיטקטורת הרשת בנויה מ 24-רשתות  LANעבור כל סניף שמקושרות ברשת
 WANלמרכז (ירושלים) באמצעות רשת .VPN/IP
הביקורת בדקה את אמצעי אבטחת המידע בתאם לצרכי קק"ל


בחינת קיומה של מדיניות אבטחת המידע.



בחינת אמצעי האבטחה הקיימים.



בחינת החוקים במערכת חומת אש



בחינת מערכת האנטי וירוס

ממצאי הביקורת:
 .15מבדיקת הביקורת עולה כי אין מדיניות אבטחת מידע בקק"ל .נציין ,כי בהעדר
מדיניות אבטחת מידע ,ובהיעדר אישור המדיניות ע"י ההנהלה ,קיימת חשיפה
לפעילות אבטחת מידע שאינה מבוקרת.
 .16לא מתבצע תהליך של ניטור ובקרה אחר אמצעי אבטחת מידע הקיימים:
 מסקירת החוקים במערכת חומת אש ומערכת אנטי וירוס עלו הממצאים
הבאים:
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-

קיימים חוקים ללא שם חוק מוגדר (  ,)rule3 ,rule10כך שקיים קושי
לזהות את משמעות ומטרת החוק.

-

במהלך  2015קק"ל הותקפה  5פעמים ע"י התקפות "כופר" .התקפות
אלו לא נעצרו ע"י אמצעי אבטחת המידע הקיימים .כמו כן ,לא בוצע
תחקיר והפקדת לקחים לאחר כל התקפה ודיווח להנהלה.

-

נמצאו  8משתמשים שעזבו את קק"ל אולם ,משתמשים אלו לא
נמחקו מרשימת מורשי הגישה מרחוק אל רשת קק"ל כמו למשל:
.sarah, eranl elenar, hillelb, osnate

 מסקירת הלוגים במערכת אנטי וירוס לחודש אוגוסט  2016עלו הממצאים
הבאים:
-

נמצאו  310תחנות עבודה ושרתים מתוך  791שלא מחוברים (בסטאטוס
 )OFFLINEלשרת האנטי וירוס כמפורט בטבלה הבאה:
סוג

-

מספר תחנות

Kakal.local

95

תחנות עבודה

124

מחשבים ניידים

89

System

1

TS

1

סה"כ

310

נמצאו  38שרתים מתוך  116ללא מערכת אנטי וירוס להלן מספר דוגמאות של
שרתים:
שם שרת
APPLSTORE-NEW
KNF-DB12
KNF-DB1-DEV
KNF-DB2014
KNF-PICTURES2
USERSTORE

 .17במהלך שנת  2015בוצע סקר אבטחת מידע בקק"ל ע"י חברה חיצונית .נכון
למועד הביקורת לא נמצא כי קיימת תכנית לצמצום הפערים .קיימים עדיין
ליקויים שטרם טופלו ע"י האגף .כמו למשל התחברות לרשת קק"ל באמצעות
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התקן  Net stickשקיים אצל העובדים ואינו מוגדר במערכת חומת האש .כך
שקיימת חשיפה לגישה לרשת קק"ל ללא ניטור במערכת חומת האש.
 .18מבדיקת אופן הגישה והיכולת להוצאת מידע אל מחוץ לרשת קק"ל עולה כי
למשתמשים יש אפשרות להכנסה והוצאת קבצים אל ומרשת קק"ל באמצעות
מדיה נתיקה ( .(Disk On keyבפועל קיים שימוש רחב באמצעים אלו ללא יכולת
ניטור ובקרה .שימוש באמצעים אלו חושפים את קק"ל מצד אחד להחדיר
וירוסים לרשת ומאידך מאפשרים הוצאת מידע אל מחוץ לרשת קק"ל.
 .19מבדיקת הביקורת עולה כי העובדים בקק"ל אינם עוברים הדרכות אבטחת מידע
באופן תקופתי .כמו כן ,המפתחים לא עברו הדרכה בנושא פיתוח מאובטח .נציין,
כי גם בתוכניות העבודה השנתיות נושא הדרכות אבטחת מידע אינו נכלל.
 .20קק"ל מפעילה מספר רחב של אתרי אינטרנט כאשר חלק מאתרי האינטרנט
מתוחזקים באמצעות ספק מיקור חוץ ( (PioneTוחלק מהאתרים מתוחזקים
בתוך האגף .תשתיות אתרי האינטרנט ממוקמים באגף .מבדיקת הביקורת עולה
כי לא הוטמעו מערכות ייעודיות המשמשות לניהול ניסיונות חדירה ()IDS\IPS
ומערכות לניהול אירועי אבטחת מידע ואירועי סייבר ( .)SIEMללא מערכות אלו
הפעילות חשופה להתקפות מתוחכמות וכן לפגיעה קשה יותר כאשר מתבצעות
התקפות על אתרי האינטרנט.
 .21בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ובהתאם לתקנות רמו"ט ( הרשות
למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים) ,האגף נדרש לבצע רישום של מאגרי
המידע הקיימים בקק"ל והגדרת אחראי לכל מאגר מידע .מבדיקת הביקורת
עולה כי האגף ביצע רישום של המאגרים אולם ,לא הוגדר בעל מאגר האחראי
לכל מאגר מידע.
מסקנות והמלצות
המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות ולו"ז

 )4יש לגבש מדיניות אבטחת מידע קק"ל מקבלת את ההערה לעניין אגף מערכות
מידע
גיבוש מדיניות אבטחת מידע
שתאושר ע"י ההנהלה בנוסף יש
לגבש נהלים כתובים לנושא אבטחת בפורום הניהולי המתאים .נהלי לו"ז2017 :
אבטחת מידע בסיסיים מטופלים
המידע.
בימים אלו וצפויים להיות
מאושרים בתוך כחודש.
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המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות ולו"ז

 )5יש לגבש נוהל בקרה אחר אמצעי ההמלצה מקובלת.
אבטחת מידע הקיימים בקק"ל.
ולבחון את הפערים שנמצאו.

אגף מערכות
מידע
לו"ז2017 :

ההמלצה מקובלת.

אגף מערכות

 )6יש לבחון את הסיבות לחוסר
יישום המלצות שעלו בסקר
הסיכונים .כמו כן ,יש לגבש תכנית
לצמצום הפערים.

מידע
לו"ז2017 :

המלצה מקובלת .ישמש כמצע
 )7יש לגבש נוהל עבור הוצאה
וקבלה של מידע בקק"ל .כמו כן יש לדיון בגיבוש מדיניות אבטחת

אגף מערכות
מידע +הנהלה

לבחון שימוש בעמדות הלבנה
(עמדות ייעודיות להכנסת קבצים
לרשת) ומערכות לניטור הוצאת

המידע בארגון.

לו"ז2017 :

מידע (.)Data Loss Prevention
 )8יש לגבש תכנית הדרכות לעובדים המלצה מקובלת .ייושם כפוף
לתקצוב בשיתוף מחלקת
למודעות סיכוני אבטחת מידע.
ההדרכה.
 )9מומלץ להטמיע אמצעי לזיהוי
התקפות ומניעתם וניהול אירועי
אבטחת מידע בעת התרחשותם.
 )10יש להגדיר מנהל אחראי עבור
כל מאגר מידע.

מנוטר כיום ע"י נטויזן בשוטף ל

אגף מערכות
מידע +אגף
הדרכה
לו"ז2017 :
קיים

IPS/DOS
המלצה מקובלת.

אגף מערכות
מידע
לו"ז :יוגדר
במהלך הרבעון
הראשון של שנת
2017
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 7.1ניהול גיבויים ושחזורים
ניהול של תהליכי גיבוי ושחזור אפקטיביים נועד לאפשר שחזור מידע נדרש במקרה
של מחיקה או שיבוש מידע כאשר הציוד והחומרה זמינים באתר בארגון .לשם כך
הארגון נדרש:


להגדיר מדיניות גיבויים אשר מבטיחה כי המידע יגובה וישמר בהתאם
לצרכים העסקיים באישור ההנהלה.



להבטיח כי גיבויים מתבצעים בהתאם למדיניות שנקבעה.



להבטיח כי גיבויים נשמרים באופן מאובטח ומרוחק מאתר הארגון ,כך
שבמקרה של נזק למערכת הגיבויים יהיה תמיד עותק זמין.



להבטיח כי במקרה הצורך ניתן לשחזר מידע שנפגע תוך צמצום הפגיעה
בפעילות השוטפת ככל הניתן .לשם כך אמצעי השחזור נדרשים להיות
נקודתיים ומהירים.
סוגי הגיבויים:
בקק"ל קיימים  3סוגי גיבויים:
 – Arcserve Backup .1רובוט גיבוי הכולל  23קלטות מסוג  LTO6בנפח של
.6T
 – Arcserv Udp .2גיבוי של אתרים מרוחקים ,שרתים וירטואליים ופיזיים.
.3

 –Snapshotביצוע העתקה אל שרת האחסון נימבל בכל שעה.
העתקים של הגיבויים נשמרים בקלטות גיבוי בהתאם לתזמונים הבאים:

מערכת האחסון
בשנת  2015האגף הטמיע מערכת אחסון חדשה של חברת  .Nimbleאשר
מספק ביצועים מהירים ,הוזלה בעלויות ואפקטיביות בשיטות אחסון .נפח
האחסון כיום עומד על .30T
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להלן תרשים המתאר את פעילות הגיבויים בקק"ל:

ניהול מצבי חירום בתחום מערכות מידע
תכנית להתמודדות עם מצבי חירום נקראת גם תכנית הבטחת הרציפות
העסקית ( .)Business Continuity Planningתכנית זו מגדירה את רמת הפעילות
העסקית הנדרשת בהינתן מצבי חירום שונים וכיצד יש להבטיח כי רמת
הפעילות תשמר וכן כי הגישה למערכות המידע ולמידע העסקי תישמר ללא
קשר ליכולת לחדש את פעילות הייצור.
תכנית ( DRPהתאוששות מאסון) היא תכנית הכוללת תהליכים ,מדיניות
ונהלים לאישוש מערכות המידע של החברה מאסון המשבית לזמן ארוך את
התשתית הטכנולוגית החיונית לפעילותו של ארגון .דוגמאות לאירועי אסון
שבהם נדרש שימוש בתכנית ההתאוששות :שריפה ,רעידת אדמה ,הצפה,
נפילת טילים ,קריסת בניין ,מחיקה מוטעית וכדומה .תכנית התאוששות
מאסון צריכה לכלול תכנון ותשתית לחידוש של יישומים ,נתונים ,חומרה,
תקשורת (כגון רשת) ואלמנטים אחרים של טכנולוגית המידע.
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הביקורת בדקה את תהליכי הגיבויים והשחזורים באגף מההיבטים הבאים:
-

התאמת נוהל הגיבויים לצרכי קק"ל.

-

ביצוע גיבויים באופן תקין.

-

גיבוי בסיסי נתונים.

-

ניהול שחזורים.

-

תכנית התאוששות מאסון.

ממצאי הביקורת:
 .22נוהל הגיבויים לא אושר בהנהלה ,בהתאם ייתכן כי מדיניות הגיבוי כגון :המידע
שבגיבוי ,תדירות הגיבוי ,זמן שמירת הגיבוי ואופן השמירה אינם בהתאם לצרכי
קק"ל .כמו כן ,הנוהל הקיים אינו כולל התייחסות לנושאים המרכזיים הבאים:


תהליכי סנכרון המידע שעובר בין האתר המרכזי לבין האתר ב"טריפל
סי".



מדיניות גיבוי לבסיסי נתונים.



מדיניות גיבויים לשרתי פיתוח ובדיקות.



ביצוע שחזורים באופן תקופתי למערכות המידע ובסיסי נתונים.



אין תיאור ופירוט של אופן ביצוע הגיבוי באמצעות המערכת.



גיבוי מחשבים ניידים.

 .23מניתוח דוחות בדיקות בוקר של צוות תשתיות באגף עלו הממצאים הבאים:
-

בדוח לא מופיע שם הבודק המבצע את הבדיקה.

-

בדוח בדיקת בוקר לתאריך  7.7.16מופיע כי תהליך השחזור עבור 6
שרתים בוצע בהצלחה ,אולם ,מבדיקה בלוג הגיבויים מהמערכת הגיבוי
לא מופיע כי בוצע שחזור.

-

בדיקות עדכון שרת אנטי וירוס לא מתבצע כל יום אלא פעם בשבוע
בלבד.

-

מסקירת חודש יולי ,אוגוסט  2016נמצאו שרתים כמו לדוגמא,kkl-fs1- :
 CAB-DC ,BIR-DC1 userstoreשהתקבל התראות ממערכת
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OpManger

בגין בעיות זיכרון ,עומסים בשרת ,חוסר מקום וכדומה .תקלות אלו לא
נפתרו במועד וההתראות חזרו על עצמן יום אחרי יום.
-

מניתוח דוחות בוקר לחודשים יולי אוגוסט  2016עולה כי דוח בוקר לא
מתבצע בתדירות יומית .נמצאו למעלה מ 15-ימים ללא בדיקות בוקר.

 .24מניתוח לוג הגיבויים עבור יולי אוגוסט  2016עלו הממצאים הבאים:
-

גיבוי שרת בסיס הנתונים נכשל מספר פעמים ,לא בוצע ניתוח ותחקיר
של המקרה על מנת למנוע כשלים נוספים ,להלן מקרים בהם השרת
נכשל:
שם שרת תאריך
03/07/2016
03/07/2016
03/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
kkl-db1
09/07/2016
12/07/2016
12/07/2016
14/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
23/07/2016

-

שרת  kkl-Erdasלא גובה  16פעמים במהלך התקופה.

 .25לא קיימת מדיניות התאוששות מאסון אשר אושרה ע"י הנהלת קק"ל או
דירקטוריון קק"ל .בהתאם לכך לא קיימים נהלים מסודרים המגדירים למי יש
הרשאה להחליט על הוצאת תכנית לפועל ובאילו נסיבות .כמו כן ,נכון למועד
הביקורת לא מתבצע סנכרון לאתר "טריפל סי" והאתר אינו מכיל את כל המידע
הנדרש .נציין כי קק"ל משלמת עבור שירות זה תשלום חודשי בסך .₪ 6,656
 .26הגיבוי המלא נשמר בקלטות גיבוי הנשמרות בכספת חסינת אש באתר בכנפי
נשרים בירושלים .אולם ,לא מתבצע רישום של הקלטות המועברות לאתר
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בירושלים והחזרת הקלטות .ללא רישום ובקרה אחר הקלטות העוברות בסבב
קיימת חשיפה כי קלטות לא יעברו בזמן אל הכספת או לחילופין האגף יתקשה
לזהות את הקלטות הנדרשות בזמן חירום.
מסקנות והמלצות:
אחריות ולו"ז

המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

 )4יש לגבש נוהל גיבויים ולאשר
בהנהלה .הנוהל יכלול התייחסות
לנושאים שצוינו ותהליכי ביצוע
הגיבויים.

אגף מערכות
קיים נוהל .הנוהל יובא
לאישור בפני ועדת הנהלים מידע
בתוך תקופה של כחודש
ימים.
צביקה +
סיסטם
לו"ז2017 :

 )5יש לעדכן את דוח בדיקות בוקר
ולהתאים את הבדיקות לתהליכי
עבודה הקיימים בפועל.

ייושם ויעודכן ע"פ תהליכי
העבודה הקיימים.

 )6יש לבחון את הסיבות לכישלון
גיבוי שרת בסיס הנתונים .כמו כן,
מומלץ להגדיר תהליכי תחקור ודיווח
להנהלה לכישלונות של גיבויים.

הנושא נבחן ,בתקופה
שנדגמה המערכת היו
בעיות הטמעה .כיום עובד
תקין.

 )7יש לגבש תכנית התאוששות מאסון
ולהגדיר זמן מקסימלי לאיבוד מידע
ולהגדיר את הזמן המקסימאלי
להתאוששות .כמו כן ,מומלץ לבחון
את נושא הסנכרון אל האתר המשני

צביקה +
מבוצע כיום הליך חשיבה
מחדש ליישום פתרון כולל .גרשון +
סיסטם
מועבר להנהלה בימים
אלו.

בטריפל סי.
המלצה מקובלת .תיבחן
 )8מומלץ להגדיר רישום אחר
הקלטות הנשלחות והנאספות מהאתר ישימות ההצעה לרישום
יומי.
המרכזי.
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צביקה

 .8ניהול שינויים
פיתוח ושינוי של מערכת מידע הינו תהליך של יצירת מערכת מידע או שינוי של
מערכת מידע ,בהתאם למתודולוגיה מבוקרת .ניהול מחזור החיים בפיתוח
מערכות מידע מוגדר על בסיס מספר שלבים מובנים ומוגדרים מראש ,תוך יישום
מנגנוני בקרה המבטיחים כי מערכת המידע תומכת בצרכים וביעדים של הארגון.
תהליך מבוקר של ניהול מחזור החיים בפיתוח מערכות מידע נדרש בין אם הפיתוח
של מערכת מידע מבוצע בתוך האגף או באמצעות מיקור חוץ .בנוסף ,התהליך הוא
מחזורי ומחייב תהליכי הערכה ובקרה באופן שוטף גם לאחר שהמערכת הועברה
לייצור.
מחלקת יישומים באגף אחראית על פיתוח ותחזוקה של כלל המערכות
התפעוליות ,הארגוניות בקק"ל.
השימוש השוטף והדינמי במערכות בקק"ל דורש לבצע שיפורים ,התאמות של
מערכות המידע תוך תחזוקת הקיים ופיתוח מערכות חדשות בהתאם לצורך.
פירוט השינויים שבוצעו ב 2015-לפי סטאטוס:
סטטוס

ספירה

אחוז ביצוע

בוצע

122

69

הועבר ל2016-

19

11

לא בוצע

13

7

לא הסתיים  /עדיין פתוח  /אפיון  /בעבודה

22

13

סה"כ

176

100

הביקורת בדקה את תהליכי ניהול השינויים באגף מההיבטים הבאים:
-

בחינת תהליכי ריכוז דרישות.

-

בחינת תהליכי איפיון ופיתוח בחברה.

-

בחינת העברה לייצור.

-

בחינת שימור וניהול ידע.
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ממצאי הביקורת:
 .27ריבוי של מערכות מידע וריבוי של בסיסי נתונים דורש מומחיות ייחודית עבור כל
מערכת ודורש תחזוקה שוטפת של הקיים תוך ביצוע פיתוחים נוספים בהתאם
לדרישות העסקיות .בהתאם ,לא קיימת תכנית ארוכת טווח לריכוז כלל
המערכות למערכת אחת שתכלול את מספר מודולים עם הפונקציונאליות של
כלל המערכות בקק"ל לדוגמא מערכת )ERP (Enterprise Resource Planning
מרכזית.
 .28האגף מבצע פיתוחים לסביבות מובייל באמצעות פלטפורמה ייעודית חינמית
( .)Phonegapמבדיקת הביקורת עולה כי אין גורם מוסמך המאשר פיתוחים
בסביבות הפתוחות לתווך תקשורת ציבורי (למשל רשת אינטרנט) .כמו כן ,לא
מתבצעת סקירת קוד לוודא פיתוח מאובטח ,לא מתבצעות בדיקות חדירה
לאפליקציות .כך למשל לא בוצעה סקירת קוד לבחינת הקישור בין המובייל
למערכות התפעוליות (.)WEB SERVICE
 .29כיום תהליך הבדיקות מתבצע ע"י צוותי הפיתוח ולא באמצעות גורמים
מקצועיים המתמחים בביצוע בדיקות .כמו כן ,לא קיימת מערכת לניהול
בדיקות ,ביצוע מעקב אחר תקלות ואיתור באגים .ללא מערכת בדיקות ממוכנת
בהיקפי פיתוח המתבצעים כיום בקק"ל קיימת חשיפה לקוד בעייתי ,תקלות
רבות בתפעול למרות ביצוע הבדיקות בעיקר בפרויקטים הדורשים בדיקות
אינטגרציה .נציין ,כי למערכת זו חשיבות גם בביצוע מעקב אחר תקלות לאחר
עלייה לאוויר.
 .30פעילות התחזוקה של המערכות מתוקצבת כחלק מתכנית העבודה של צוות
יישומים .אולם ,צוות יישומים לא מבצע רישום של התקלות השוטפות לצורך
ביצוע תחזוקה של המערכות .ללא רישום ומעקב של טיפול בתקלות של צוות
יישומים האגף יתקשה לבצע מעקב ובקרה אחר התקלות וכן יתקשה בקביעת
תכנית העבודה השנתית.
 .31לא קיים באגף נוהל שינויים מסודר המגדיר את תהליכי העבודה בביצוע שינויים
במערכות המידע ,בהתאם עלו הממצאים הבאים:
-
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כך למשל מבדיקת השינויים שבוצעו במערכת מקרקעין נמצאו מסמכים
תומכים לתהליך (מסמכי איפיון ,מסמך ייזום ,בקשת דרישה ,טופס
עליה לאוויר וכדומה) .אולם ,מבדיקת השינויים שבוצעו באתרי

האינטרנט לא נמצאו כלל מסמכי דרישה ,מסמך איפיון ,בדיקות
וכדומה .ניהול הדרישות מתבצע במיילים ולא במערכת ייעודית לניהול
ומעקב אחר השינויים.
-

לא הוגדר הפרמטר לפיו מתקבלת החלטה האם השינוי כפרויקט או
כשינוי בודד.

-

לא קיימת כתיבת הערות בקוד מקור .ללא תיעוד בקוד ,קיים קושי
לתחזק את המערכת ולאתר תקלות בקוד.

-

טופסי אישור עליה לאוויר של מערכת אינם מתויקים ואינם נשמרים
בתיקיה ייעודית ,כך שקיים קושי לאתר את הטפסים.

-

היעדר תהליך של ניהול ושימור הידע בין מנהלי הפרויקטים.

 .32במבנה הארגוני כיום ,פעילות הפיתוח מחולקת לצוותים ספציפיים בהתאם לסוג
המערכת ,כך שצוותי הפיתוח מוגדרים באופן קבוע ביחס למערכות התפעוליות
השונות .במבנה זה היכולת לנהל את פעילות הפיתוח במשימות הינה מוגבלת.
כמו כן ,קיים קושי ליצור ידע משותף של המפתחים במערכות התפעוליות
השונות וליישם סטנדרטים משותפים בפעילות הפיתוח.
מסקנות והמלצות:
המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות
ולו"ז

במסגרת תהליך אישור האסטרטגיה הנהלה
 )4מומלץ לבחון תכנית של ריכוז
המערכות התפעוליות למערכת  ERPשל טכנולוגית המידע – תהליך שיובל
ע"י הוועדה בראשות גב' שוורץ ,תבחן
כוללת אחת שתכלול את כלל
תוכנית לריכוז מערכות למערכת
המודולים הנדרשים.
 .ERPיצוין ,כי נושא זה מבוקר גם
בדו"ח מבקר המדינה ,וקק"ל תגבש
אסטרטגיה כוללת בתחום.
 )5עבור תהליכי פיתוח באמצעות
רשת האינטרנט ( WEB

המלצה מקובלת .הבקרה תהודק עם
הקצאת עובד לנושא האבטחה.
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המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

אחריות
ולו"ז

 ,)SERVICEיש לבצע בחינה של
הקוד ברמה של מנהל אבטחת מידע.
כמו כן ,כאשר יש ממשק אינטרנט
קבוע למערכת יש לבצע בדיקות
חדירה למערכת לפני העברה לייצור.
 )6מומלץ כי האגף יטמיע מערכת
ממכונת לביצוע בדיקות .כמו כן,
מומלץ כי בכל פרויקט או שינוי בו

ההמלצה מקובלת .נפעל לקבלת תקן אגף
מערכות
לנושא.
מידע +
הנהלה
לו"ז2017 :

קיימת אינטגרציה עם מספר
מערכות ומעורבות של ממשקים בין
מערכות תתבצע בדיקות של אנשי
)QA (Quality Assurance
 )7מומלץ כי צוות יישומים יתעד את ההמלצה מקובלת.
התקלות השוטפות לצורך התחזוקה
השוטפת.

אגף
מערכות
מידע
לו"ז2017 :

ההמלצה מקובלת.

אגף
מערכות
מידע
לו"ז2017 :

 )9מומלץ לבחון יצירת צוות משותף ההמלצה מקובלת.
של מפתחים ,כך שהמפתחים יחשפו
למערכות התפעוליות השונות ללא
תלות או הגבלה .כך שניתן יהיה
לקבוע את היקף הצוותים בהתאם
למשימות פיתוח באגף.

אגף
מערכות
מידע
לו"ז2017 :

 )8יש לגבש נוהל שינויים אחיד
באגף שיכלול סטנדרטים אחידים
בכלל הצוותים ומנהלי הפרויקטים.
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 .9ניהול ספקי מיקור חוץ
בעת קבלת שירותים מספק במיקור חוץ נדרש להבטיח כי הספק הנבחר הינו ספק
מומחה בתחום וקיימת התקשרות חוזית בין הספק והארגון.
בהתאם ,ההסכם עם הספק הינו הסכם חוזי במסגרתו הארגון מאפשר לספק לקבל
שליטה על חלק מהפונקציות הקיימות בארגון.
לפני כל בחירת ספק ייעודי ,מתפרסם מכרז פומבי לציבור לקבלת הצעות מחיר.
קק"ל מפעילה מספר ספקי מיקור חוץ בפעילות מערכות מידע:
הסכם

תחום

שם ספק

כוח אדם

יישומים

One

11

2010

תשתיות
ותמיכה

 /Nessגב מערכות

3

2015

משנת

אנשי צוות תשתיות מדווחים את שעות העבודה בהתאם לפרויקטים שמבצעים.
הביקורת בדקה את אופן ניהול ספקי מיקור חוץ מההיבטים הבאים:
-

בחינת הסכמים קיימים עם הספקים.

-

בחינת עמידה בתכולת ההסכם.

-

בחינת הגדרת מדדי בקרה.

ממצאי הביקורת:
 .33מסקירת ההסכם עבור מתן שירותי סיסטם עלו הממצאים הבאים:
 ההסכם קובע כי אחת לשנה הספק ישלח את העובדים לקורס הכשרה בן 5ימים ,בפועל העובדים לא יצאו לקורס הכשרה במהלך .2015-2016
 ההסכם מגדיר כי על מנהל הסיסטם ליישם ולהטמיע מדיניות אבטחת מידע,בפועל אין מדיניות אבטחת מידע והיישום אינו מתבצע.
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 ההסכם מגדיר כי על העובדים לעבוד מכסה של  186שעת חודשיות ,אולםבפועל העובדים אינם מדווחים נוכחות וקיים קושי לעקוב אחר מכסת השעות
בפועל.
 .34הביקורת דגמה  5חשבוניות של עובדים במיקור ובדיקת התשלום בהתאם
להסכם – נמצא תקין.
מסקנות והמלצות:
המלצה

תגובת אגף מערכות מידע

 )4יש לבחון באופן

מבוצע ויבוצע בהקפדה יתרה .קק"ל

בוחנת בימים מערכת לניהול חוזים ע"מ
תקופתי את ההסכמים
עם הספקים כדי לוודא כי לתת מענה לנושא בכל היחידות
(התחייבויות ,ערבויות ,מועדי תשלום
הספק עומד
בהתחייבויותיו בהתאם
להסכם.

מרץ 2017
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וכו') .הנושא בטיפול ובאחריות אגף
ההתקשרויות ונמצא בהליכים
מתקדמים.

אחריות
ולו"ז

קרן קיימת לישראל
חטיבת כספים וכלכלה
תשלומים לספקים
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קרן קיימת לישראל
חטיבת כספים וכלכלה
תשלומים לספקים

.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את תהליך התשלומים
לספקים בקרן קיימת לישראל (להלן" :קק"ל").

1.2

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה הבאים:
 הקמת ספק במערכת.
 תהליך אישור דרישות התשלום ,לרבות :שימוש במסמכי מקור,
בדיקה מול חוזים וקיום מסמכים נדרשים על פי הנהלים.
 תהליך תשלום בפועל לספקים ,לרבות :סקירת אמצעי התשלום
הקיימים ,תהליך ביצוע התשלום ,אישור מורשי חתימה ותשלום
בהתאם לתנאי ההתקשרות.

1.3

הביקורת נערכה במשרדי מטה קק"ל בירושלים ,במחלקת הכספים במרחב
דרום ובמחלקת הכספים במרחב מרכז בחודשים אוגוסט-דצמבר .2014
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם :מנהל חטיבת כספים וכלכלה ,מנהל
אגף חשבות וכספים ,מנהל מחלקת ספקים ,מנהלי מחלקות הכספים
במרחבים מרכז ודרום ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
התקופה שנבדקה הינה שנת .2014
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 1.4יעדי הביקורת:
א .בחינת הליך הקליטה של חשבוניות מספקים ונותני שירותים ,בדיקתם,
אישורם לתשלום וביצוע התשלומים בפועל.
ב .בחינת הליך דרישות הרכש וההתקשרויות של יחידות המטה בקק"ל.
ג.

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

ד .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
 1.5מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 דוחות כספיים מבוקרים של קק"ל לשנת .2013
 מאזני בוחן וכרטסות ספקים לתקופה ינואר-דצמבר .2014
 טפסי העברת מערכת סליקה בנקאית (להלן":מס"ב").
 מסמכים הנדרשים לצורך הקמת ספקים במערכת.
 נהלי עבודה הנוגעים לתהליך התשלומים לספקים.
 פלטים ממערכת  ,SPLלרבות :דוחות בגין פעילות קבלנים באתרי קק"ל.
 חשבוניות ,חשבונות עסקה ודרישות תשלום של ספקים.
 חוזי התקשרות עם ספקים שנחתמו מול יחידות המטה והמרחבים
בקק"ל.
 פקודות תשלום בגין התקשרויות עם ספקים המועברות למחלקת ספקים.
 אישורים מוועדת המכרזים לחוזי התקשרות שונים.
 נהלים פנימיים והנחיות רלבנטיות.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
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1.6

מתודולוגית הבדיקה:
 קריאת הנהלים הקיימים (ככל שרלוונטיים לנושא שנבדק) ,קריאת
הנחיות פנימיות ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילויות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 סקירת מערכות המידע התומכות בנושא שנבדק.
 בחינת הליך הקמת ספק במערכת ,המסמכים הנדרשים ואישור הפעולה.
 בחינת תהליך אישור דרישות התשלום במרחבים/ביחידות המטה ,טרם
העברתם לתשלום למחלקת ספקים בקק"ל.
 ביקורת שטח וביצוע מדגמים במחלקת הכספים במרחב מרכז – אשתאול
ובמרחב דרום – גילת.
 בחינת תהליך אישור דרישות התשלום במחלקת ספקים.
 בחינת תהליך ביצוע התשלומים בפועל ובחינת הבקרות הנלוות.
 עריכת מדגמים של תשלומים לספקים שהתקשרו עם יחידות המטה
בקק"ל לצורך בחינת הליך הרכש וההתקשרות.
 עריכת מדגמים של תשלומים לספקים לבדיקת תהליך אישור התשלום,
לרבות :בדיקת קיומו של חוזה התקשרות בר תוקף ,אישור מוועדת
המכרזים לביצוע ההתקשרות ,שימוש במסמכי מקור ,אישורים מאת
הגורמים הרלוונטיים בקק"ל לקבלת הטובין/שירות ,תשלום על פי תנאי
התשלום וכדומה.
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות מתן המלצות.
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.2

רקע כללי
א .מבוא:
קרן קיימת לישראל נוסדה בשנת  ,1901על פי החלטת הקונגרס הציוני החמישי
בבאזל .מאז פועלת קק"ל להגשים את מטרות היסוד של הארגון :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:
חטיבת כספים וכלכלה אחראית על ניהול התקציבים והחשבונות של קק"ל.
תחומי הפעילות הינם בעיקר תכנון ,מעקב ובקרה על התקציב ,חשבונאות
פיננסית ,ביצוע תשלומים ,ניהול ורישום קרנות ועזבונות.
בראש חטיבת כספים וכלכלה עומד מנהל החטיבה ותחתיו קיימים אגף
תקציבים ובקרה ואגף כספים וחשבונות ,הכולל את המחלקות הבאות:
 מחלקת גזברות.
 מחלקת הנהלת חשבונות.
 מחלקת ספקים.
מחלקת ספקים
הרכב מחלקת ספקים:
 מנהל המחלקה.
 שתי עובדות (מנהלות חשבונות בהכשרתן)  +עובדת בחצי משרה ,אשר
עוסקות בקליטת חשבוניות והנהלת חשבונות.
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ג .ספקים – נתונים כלליים:
הספקים המהותיים של קק"ל במרחבים עוסקים בעיקר בתחומים הבאים:
מחלקת הנדסה – עוסקת בפיתוח והכשרות קרקע ,הקמת מאגרי מים וכדומה.
ההתקשרויות מבוצעות עם ספקי כלים מכאניים לפרויקטים המנוהלים על ידי
קק"ל ,מובילים ,מודדים ,וגם עם קבלני משנה אשר מבצעים עבור קק"ל את
הפרויקט כולו.
מחלקת יער – עוסקת בתחום של הקמת ,הכשרת ואחזקת יערות.
ההתקשרויות כוללות בעיקר חוזים שנתיים על פי תכנית עבודה שהוכנה
מראש עם קבלנים לביצוע עבודות דילול וסניטציה ביערות קק"ל .נציין כי לגבי
עבודות אלו קיימות שתי צורות התקשרות ,בהתאם למצב השוק :או שקק"ל
משלמת עבור העבודה או שהקבלן מתחייב לשלם לקק"ל תמורת העצים שהוא
גוזם.
יחידות המטה של קק"ל מתקשרות באמצעות חוזים שנתיים עם מגוון ספקים
ונותני שירותים בתחומים רבים ושונים הנוגעים לפעילותן השוטפת על פי אופי
ותחום העיסוק של היחידה ,בתחומים של ייעוץ משפטי ,אדריכלים ,ספקי
טובין ,מערכות מידע ועוד.
על פי מאזן בוחן ספקים לתקופה  1-12.2014עולה ,כי נכון לתקופה זו היתה
קשורה קק"ל עם כ 3,156-ספקים ונותני שירותים פעילים (חלקם חד-פעמיים),
בחלוקה הבאה:
קבוצת ספק

קוד במערכת

מס' ספקים

ספקים בארץ בש"ח

206 XXXXXX

3,062

ספקים בארץ במט"ח

207 XXXXXX

53

ספקים חו"ל

208 XXXXXX

41

סה"כ

3,156
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להלן נתונים לשנים  2012-2013מהדוח הכספי המבוקר לשנת  ,2013לגבי היקף
ההתחייבויות של קק"ל לספקים ,לעומת המקדמות ששולמו לספקים:
סעיף

ליום
31.12.2012

ליום
31.12.2013

(באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

חייבים – מקדמות לספקים

5,494

4,276

-28%

התחייבויות לספקים ונותני
שירותים

*130,152

147,192

13%

*

אחוז
השינוי

סווג מחדש.

ד .תנאי אשראי:
ככלל ,על פי הנוהל ה"-רשמי" בקק"ל (הוראת מנכ"ל היסטורית) ,תנאי
האשראי לכל הספקים הינם שוטף  60 +יום.
עם זאת ,על פי הוראה שהוציא מנהל חטיבת כספים וכלכלה דהיום ,נקבע כי
תנאי האשראי לספק יהיו נגזרים מאופי הספק ,כדלהלן:
 שוטף  :30+לקבוצת ספקים שהם נותני שירותים ,יועצים ומקצועות
חופשיים המוגדרים כ"-עתירי עבודה".
 שוטף  :60+לקבוצת הספקים העוסקים בעבודות פיתוח ובנייה.
 תשלומים מיוחדים :תשלום תוך  5ימי עבודה (תשלומי פסק-דין,
משרדי ממשלה ,גופים נתמכים ואחרים).
ממצא הביקורת –
 ההנחיה מאת מנהל חטיבת הכספים וכלכלה ,שנושאת תאריך 10
באוקטובר  ,2013הינה עדיין בבחינת טיוטה ולא הנחיה רשמית.
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למועד הביקורת ,ישנן הנחיות כלליות לגבי מועדי תשלום כמפורט
לעיל אולם ישנם מקרים בהם מועד ביצוע התשלום נקבע על פי בקשות
הספקים ,המבקשים קיצור בימי האשראי וישנם גם מקרים בהם יש
איחורים .ראה גם פרק  6ממצא ג' .
המשמעות היא כי כיום אין אחידות בתנאי האשראי לספקים השונים.
המלצת הביקורת –
 יש להטמיע באופן רשמי את ההנחיות בגין תנאי אשראי לספקים
ולוודא כי ההנחיות הינן עקביות ושוויוניות ולא יגרמו להעדפת ספקים
בתחום מסוים על פני אחרים ,אלא אם כן ישנה הצדקה כלכלית
ותפעולית לכך.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת ,לאחידות תנאי התשלום ,מקובלת ובהתאם לכך
יצאה הנחייה מאת מנהל חטיבת הכספים מיום .23.7.2015
ה .מערכות מידע:
מערכות המידע הרלוונטיות לתהליך תשלומים לספקים הינן:
 .1מערכת ( ERPלהלן" :פיננסית")
מערכת כספית כלל ארגונית של חברת  ,ONEהכוללת מודול לוגיסטי
ומודול פיננסי .מערכת זו הינה באחריות חטיבת הכספים בקק"ל.
המערכת כוללת נתונים כספיים ולוגיסטיים ,כגון :סך ההשקעות
בפרויקט ,הוראות תשלום ומעקב תקציבי.
.2

מערכת SPL

מערכת הנדסית מקצועית (לא כספית) הנמצאת במרחבים ,בעזרתה
המרחבים בקק"ל מנהלים מעקב אחר ביצוע הפרויקטים.
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עובדי מחלקת הכספים במרחבים מזינים את תנאי החוזים למערכת,
לצורך בדיקת דרישות התשלום של הספקים .כמו כן ,אישורים של מנהלי
העבודה בקק"ל לעניין שעות פעילות הספק באתר העבודה מוזנים גם הם
אל המערכת לצורך בקרה והשוואת נתונים( ,כדוגמת :אתר עבודה ,ציוד
מכני הנדסי ,מספר שעות עבודה) אל מול דרישות התשלום של הספקים.

.3

הקמת ספק במערכת
הרשאות – במחלקת ספקים ישנה עובדת אשר תפקידה להקים ספק לראשונה
במערכת (שדה  )213או לשנות פרטי ספק קיים .עובדת זו היא היחידה
המורשית להקים או לשנות פרטי ספק במערכת .בהיעדרה ישנה עובדת נוספת
המורשית לבצע פעולה זו .החלפת העובדות בתפקיד נעשה ביציאתה של
העובדת לחופשה ממושכת ובהוראת מנהל המחלקה בלבד.
טפסים נדרשים – לצורך הקמת הספק במערכת יש לקבל ממנו חשבונית
לדוגמא וצילום שיק .מהחשבונית נלקחים פרטי הספק וצילום השיק משמש
אסמכתא לפרטי חשבון הבנק של הספק .הנתונים מוזנים למערכת ,לרבות
תנאי האשראי של הספק (תנאי האשראי נקבעים על פי קבוצות הספקים
המפורטות בהנחית מנהל חטיבת כספים וכלכלה).
ספקי חו"ל – לצורך הקמת ספקים מחו"ל אשר להם אין חשבון בנק בארץ
העובדת מקבלת טופס אישור מהבנק בחו"ל ,הכולל את פרטי החשבון של
הספק .בקשות להקמת ספק חו"ל במערכת מתקבלות בדרך כלל מאגף
תקציבים ומאגף אחזקה.
מיסוי – ספקים "מסודרים" שולחים גם את אישור רשויות המס על זכאותם
לפטור מניכוי מס במקור או אישור על אחוז ניכוי המס במקור .במידה ולא,
העובדת נכנסת לנתוני רשות המיסים ,בודקת את הנושא ומזינה למערכת
לרבות תאריך תוקף האישורים.
עיקולים – ישנם ספקים אשר מוטלים עליהם עיקולים מרשויות המס ,הוצאה
לפועל וכדומה .כאשר הרשויות שולחות דרישת עיקול העובדת מזינה את
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הנתון למערכת והספק מצוין במערכת כספק מעוקל ,בתוספת הודעה למנהל
המחלקה על היותו ספק מעוקל לצורך טיפול מול הרשויות.
שינוי פרטי ספק – כאשר חל שינוי בפרטי חשבון הבנק ,הספק נדרש לשלוח
צילום שיק חדש .במידה וחל שינוי בסטאטוס המשפטי של הספק אשר יש לו
גם השלכה בהיבט המיסוי (לדוגמא :מעבר מ"-עצמאי" ל"-חברה" וכדומה),
נעשית בדיקה כי יתרת הספק עומדת על אפס ומתבצעת פעולת סגירה של
הספק במערכת הלוגיסטית (ביטול "ספק פעיל") וביטול כרטסת הנה"ח של
הספק במערכת "פיננסית" .לאחר מכן מבוצע הליך פתיחת ספק ,כמתואר
לעיל.
כל הנתונים ,כאמור ,מוזנים למערכת "פיננסית".
לאחר קליטת הנתונים במערכת ה"-פיננסית" מבוצעת פעולה לשם "משיכת"
הנתונים מהפיננסית אל המערכת ה"-לוגיסטית" ,על מנת שיתאפשר להוציא
לספק תעודות קבלה.
הביקורת סקרה את תהליך הקמת ספק במערכת ואת תמיכת מערכות המידע
בתהליך.
ממצאי הביקורת :
א .היעדר הפרדת תפקידים ובקרות בתהליך הקמת/עדכון נתוני ספקים
במערכת
קיימים ליקויים בהליך הקמת הספקים החדשים במערכת ובהליך עדכון
נתוני הספקים ,כדלקמן:
 העובדת מרכזת אצלה את כל הליך הקמת הספק ,ללא הפרדת
תפקידים נאותה ,משום שהיא גם מזינה את נתוני הספק למערכת וגם
מאשרת את הקמת הספק.
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 שינוי בנתוני הספק ,לרבות שינוי פרטי חשבון הבנק שלו ,נעשה באופן
בלעדי על ידי העובדת .מצב זה מהווה פרצה לטעויות ואי סדרים.
 לא מתבצע כיום הליך בקרה ומעקב או בדיקה ,ולו מדגמית ,אחר
ספקים חדשים שהוקמו במערכת ואחר ביצוע שינויים בפרטי ספקים.
 לא מופקים דוחות מעקב לתקופות חתך שונות ,בגין ספקים חדשים
ולא נבדקה האופציה להטמעת דוחות מסוג זה.
 בנוסף ,העובדת המבצעת את הקמת/עדכון הספקים במערכת ממלאת
את תפקידה מזה כ 12-שנה .איוש תפקיד רגיש זה במשך שנים רבות
על ידי עובד אחד ,ללא בקרה ומעקב כאמור ,אינו תקין מבחינת כללי
הפרדת תפקידים.
ב.

אי הגדרת שדה חובה לתקופת החוזה במערכת
בשלב הקמת הספק לא קיים במערכת שדה אליו יש להזין את תקופת
ההתקשרות .לדעת הביקורת הגדרת תקופת ההתקשרות כשדה חובה כבר
בשלב הקמת הספק במערכת יכולה לשמש כבקרה נוספת למעקב אחר
תשלומים לספקים שתקופת החוזה עימם פגה או טרם חודשה .כיום ,אין
חסימה לביצוע העברות תשלומים לספק לאחר תום מועד החוזה.

ג.

הקמת ספק טרם קבלת חוזה התקשרות
הקמת הספק נעשית ללא קבלת חוזה ההתקשרות עם הספק וללא
אישורים כלשהם מצד מנהלי המרחבים/היחידות מזמיני השירות .לדעת
הביקורת ,חוזה ההתקשרות הינו מסמך בסיסי לצורך הקמת הספק ,הן
על מנת לכלול במערכת את פרטי ההתקשרות עימו (מחירים ,תנאי
תשלום) והן לצרכי בקרה ואישור של הגורם בקק"ל אשר התקשר עימו.
כך ניתן לוודא כי הספק עימו נחתם חוזה ההתקשרות הוא אכן הספק
שהוקם במערכת (נציין כי התקשרויות מ 10,000-ש"ח ומעלה מחייבות
עריכת חוזה) ,המרחבים לא נדרשים לשלוח את החוזים ומחלקת ספקים
גם אינה דורשת לראותם.
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ד.

נהלים
לא קיימות הנחיות בדבר הפרדת תפקידים וביצוע רוטציה וכן אין הפרדה
בהרשאות לביצוע פעולות במערכת ,בין פעולת הקמת הספק לבין פעולת
עדכון חשבון הבנק שלו במערכת ,אותה נהוג לבצע על ידי גורם אחר.
תהליך הקמת ספק נסמך כיום על נהלים בעל-פה .לא קיים נוהל בכתב
אשר כולל את התהליכים המקדמיים והאסמכתאות הנדרשות בעת הקמת
ספק חדש במערכת ,הן לגבי ספקים מקומיים והן לגבי ספקים מחו"ל
(כגון :קבלת אישורים רלוונטיים ,אישור פרטי חשבון הבנק ,אישורי מס,
אילו פעולות יש לבצע על מנת לוודא כי הספק אינו קיים במערכת).

המלצות הביקורת :
 .1שמירה על עקרון הפרדת תפקידים בהליך הקמת ספקים וביצוע
בקרות
הביקורת ממליצה על נקיטת פעולות לשם בקרה על תהליך
הקמת/עדכון פרטי ספקים כדלקמן:
א .יש ליצור הפרדה בין הגורם המזין את נתוני הספק לבין הגורם המאשר
את הספקים החדשים .מוצע כי גורם ניהולי במחלקה יהיה הגורם
המאשר.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ויושמה .מנהל חטיבת כספים הנחה על
ביצוע הפרדת תפקידים בהליך הקמת ספקים וביצוע בקרות.
ב .מומלץ ליצור הפרדה בין העובד המעדכן את פרטי הבנק במערכת לבין
העובד שהקים את הספק.
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תגובת קק"ל
המלצת הביקורת אינה מקובלת .אין מקום לביצוע הפיצול בהתאם
להמלצה.
ברוח המלצת הביקורת ,מנהל חטיבת הכספים הנחה כי תוצאות
הבקרה יובאו בפני עובד אחר (בניגוד למצב היום שתוצאות הבקרה
היו מגיעות לאותו עובד שמקים את הספק).
ג .יש לערוך מדי תקופה סבב בין עובדי המחלקה באיוש התפקיד של
הקמת/עדכון ספקים במערכת.
תגובת קק"ל
מנהל חטיבת כספים הנחה לבחון אפשרות יישום המלצת הביקורת.
 .2הגדרת שדה במערכת" :תקופת חוזה"
הביקורת ממליצה לבצע התאמה במערכת ולהגדיר כשדה חובה את
הנתון בדבר תקופת החוזה .מומלץ גם להגדיר התרעה בעת קליטת
חשבונית לספק ,אשר חוזה ההתקשרות עימו הסתיים.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת והיא מצויה בתהליך יישום ,שבגינו הועברה
הנחיה לאגף מערכות המידע לפתח לאלתר את האפיון הנדרש.
 .3קבלת חוזי התקשרות בעת הקמת ספק
הביקורת ממליצה כי המצאת חוזי התקשרות לידי מחלקת ספקים
תיקבע כתנאי הכרחי טרם הקמת הספק במערכת .החוזים יסרקו
וישמרו במחלקת ספקים.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת אינה מקובלת .אין משמעות מעשית לקבלת חוזה

164

בעת פתיחת ספק חדש .לעומת זאת ,בהתאם להנחיות מנהל חטיבת
הכספים מיום  27.7.15אין לבצע תשלום ללא חוזה או הזמנת עבודה
חתומה עם הספק.
 .3נהלי הקמת ספק במערכת
הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל עבודה להקמת ספקים חדשים.
הנוהל יכלול ,בין היתר:
 פירוט האישורים והאסמכתאות הנדרשות מהספק טרם
הקמתו במערכת ,הן לגבי ספקים בישראל והן לגבי ספקים
בחו"ל.
 קבלת חוזה ההתקשרות עם הספק בצירוף מכתב אישור מאת
מנהל היחידה הארגונית המאשר את קיום החוזה.
מילוי טופס "הקמת ספק במערכת" ובו יכללו פרטי הספק,
תקופת ההתקשרות ,תנאי האשראי ,דרך ביצוע התשלום
וכדומה .הטופס ייסרק וישמר במחלקת ספקים.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ,למעט לגבי חוזה התקשרות (כמפורט
בהתייחסות לסעיף  3לעיל) .מנהל חטיבת הכספים הנחה את מנהל
אגף כספים להכין נוהל עבודה להקמת ספקים חדשים.

.4

קליטת חשבוניות במרחבים
קליטת חשבוניות מספקים מתבצעת בשני שלבים:
 .1קליטת החשבוניות מהספקים מתבצעת במחלקות הכספים במרחבים
לשם בדיקתן ואישורן טרם העברתן אל מחלקת ספקים לצורך ביצוע
התשלום.
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 .2העברת החשבוניות מכל המרחבים אל מחלקת ספקים באגף הכספים
בירושלים לצורך אישור וביצוע תשלום.
להלן פירוט מצבת העובדים העוסקים בקליטת החשבוניות מספקים:
יחידה ארגונית

מס' מנהלי
חשבונות

מרחב צפון

2

מרחב מרכז

3

מרחב דרום

3

יחידת מטה ירושלים (מח' ספקים)

3

אגף גיוס משאבים

3

אגף חינוך

2

מחסנים

1

סה"כ

17

סדר הפעולות המתבצע במרחבים לצורך אישור דרישות התשלום הינו
כדלהלן:
 .1אישור הגורם המקצועי – הגורם המקצועי המלווה את מתן השירות
מאשר בחתימתו כי השירות אכן סופק כנדרש ,לדוגמא:
 ספקי ציוד מכני – (בהכשרת קרקע/ייעור) העבודה מאושרת על ידי
מנהל עבודה (עובד קק"ל) הנמצא בשטח מתחילת העבודה ועד סופה.
באישור היומי מופיעים ,בין השאר ,הפרטים הבאים :שם פרויקט,
מס' תקציב ,אתר עבודה ,סוג הכלי ,מספר הכלי ,תיאור העבודה
ושעות עבודה.
 קבלני פיתוח – מבוצעת בדיקה של מהנדס המרחב לאישור אחוזי
הביצוע .התשלום נגזר על פי קצב התקדמות הפרויקט.
אחת לשבוע מגישים מנהלי העבודה את האישורים למחלקת הכספים.
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 .2מחלקת הכספים במרחב – מזינה את האישורים אל מערכת ה,SPL-
בודקת כי לא קיימת חריגה תקציבית ,בודקת את הכמויות ואת תעריפי
התשלום אל מול החוזה.
לצרכי בקרה ,מופק בתאריך ה 10-בחודש דוח חודשי ממערכת ה SPL-לכל
כלי ומתבצעת השוואה בין דרישת התשלום החודשית של הספק ,לדוח
שהופק.
 .3בדיקה ואישור של מנהל/ת מחלקת הכספים במרחבים.
 .4אישור וחתימה של מנהל המרחב/סגנו.
 .5העברת החשבוניות למחלקת ספקים (בדואר פנימי).
הביקורת ביקרה במחלקות הכספים במרחבים מרכז ודרום ,לצורך בחינת תהליך
הקליטה ,הבקרה והאישור של דרישות התשלום.
במסגרת הבדיקה נדגמו  30דרישות תשלום ,מן ההיבטים הבאים:


קיומו של חוזה בר תוקף.



תנאי דרישת תשלום ביחס לתנאי החוזה.



אישור מקבל השירות/הגורם המקצועי בקק"ל.



אישורי מנהלים.

ממצאי הביקורת :
א.

כפיפות מקצועית של מנהלי החשבונות במרחבים
סקירת המבנה הארגוני מעלה כי מנהלי החשבונות במרחבים השונים
וביחידות המטה אינם כפופים להוראות מנהל מחלקת ספקים אלא
למנהלי המרחבים/יחידות המטה .אי לכך ,ריענון הוראות קיימות
והערות/הארות הנוגעות לתהליך העבודה לכאורה אינו "מחייב" אותם.
לדעתנו יש להנחות את מנהלי החשבונות במרחבים לציית להנחיות
המקצועיות של מחלקת ספקים.
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ב.

תשלומים בגין הובלות ציוד מכני הנדסי
הביקורת תיעדה מספר מקרים של דרישות תשלום במרחב מרכז בגין
הובלות כלים לאתר הפרויקט .נמצא כי ישנן מחיקות במקום בו
מופיעים תעריפי ההובלה ובמקומם נרשם ידנית תעריף נמוך יותר.
לשאלתנו הובהר כי אין אפשרות לקק"ל לדעת מהיכן ומאיזה מרחק
שינע המוביל את הכלים הנדרשים לאתר הפרויקט ולכן מתבצעת
הפחתה לתעריפים.
תגובת קק"ל
דמי ההובלה של כלי הצמ"ה הינם פונקציה של :מרחק ההובלה של
הכלי (עמוס); נסיעה ריקה (מבסיס המוביל עד למוצא הכלי ומהיעד
חזרה לבסיס); משקל הכלי; שעות המתנה (לעיתים נדירות ,כאשר יש
המתנה מעבר לזמן המקובל/הסביר) .תיקוני חשבונות יכולים להיות
בגלל טעות בכל אחת מהנקודות הנ"ל .לדוגמא :על כל ק"מ עמוס מגיע
לקק"ל ק"מ ריק חינם ולא פעם יש טעות בחישוב סעיף זה והחשבונית
מתוקנת.



לכל תיקון יש סיבה .בסיס המוביל נקבע בחוזה ומוצא הכלי ויעד
ההובלה ידועים למרחב .חתימת המאשר בגוף החשבון מתייחסת לכך.
כמו כן ,נעשית בקרה למספר הק"מ בעזרת אתר באינטרנט הנקרא
"אתר מפה".

ג .אי הסדרת תנאי התשלום בחוזי ההתקשרות
במספר חוזי ההתקשרות עם ספקים לא קיים סעיף המפרט את תנאי
התשלום .לדעתנו ,מדובר בסעיף בסיסי שהינו בליבת החוזה ויש
להסדיר זאת באופן רשמי.
ד.

אי קיום נהלי עבודה בכתב
מבדיקת הביקורת עולה שלא קיימים במרחבים נהלי עבודה אחידים
בנושא קליטה ואישור של חשבוניות אשר יתוו את מתודולוגית
הבדיקה והאישור של דרישות תשלום מספקים ,לדוגמא:
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 אילו מסמכי מקור יש לקבל מהספק.
 כיצד להצליב מידע בין דרישות התשלום לנתונים במערכות
המידע של קק"ל.
 אילו בדיקות יש לערוך טרם אישור דרישות התשלום (כגון:
בדיקת קיומם של חוזים בתוקף ,כמויות ,תעריפים ,תנאי
אשראי ,קליטה על פי מספר עוסק מורשה ולא על פי שם ספק
וכדומה).
 מיהם בעלי התפקידים במרחבים/יחידות המטה המאשרים
את קבלת השירות/טובין.
 מיהם בעלי התפקידים בהנהלת המרחב/יחידת מטה
המאשרים את דרישת התשלום.
אי הטמעתם של נהלי עבודה סדורים פוגעים ברמת הבקרה הנדרשת
טרם אישור החשבוניות לתשלום ומעלים את הצורך ,לכל הפחות,
בביצוע בקרות מפצות במחלקת ספקים במטה.
המלצות הביקורת :
 .1כפיפות מקצועית של מנהלי החשבונות מחוץ למחלקת ספקים
הביקורת ממליצה כי מנהלי החשבונות האמונים על קליטת החשבוניות מחוץ
למחלקת הכספים יהיו כפופים מבחינה מקצועית להוראות הביצוע שמוציא,
מעת לעת ,מנהל מחלקת ספקים.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומצויה בתהליך יישום .סוגיית כפיפות (מקצועית
ומנהלית) של חשבי הכספים ביחידות השונות בקק"ל לחטיבת הכספים
נידונה לאחרונה ,ביוזמת המנכ"ל ,בהנהלה המצומצמת ואושרה .לאחר מכן
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הסוגיה עלתה לדיון בוועדת הכספים הדירקטוריונית ואושרה .לאחר קבלת
כל האישורים נדרשים הדבר יוטמע בפועל.
 .2הוספת סעיף תנאי תשלום כחלק אינטגראלי בחוזה
הביקורת ממליצה על הוספת סעיף תנאי תשלום בגוף החוזה ,אשר יבהיר
את מועדי ביצוע התשלומים לספק.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומצויה בתהליך יישום .מנהל חטיבת כספים פנה
ליועץ המשפטי של קק"ל להטמעת הנושא במסגרת תוכן החוזה.
 .3נהלי עבודה
הביקורת ממליצה על עריכת נהלי עבודה אשר ינחו את הגורמים המעורבים
בתהליך העבודה של קליטה ואישור דרישות תשלום מספקים .בין היתר,
מומלץ לערוך מסמך צ'ק ליסט "קליטה ואישור דרישת תשלום" ,אשר יכלול
בדיקות שיש לבצע ,כגון:
 תאריך קליטה. בדיקת קיום חוזה בר-תוקף. ביצוע בדיקת תעריפים. ביצוע בדיקת כמויות (על ידי מהנדס ,גורם מקצועי). בדיקת אישור תקציבי. אישורי מנהלי עבודה. חתימת מנהל כספים במרחב/יחידה. אישור קבלת השירות על ידי הגורם המקצועי. אישור מנהל ממונה (חותמת  +חתימה  +תאריך האישור).הטופס יצורף עם דרישת התשלום למחלקת ספקים.
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תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומצויה בתהליך יישום .מנהל חטיבת כספים הנחה
את מנהל אגף כספים וחשבונות להכין נוהל אשר יוודא ביצוע בדיקות נדרשות
לקליטת ואישור דרישת תשלום.

.5

אישור חשבוניות במחלקת ספקים
עם הגעת החשבוניות למחלקת ספקים וקליטתן במערכת "פיננסית" ,הן מוגדרות
במערכת בסטטוס "קלוט" וצבועות במערכת בצבע אדום .בשלב זה מתבצעת בדיקה
במחלקה לקראת אישורן והעברתן לתשלום .הנושאים הנבדקים:


מסמכי מקור – חשבונית מס מקור בלבד או נאמן למקור.



קיומם של אישורים של הגורמים הממונים על כך במרחבים/יחידות
השונות מהן נשלחו החשבוניות.



בדיקת קיומם/אי קיומם של עיקולים (במידה וקיימים מספר נושים יש
לבצע בדיקה מי מביניהם המוטב הזכאי לקבלת הכסף).



בדיקה האם יש צורך לבצע קיזוז לספקים הנמצאים ביתרת חובה
(שמשמעותן מתן מקדמות לספקים ,בעיקר בסכומים מעל  50,000ש"ח).



בדיקת מספר הספק במערכת.



שאלות ובירורים טלפוניים.

לאחר שהושלמו הבדיקות ,החשבוניות מועברות לסטאטוס "מאושר לתשלום" והן
צבועות במערכת בצבע ירוק לקראת העברתן לתשלום.
דרישות תשלום מעל  100אלף ש"ח
בתאריך  14ביולי  2014יצאה הנחיה של מנהל חטיבת כספים וכלכלה ,בנוגע לבדיקת
תשלומים לספקים בסכומים של מעל  100,000ש"ח (להלן" :הנוהל").
ההנחיה דורשת כי לכל דרישת תשלום מעל  100,000ש"ח יצורפו המסמכים הבאים:
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א .אישור וועדת מכרזים/אישור דירקטוריון (לפי העניין).
ב .הסכם התקשרות חתום ובתוקף.
ג.

פקודת תשלום חתומה על ידי היחידה מקבלת השירות (רפרנט כספי
ומנהל היחידה).

ד .חשבונית מס ואישור קבלת הטובין.
בהנחיה הודגש כי ללא צירוף החומרים הנ"ל יעוכב התשלום לספקים.
"פקודות תשלום"
פקודת תשלום מתבצעת בגין דרישות תשלום מספקים שהתקשרו עם אחת
מיחידות המטה בקק"ל .לדוגמא :דרישת תשלום בגין מתן שירותים משפטיים
שניתנו ל"-הימנותא" ,או העברות כספים בגין הסכמי שיתוף פעולה עם ארגונים.
כמו כן ,במקרים בהם מועברים כספים לצד ג' מתקבלות דרישות תשלום ,לדוגמא:
מהאגף לגיוס משאבים.
פקודות התשלום מועברת אל מחלקת ספקים ,בצירוף טופס פקודת תשלום חתום
על ידי מנהל האגף.
המלצות לתשלום במחלקת ספקים טרם העברה לתשלום
כאמור ,בשלב זה סטאטוס החשבוניות הינו "מאושר לתשלום" .כעת ,למעט
קבוצות ספקים "רגישות" מבוצעת פקודה שלאחריה מועברות כל החשבוניות
באופן אוטומטי (ע"י פקודה במערכת) לסטאטוס "מומלץ לתשלום" .המשמעות
הינה שרק חשבוניות הנמצאות בסטאטוס של "מומלץ לתשלום" ייכנסו ע"י
המערכת לשידור בהעברת המס"ב הבאה .המערכת תחסום אפשרות של העברת
מס"ב בגין חשבונית שלא נמצאת בסטאטוס "מומלץ לתשלום".
להלן קבוצות הספקים ה"-רגישות" ,לגביהן לא מתבצעת העברה אוטומטית
להמלצה לתשלום ,אלא הן מועברות לסטאטוס "מומלץ לתשלום" לאחר בדיקה
באופן ידני:
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א .ספקים עם עיקול.
ב .ספקים שהמחו את זכותם לגורם שלישי (ע"פ חוק המחאת חיובים וזיכויים),
להמחאה כזו דרוש אישור מיוחד.
ג .ספקים מחו"ל.
ד .ספקים בקשר עם עסקאות מקרקעין.
ה .דרישות תשלום בסכומים של  100,000ש"ח ומעלה.
ו .ספקים שאינם בעלי פטור מניכוי מס במקור.
הביקורת בחנה את תהליך קליטת החשבוניות ואישורם לתשלום במחלקת
ספקים.
במסגרת הביקורת ערכנו במחלקת הספקים מדגם של כ 65-דרישות תשלום
בסכומים של  100,000ש"ח ומעלה ,מתוכו  45מקרים מתאריכים שלאחר פרסום
הנוהל ו 20-מקרים מתאריכים שלפני פרסום הנוהל.
ממצאי הביקורת:
א .אישור תשלומים ללא בדיקת מסמכים
בדיקתנו מעלה כי חסרים מסמכים מהותיים שהיו אמורים להיבדק בעת
אישור דרישת התשלום ,לרבות מסמכים הנדרשים על פי ההנחיה של מנהל
חטיבת כספים וכלכלה ,כמפורט להלן:
 ב 8-דרישות תשלום מתוך  65דרישות שנבדקו ( )12%לא נמצאה
חשבונית מס מקורית.
 ב 5-דרישות תשלום מתוך  65דרישות ( )8%לא נמצא אישור של מקבל
השירות בקק"ל.
 ב 21-דרישות תשלום מתוך  45דרישות ( )47%לא צורף חוזה
ההתקשרות עם הספק/נותן השירות.
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 ל 24-דרישות תשלום מתוך  45דרישות ( )53%לא צורף אישור ועדת
מכרזים/דירקטוריון לביצוע ההתקשרות.
להלן מספר דוגמאות של ממצאי הבדיקה שעלו מהמדגם:
חשבונית

אישור

חוזה

אישור

שם

תאריך

הספק

חשבונית

סכום

מס
מקור

מקבל
השירות

התקשרות

ועדת
מכרזים

ק.פ.

31.8.2014

251,700

לא

לא

לא

לא

ק.פ

1.9.2014

357,166

לא

לא

לא

לא

פ.ת.פ.

11.8.2014

131,152

כן

לא

לא

לא

ח.כ.ע.י.

23.9.2014

114,750

כן

לא

לא

לא

ח.פ.ע.

17.9.2014

762,000

לא

כן

לא

לא

א.פ.

31.8.2014

571,186

כן

כן

לא

לא

א.י.

31.3.2014

722,520

לא

כן

לא

לא

רלוונטי *

רלוונטי *

א.א.

30.12.2013

159,747

לא

כן

לא
רלוונטי *

לא
רלוונטי *

ר.ק.ר.

31.12.2013

129,800

לא

כן

לא
רלוונטי *

לא
רלוונטי *

* טרם פרסום ההנחיה.

תגובת קק"ל
מבדיקה שנערכה לגבי הספקים הנ"ל:
 א.י ,.א.א ,.ר.ק.ר – .נמצאו חשבוניות המקור שלא הוצגו לביקורת.
 א.פ ,.פ.ת.פ ,.ח.כ.ע.י – .נמצא החוזה שלא הוצג לביקורת.
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תגובת הביקורת
נציין כי ,במועד הביקורת ,החומרים של המדגם הוצגו בפנינו לאחר מספר בקשות ובדקנו
את כל המסמכים שנכללו בהם .לאור ממצאי הביקורת ,קק"ל ביצעה בדיקה נוספת
ומצאה חלק מהמסמכים ,ככל הנראה ,במקומות אחרים .הביקורת סבורה כי מצב זה
מצביע על כך כי נושא התיוק והתיעוד באגף הכספים בקק"ל טעון שיפור.
ב.

פקודות תשלום מיחידות המטה
בבדיקת נושא פקודות התשלום עלו מספר ליקויים:
 אין נהלים פנימיים בקק"ל המגדירים את בעלי התפקידים המוסמכים
לאשר פקודת תשלום .הנוהג כיום הוא כי מורשה החתימה בכל יחידה
הוא הגורם החותם ומאשר את פקודת התשלום .במידה ותפקיד זה
אינו מאויש חותמים על הפקודה בעלי תפקידים בהנהלה הבכירה.
להלן מספר דוגמאות הממחישות את חוסר העקביות באישור פקודות
התשלום:
אישור מקבל השירות

אישור הממונה

שם הספק
עמותת חוגי סיירות

מנהל אגף לחינוך
ולנוער (ללא חתימה)

מנכ"ל קק"ל

האופרה הישראלית
ת"א-יפו

מנכ"ל קק"ל

מנהל חטיבת
כספים וכלכלה

ע"ץ – עושים ציונות

–

מנהל חטיבת
כספים וכלכלה

מרכז למורשת

–

מנהל חטיבת

ירושלים ע"ש זאב
ז'בוטינסקי

כספים וכלכלה

 חלק נכבד מדרישות התשלום של הספקים מוגשות כפקודות תשלום
לאחר קבלת השירות מספק ,ללא ביצוע שלב מקדים של הזמנת רכש,
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כמקובל .לדעתנו מדובר בצורת התנהלות שאינה תקינה עקב הדילוג על
שלב הזמנת הרכש ורישום ההזמנה במערכת.
לדוגמא :תשלום שבוצע לחברת מ.א .במסגרת פעילות לשכת הדוברות
(קמפיין פרסומי) הינו בצורת דרישת תשלום "רגילה" ,בעוד שתשלום
לחברת לעיתון יומי בעקבות פעילות לשכת הדוברות (שיתוף פעולה
"גיבורי הסביבה"  )2014הינו בצורת "פקודת תשלום".
ג .בדיקת תעריפים וכמויות בדרישות התשלום של נותני שירותים
בדיקתנו מעלה ,כי במחלקת ספקים לא מבוצעת בדיקה לצורך בקרה כי
התעריפים והכמויות הינם בהתאם לחוזה ההתקשרות .למעשה ,סומכים
באופן מוחלט על הבדיקה שנעשית במרחב/ביחידת המטה שהתקשרו עם
נותן השירותים ,לדוגמא:
 בדרישת תשלום מאת משרד אדריכלים "ר" נשלח חשבון עסקה
בסך  221,043ש"ח בגין "חשבון תקופתי" ללא פירוט שעות
ותעריפים .החשבון אושר.
 דרישת תשלום מאת משרד עורכי דין  ,Aכוללת אמנם פירוט של
מספר שעות ותעריפי שעות שונים ,אולם אין במחלקת ספקים את
המידע האם מדובר בכמות השעות ובתעריפים עליהם הוסכם
בחוזה .מבירור נוסף שערכנו נראה כי לא קיים חוזה בין הצדדים.
המלצות הביקורת:
 .1הטמעת נוהל תשלומים בכלל ומעל  100אלף ש"ח בפרט
הביקורת ממליצה על נקיטת פעולות לצורך ריענון הוראות הנוהל ,במטרה
להדק את הבקרה על אופן ביצוע התשלום לספקים .יש לבדוק את המקרים
שעלו במדגם הנ"ל ובהם התגלו מסמכים מהותיים כחסרים.
תגובת קק"ל
המלצת המבקר מקובלת וכבר מיושמת .בתהליך יישום הנחיית מנהל
חטיבת הכספים לתשלומים מעל  100,000ש"ח התגלו קשיים ולכן הוחלט
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על גיוס עובד נוסף (הגיוס בוצע) לטובת מתן מענה מקצועי לבקרה על
התשלומים לספקים .בנוסף ,רף הסכום המינימאלי לבדיקת תשלומים
פרטנית פחת מ 100,000-ש"ח ל 50,000-ש"ח.
 .2תיוק מסודר של מסמכים
מומלץ לקבוע רשימת תיוג מסודרת ,אשר תכלול את כל המסמכים
הנדרשים לתיוק עם פקודת תשלום.
 .3קביעת נהלים למשלוח פקודות תשלום
אנו ממליצים על עריכת נהלים אשר יתנו מענה לליקויים שהוזכרו לעיל,
דהיינו :מהם המאפיינים של דרישות תשלום המוגשות כפקודות תשלום,
מיהם הגורמים המאשרים דרישות אלה והחתימות הנדרשות.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומצויה בתהליך יישום .מנהל חטיבת כספים
הנחה את מנהל אגף כספים וחשבונות להכין נוהל עבודה בנושא דרישות
תשלום המוגשות כפקודות תשלום ,מיהם הגורמים המאשרים דרישות
אלה והחתימות הנדרשות.
בנוסף ,יודגש כי בהתאם להנחיית מנכ"ל קק"ל מונה לאחרונה גורם
מקצועי בקק"ל אשר תפקידו לוודא קיום התחייבויות צדדים שלישיים
כלפי קק"ל.
 .4נהלי עבודה וחלוקת תחומי אחריות בין היחידות למחלקת ספקים
בהמשך להמלצתנו בפרק הקודם בדבר עריכת נהלי עבודה לתהליך הקליטה
והאישור של דרישות תשלום ,אנו ממליצים לקבוע את תחומי האחריות
והבדיקות שבאחריות מחלקת ספקים לבצע ,לעומת הבדיקות ותחומי
האחריות שעל מחלקת הכספים ביחידה לבצע .כך ,בדיקות אשר צריכות
להיעשות לא "יפלו בין הכיסאות" ומנגד ,לא תתבצענה בדיקות כפולות
ומיותרות.
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תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומצויה בתהליך יישום .מנהל חטיבת כספים
הנחה את מנהל אגף כספים וחשבונות להכין נוהל עבודה בנושא חלוקת
תחומי האחריות בין היחידות לבין מחלקת הספקים.

.6

ביצוע תשלומים לספקים
אפשרויות התשלומים לספקים
א.

העברות באמצעות מערכת סליקה בנקאית (להלן" :מס"ב") המשמשת
כאמצעי התשלומים העיקרי.

ב.

חשבון בנק בחו"ל (לוקסמבורג) – מיועד עבור תשלומים לספקים בחו"ל.
אין אפשרות לבצע העברות באינטרנט אלא ע"י אישורים באמצעות
התכתבויות.

ג.

מערכת סליקה לתשלומים במט"ח.

ד.

שיקים.

הרשאות
בקק"ל קיים מסמך רשמי (להלן" :נוהל מורשי חתימה") המגדיר באופן ברור את
מדרג האישורים הנדרש על פי היקפי ההוצאות השונים .הנוהל כולל מתן הרשאות
לביצוע העברת תשלומים אלקטרונית.
שידור מ*ס"ב יכול להתבצע רק על ידי מפתח אישי ) (DISK-ON-KEYשל המורשה
ורק בעמדת המחשב של המורשה .ללא שני התנאים הנ"ל לא ניתן לבצע שידור.
תהליך העברות מס"ב והבקרות הנלוות
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בחירת ה"מומלצים לתשלום" ממערכת פיננסית ,בחירת חשבון הבנק ממנו
יצא התשלום ,קביעת תאריכי ערך.



המרה לקובץ אקסל .הקובץ נשלח לעיונו של מנהל מחלקת ספקים.



מחיקת קובץ השידור הקודם מטעמי זהירות על מנת שלא יתבצע שידור
חוזר של התשלומים הקודמים.



הקובץ נמצא בכונן מחשב אשר רק למנהל אגף כספים וחשבונות ולמנהל
מחלקת הגזברות קיימת גישה אליו.



שידור הקובץ (סיסמאות ,אישורים ,חתימות דיגיטליות).

הביקורת בחנה את תהליך העברות התשלומים ואת פעולות הבקרה השוטפות
הננקטות בתהליך.
ממצאי הביקורת:
א.

מתן הרשאות לביצוע תשלומים לבעלי תפקידים שאינם אנשי חטיבת הכספים
נוהל מורשי חתימה מפרט בסעיף ב' את שמות בעלי התפקידים אשר מוסמכים
לבצע את הפעולות הבאות:
 לבצע התקשרויות בשם קק"ל בסכומים של עד  5מיליון ש"ח.


לאשר ביצוע תשלומים בסכומים של עד  1מיליון ש"ח.

המדובר בבעלי התפקידים הבאים :מנהל אגף אחזקה ,מנהל מפ"ק ,מנהל החטיבה
לגיוס משאבים ,מנהל חטיבת משאבי אנוש ומנהל מכלול המקרקעין .בעלי
תפקידים אלה אינם עובדי חטיבת הכספים ולא ברור כיצד ייתכן שהם מוסמכים
להוציא כספים מהבנק עד מיליון ש"ח .בנוסף ,הדבר מהווה ליקוי בעיקרון הפרדת
התפקידים ,משום שהגורמים הללו מבצעים במסגרת תפקידם השוטף התקשרויות
עם ספקים ונוצר מצב בו הגורם שמבצע את ההתקשרויות הוא גם הגורם המאשר
העברות תשלומים לספקים.
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ב.

תשלום באמצעות שיקים
הרוב המוחלט של התשלומים לספקים נעשה ,כאמור ,באמצעות העברות מס"ב.
תשלומים באמצעות שיקים נעשה בשני מקרים:
 הלוואות לעובדים.


תשלומים למוסדות כגון :מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות פנסיה ,קרנות
השתלמות וכדומה.

לעיתים מדובר במספר רב של פעולות ולא סביר כי פעולות אלו יתבצעו בשיקים,
דבר הגוזל משאבים וחשוף לטעויות אנוש.
ג.

ביצוע תשלומים לספקים בתנאי אשראי השונים מההנחיה
מכרטסת תנועות ספקים לתקופה ינואר-דצמבר  2014עולה כי התשלומים לספקים
נעשים בתקופות אשראי שונות שלא על פי ההנחיה .לעיתים ,לספק אחד שולמו
מספר דרישות תשלום בתנאי אשראי שונים ,לדוגמא
שם הספק

סכום

א.פ.

1,146,301

29.9.2014

16.11.2014

שוטף45+

שוטף 30+

א.פ.

1,047,174

30.9.2014

31.10.2014

שוטף30+

שוטף30 +

נ.ו.ע.

507,625

18.5.2014

3.10.2014

שוטף 120+שוטף30 +

נ.ו.ע.

406,100

28.5.2014

3.9.2014

שוטף90+

שוטף30 +

א.ע.ו.

59,761

19.1.2014

17.2.2014

שוטף15+

שוטף60+

א.ע.ו.

145,919

27.7.2014

6.11.2014

שוטף70+

שוטף60+

שוטף

שוטף60+

שוטף

שוטף60+

חלוצית  4בע"מ 465,950
חלוצה אגש"ח
בע"מ
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תאריך
חשבונית

תאריך
תשלום

ימי אשראי צ"ל על פי
הנוהל

526,482

31.10.2014 20.10.2014
17.7.2014

23.7.2014

תגובת קק"ל
ימי האשראי בפועל כפי שמוצגים בטבלה שלעיל אינם פונקציה של מדיניות תנאי
התשלום של הקק"ל אלא תוצאה של תאריך קליטת החשבוניות בפועל .דהיינו:
במידה ונקלטה חשבונית באיחור על ידי יחידת הקצה ועבר תאריך התשלום ,מועד
התשלום ייגזר אך ורק ממועד הקליטה וישולם במועד התשלום הקרוב –  15או 30
לחודש (מועדי ביצוע תשלומים) .באשר לחלוצית וחלוצה ,התשלום בוצע מיידית
במסגרת העברת תרומות לסיוע בזמן מבצע "צוק איתן" ובין היתר לטובת רכישת
מיגוניות.
ד.

העברות מס"ב במועדים שלא על פי הנוהל
תשלומים לספקים מבוצעים בתאריכים שונים ,שאינם אמצע וסוף חודש ,שהינם
מועדי התשלום הקבועים בקק"ל .למעשה ,מדי כמה ימים מבוצעות העברות מס"ב,
תהליך שהינו מורכב ,דורש בקרות רבות וטמונים בו סיכונים שונים .קיימות
בקשות מצד ספקים לאישור דחוף של תשלומים ,אשר בדרך כלל נענות ,לטעמנו
מסיבות שאינם מוצדקות .דבר זה מעמיס עבודה מיותרת על המערכת וחושף אותה
לסיכונים יום יומיים.

המלצות הביקורת :
 .1עדכון נוהל מורשי חתימה
הביקורת ממליצה לעדכן את נוהל מורשי החתימה ,כך שביצוע תשלומים
לספקים יהיה על ידי בעלי תפקידים מחטיבת הכספים וחברי
דירקטוריון/ועדת הכספים בלבד.
תגובת קק"ל
בהתאם להנחיית מנהל חטיבת הכספים ,באופן עקרוני התשלומים
מבוצעים באמצעות מס"ב ואך ורק באמצעות מורשי החתימה של חטיבת
הכספים .לאחרונה התווסף מורשה חתימה נוסף מחטיבת הכספים.
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 .2ביצוע תשלומים באמצעות שיקים
מומלץ לבחון אופציה לבצע במס"ב את התשלומים המתבצעים כיום
באמצעות שיקים.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומיושמת מזה תקופה ,עוד קודם לקבלת טיוטת
דוח הביקורת .בהתאם להנחיית מנהל חטיבת הכספים ,אין לעשות שימוש
בשיקים ,אף לא להלוואות עובדים או לקרנות השתלמות או קרנות פנסיה.
 .3הקפדה על מועדי התשלום על פי ההנחיות
יש להקפיד על מועדי התשלומים כפי שנקבע בהנחיות .מקרים חריגים בהם
ספק מבקש הקדמת תשלום יובאו לאישור מיוחד על ידי גורם בכיר
בחטיבת הכספים.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת בנושא הקדמת תשלומים מקובלת ומיושמת .הקדמת
תשלום לספק יכולה להתבצע אך ורק ע"י גורם בכיר בחטיבת הכספים –
מנהל אגף כספים וחשבונות או מנהל חטיבת הכספים.
הפחתת מספר המועדים בהם מתבצעת העברת מס"ב
הביקורת ממליצה על צמצום ניכר במספר העברות המס"ב המבוצעות מדי
חודש .תשלום לספקים שלא באחד משני המועדים המקובלים בקק"ל
יתבצע רק אם מדובר במקרה חריג ביותר ובאישור מנהל החטיבה.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומיושמת .באופן עקרוני ,יש שני מועדי תשלום
בחודש :ב 15-וב 30/31-לחודש .מנהל חטיבת הכספים הנחה את מנהל אגף
כספים וחשבונות להקפיד בנושא.
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.7

רכש והתקשרויות ביחידות המטה
במסגרת פעילותן השוטפת של יחידות המטה השונות בקק"ל ,מתבצעות מאות
רבות של פעולות רכש (טובין שירותים) מדי שנה .ההיקף המצטבר של הרכישות
מגיע למיליוני שקלים ,בתחומים מגוונים.
תקנון ההתקשרויות קק"ל
תקנון ההתקשרויות משמש כמעין הוראה מקבילה לתקנות חובת המכרזים,
המחייבות את משרדי הממשלה ואת החברות הממשלתיות באמות מידה ברורות
בבואן לבצע התקשרויות .מטרת התקנות הינה ,בין היתר ,לוודא כי הליך
ההתקשרויות נעשה באופן פומבי ושוויוני ככל הניתן ,תוך מתן הזדמנות שווה לכל
מציע להשתתף בו.
מתוקף מעמדה של קק"ל היא איננה מחויבת לפעול לפי תקנות חובת המכרזים,
אולם ,קק"ל ראתה את עצמה מחויבת לנהוג בהתאם לתקנות אלה בכלל העבודות
שהיא מבצעת .בפתיחה לתקנון נכתב" :התקנון מהווה ,אפוא ,תקנון אחיד לכלל
התקשרויותיה של הקק"ל ...והוא מהווה קודקס נורמות מתקדם העולה בקנה
אחד עם המציאות המשפטית המתפתחת בתחום דיני המכרזים ועם צרכי
הקק"ל".
הביקורת בדקה את הליך הרכש המתבצע במספר יחידות .במסגרת הבדיקה
דגמנו תשלומים של  28חשבוניות שמקורן ברכש שבוצע על ידי יחידות המטה
והאגפים הבאים :חינוך ,מערכות מידע ,תחזוקה ,משאבי אנוש ,הימנותא,
דוברות ,גיוס משאבים ,לשכה משפטית ומפ"ק.
הבדיקה נעשתה בהיבטים הבאים:
 בחינת קיומם של ספקים נוספים וקבלת הצעות מחיר.
 ביצוע תקנון ההתקשרויות של קק"ל.
 הליך אישור ההתקשרות בוועדות המכרזים/פטור והציות להנחיות
הוועדה.
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 תשלום על פי חוזים ,לאחר הליך אישור תקין.
נמצאו ליקויים ב 12-מקרים ( 43%מהמדגם) ,כמפורט להלן:

ממצאי הביקורת –
 .1ביצוע התקשרויות ללא פניה מקדמית לספקים נוספים
נמצאו ארבעה מקרים בהם בוצעה התקשרות ללא בחינת קיומם של ספקים
נוספים בתחום ,תוך הסתמכות על טענות (מומחיות הספק ,דחיפות תפעולית)
אשר לטעמנו ,אינן מבוססות דיין והדבר נעשה שלא בהתאם לתקנון
ההתקשרויות .לעיתים ,ההתקשרות נפרשת על פני תקופה ארוכה ,הזוכה מרכז
בידו טיפול במספר נושאים ולהבנתנו ,גם לאחר ההתקשרות לא נעשים מאמצים
למציאת ספקים נוספים באותו תחום לצורך ביצוע הליך תחרותי בעתיד.
ההיקף הכולל של שלוש מתוך ארבע ההתקשרויות עומד על כ 2.5-מיליון ש"ח
לשנה והיקפה הכולל של ההתקשרות הרביעית אינו ידוע.
להלן פרטי ההתקשרויות:
א.

משרד עורכי דין שנשכר בנושא חלף השבחה (להלן)A :
ההתקשרות בוצעה בשל התדיינות משפטית מול רשות מקרקעי ישראל
ומשרד האוצר בנושא חלף השבחה .הביקורת מצאה כי טרם ההתקשרות
לא בוצעה פנייה לקבלת הצעות מחיר מספקים נוספים .בהתאם לתקנון
(סעיף  )25נדרשת קבלת הצעות מחיר נוספות ,בפרט לאור העובדה כי
משרד זה מטפל עבור קק"ל במספר נושאים נוספים ,כמפורט בחוזה
ההתקשרות .לא סביר בעינינו לרכז טיפול משפטי בנושאים רבים בידי נותן
שירותים אחד ,ללא עריכת סבב מחזורי ושוויוני בין מציעים נוספים.
תגובת קק"ל
מכלול המקרקעין טיפל בנושא בהתאם להנחיות שהיו קיימות בשעתו של
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המנכ"לית שפרשה במהלך  .2012משא ומתן על שכר הטרחה נוהל על ידי
ממלא מקום היועץ המשפטי בשעתו.
בהקשר זה יודגש ,כי כיום פועל מכלול המקרקעין בהתאם למתווה
והנחיות אגף התקשרויות כפי שהנחיל מנכ"ל קק"ל הנוכחי.
ב.

משרד עורכי דין שנשכר בנושא פיתוח אפיקי השקעה בתחום התשתיות
(להלן)B :
לצורך הליווי המשפטי בעניין פיתוח אפיקי השקעה נוספים בתחום
התשתיות ,בוצעה התקשרות עם עורך דין  Bוהמינוי אושר בוועדת
המכרזים מיום  .1.1.2014בישיבה מציין מנכ"ל הימנותא כי עורך הדין הינו
מומחה יחיד בתחום התשתיות .ההתקשרות מוגבלת לתקרה של  75אלף
ש"ח בחודש .לא נעשתה פנייה לספקים אחרים ולא התקבלו הצעות מחיר
נוספות.
במועד הביקורת צוין בפנינו כי הפעילות בפועל הופסקה לעת עתה בהוראת
ועדת הכספים של קק"ל עד להוצאת נהלים מסודרים בנושא.
במאמר מוסגר נציין כי תקנון התקשרויות בקק"ל לא מציין כיצד יש לפעול
במקרים בהם נדרשת קבלת הצעות מחיר נוספות והתקבלה הצעה יחידה
(סעיף  41מתייחס למקרים בהם בוצע מכרז פתוח/סגור .במקרה בו לא
בוצע מכרז פתוח אלא סגור יש צורך באישור ועדת הפטור) לדעתנו יש לתת
התייחסות לסוגיה זו בתקנון.
תגובת קק"ל
לגבי ניסיונו של עורך הדין  Bועצם ההתקשרות – לנוכח העובדה שמנכ"ל
הימנותא העיד על כך שיש לו ניסיון ייחודי הגם שהוא איננו יחיד,
ההתקשרות אושרה בפטור מהליך תחרותי.

ג.

חברה בתחום הפעילות מול קהילת הנוצרים האוונגליסטים
החברה נותנת שירותים לקק"ל במסגרת הפעילות מול קהילת הנוצרים
האוונגליסטים בחו"ל .ההתקשרות אושרה על ידי ועדת פטור .נמצא כי לא
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נבחנה בשעתו שאלת קיומם של ספקים נוספים בתחום והסיבה לכך הינה
העובדה שבאותה העת הייתה קק"ל נתונה תחת מתקפות תקשורתיות
והיה צורך בביצוע התקשרות דחופה .הסיבה שהוצע לוועדה להתקשר עם
החברה הזו דווקא ,היא עקב המוניטין שיש לה בתחום ולאור המלצת
ההנהלה והיועצת המשפטית (דאז).
להלן הערותינו:
 .1בפרוטוקול ועדת הפטור שנמסר לביקורת לא מוזכר כי מדובר
בהתקשרות דחופה .בנוסף ,על פי תקנון ההתקשרויות (סעיף )23.7
התקשרות דחופה הינה כזו שיש בה כדי למנוע נזק של ממש והיא
טעונה את אישורו של יו"ר ועדת מכרזים ארצית.
 .2לא ברור מדוע ועדת הפטור לא ביקשה לברר האם נבדקה האפשרות
לקיומם של ספקים נוספים.
תגובת קק"ל
ההתקשרות עם החברה אושרה בוועדת הפטור לקראת סוף שנת  2012על
פי הנוהל שהיה בתוקף באותה תקופה .במסגרתו ,וועדת הפטור הייתה
רשאית לאשר התקשרויות בסכום העולה על  150אלש"ח ללא הליך
תחרותי ,זולת דיון וקבלת החלטה .לדברי מנהל חטיבת כספים וכלכלה,
בחודש יוני  2015אושר תקנון התקשרויות חדש.

ד.

משרד עורכי דין בתחום דיני העבודה
ההתקשרות עם המשרד נעשתה בעקבות הליכי שימוע נגד מספר עובדים
בקק"ל בחשד להפרות חמורות של נהלי דיווח והחתמת שעון נוכחות.
התקשרות זו בוצעה כהמשך לאחר התקשרות קודמת עם המשרד בנושא
אחר (תלונה על הטרדה מינית).
ההתקשרות הראשונה בוצעה ללא פנייה מקדמית לקבלת הצעות מחיר
נוספות .לא הובאו בפנינו הנימוקים לבחירה הראשונה בה ,מלבד העובדה
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כי המשרד מומחה בתחומו .לדעתנו ,נימוק זה איננו מספק עקב קיומם של
מומחים נוספים בתחום ,כך שלא ברורה העדפתה על פני ספקים אחרים
בתחום ,הן לגבי ההתקשרות הראשונה והן לגבי ההתקשרות השנייה.
בנוסף ,הדבר הינו בניגוד לתקנון ההתקשרויות של קק"ל (סעיף )25.1.2 ,25
המורה על ביצוע התקשרות לאחר קיום הליך של קבלת מספר הצעות.
תגובת קק"ל
ההתקשרות הדי בהולה עם המשרד נבעה מסיטואציה חריגה במרכזה
הוציא אחד מחברי ועד עובדי קק"ל מסמך ,שהופץ ברבים ,בהקשר
למעורבות ישירה לכאורה במערכת מתמשכת של יחסים/קשרים אישיים
בין עובדת קק"ל וחבר הוועד ,שהטרדות מיניות היו ביסודם.
ועדת המכרזים דנה בבקשה ואישרה כמקרה חריג את הבקשה בתעריף
המקסימלי של  600ש"ח לשעה בתוספת מע"מ.

 .2אי עריכת הסכם טרם ההתקשרות/העברת כספים מעבר למוסכם בחוזה ואישור
התקשרויות בדיעבד
נמצאו שלושה מקרים בהם נפלו ,לדעתנו ,פגמים בהליך ההתקשרות ,כגון:
א .התקשרות ללא קיומו של הסכם חתום – התקשרות הימנותא עם עורך דין
 Aבהיקף של כ 1.3-מיליון ש"ח בשנת .)1-11/2014( 2014
החוזה שהומצא לידינו ,לאחר מספר בקשות ,נושא את התאריך 12
לפברואר  ,2015בעוד שתאריך החשבונית שנדגמה הינו מראשית חודש
אוקטובר  .2014נראה כי התנאים לא סוכמו מראש ובכתב .כמו כן ,אישור
ועדת המכרזים הינו מסוף דצמבר  ,2014כלומר ההתקשרות אושרה
בדיעבד.
ב .העברת כספים מעבר למוסכם בחוזה המקורי – בדקנו חשבונית בסך 100
אלף ש"ח הנוגעת להתקשרות של מפ"ק עם האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים (מאר"ג) לצורך ביצוע מחקרים .מקור התשלום הינו
חוזה שנערך לשנת  ,2014בסכום כולל של  100אלפי ש"ח .מספרי קק"ל
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עולה כי במהלך שנת  2014שולם למוסד האקדמי סך כולל של  400אלפי
ש"ח.
תגובת קק"ל
הנושא נבדק ע"י מטה מפ"ק ותוצאות הבדיקה העלו כי אכן לא היה הסכם
בגין התמיכה שהועברה והתשלום בוצע על בסיס החלטת פורום משותף
למאר"ג ולקק"ל וכן אישור מנהל אגף הייעור אשר כלל נושא זה במסגרת
מחקרי מפ"ק .נכון להיום קיים הסכם חתום.

ג .התקשרות שאושרה בדיעבד – התקשרות של אגף משאבי אנוש עם משרד
עריכת דין בתחום דיני העבודה ,עד תקרה כוללת של  500אלף ש"ח.
בישיבת הוועדה מיום  17.9.2014דיווח המנכ"ל כי הטיפול בהליכי השימוע
של העובדים הועבר לטיפול המשרד לעיל בשוגג ובניגוד להחלטות ועדת
המכרזים מיום  21.5.2014אשר אישרה המשך התקשרות לגבי התלונה
בנושא הטרדה מינית בלבד ועל כן אישור ההתקשרות החדשה עם המשרד
נעשתה בדיעבד.
תגובת קק"ל
ממצאי דוח הביקורת אכן מציגים נאמנה את השתלשלות הדברים בנוגע
להארכות/הרחבות ההתקשרויות ,כולל בדיעבד ,עם המשרד לעריכת דין
בתחום דיני העבודה .עם זאת בהתייחס להשתלשלות האירועים וחומרת
המקרה לא נכון היה לפעול אחרת.
 .3קביעת גובה שכר הטרחה
נמצאו שני מקרים בנוגע לשתי התקשרויות נפרדות של הימנותא לקבלת שירותים
משפטיים בהם נפלו ,לדעתנו ,פגמים בעת קביעת גובה שכר הטרחה ששולם לנותני
השירותים ,כך שהתשלום עבור השירותים לא נעשה תוך חיסכון במשאבים
ובצורה המיטיבה עם האינטרסים של קק"ל ,כדלקמן:
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 התקשרות עם עו"ד  – Aבדרישת התשלום של החשבונית שדגמנו צוין כי
עלות שכר הטרחה של עו"ד  Aהינה  500דולר לשעה ,לא כולל מע"מ.
התעריפים הללו סוכמו באמצעות דואר אלקטרוני משנת  .2008לא ברור
לנו אם נוהל בזמנו משא ומתן להפחתת התעריף השעתי ,מכל מקום נראה
כי מדובר בתעריף גבוה .יצוין כי באישור הוועדה שניתן בדצמבר 2014
אושרה תקרת תעריף של  750ש"ח ,כך שנראה כי במשך השנים שולמו
תעריפים גבוהים מאלו שאושרו בהחלטת הוועדה .על פי כרטסת הספק,
סך החשבוניות שנרשמו לזכות משרד עו"ד שרף לתקופה ,1-11.2014
מסתכם ב 1.3-מיליון ש"ח.
 התעריף השעתי של עו"ד  ,Bנקבע לפי הצעת המחיר השנייה שהוא הגיש,
לפיה יעמוד שכר טרחתו על  700ש"ח לשעה ,לא כולל מע"מ (בהצעה
ראשונה עמד התעריף המוצע על  850ש"ח לשעה) .בישיבת ועדת המכרזים
נטען כי התעריף הינו "מופקע" אך ההתקשרות אושרה בכפוף לניהול משא
ומתן.
עוד באותו היום פנתה הימנותא לעו"ד  Bבאמצעות דואר אלקטרוני
והודיעה לו כי ההתקשרות אושרה בוועדת המכרזים ושכר הטרחה יעמוד
על ההצעה האחרונה .נראה כי הוראת ועדת המכרזים לא קוימה ,הן בשל
אי ניהול משא ומתן והן משום שבפועל לא ניתנה הנחה.
לדעתנו ,היה על ועדת המכרזים לתת אישור עקרוני בלבד להתקשרות
ולבקש לחזור ולשמוע את תוצאות המשא ומתן טרם מתן האישור סופי
להתקשרות.
תגובת קק"ל
לגבי תעריף העסקתו של עו"ד  ,Bבוצע משא ומתן ושכר הטרחה הופחת מ-
 850ש"ח ל 700-ש"ח לשעה .לאחר בקשת ועדת המכרזים עוה"ד B
התבקש לתת הנחה נוספת ,אך הוא סרב.
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 .4הארכת התקשרויות
מצאנו מקרה בו הוארכה ההתקשרות עם משרד לעריכת דין בתום דיני העבודה,
(עד תקרה של  500אלף ש"ח) מספר פעמים כאשר הנימוקים להארכות הללו אינם
ברורים .עיון בפרוטוקולים מעלה כי נתגלעה מחלוקת בנושא .המצדדים באישור
הבקשה טענו כי לא ניתן להפסיק את הטיפול באמצע ההליך ולהתקשר עם נותן
שירותים אחר ,בעוד שאחרים טענו מנגד כי מדובר בפיצול של התקשרות אחת
גדולה ויש לצאת להליך תחרותי.
לטעמנו ,הארכת התקשרויות הינה בעייתית מלכתחילה ועלולה לשמש "מסלול
עוקף" לביצוע הוראות התקנון (למשל :פיצול התקשרות למספר
סכומים/תקופות).
נציין כי נראה שלא קיימת התייחסות בתקנון קק"ל לגבי מקרים בהם מבוקשת
הארכת/הרחבת התקשרות עם ספק ומהם האישורים הנדרשים.
 .5העברת תשלומים לסוכנות היהודית
בדקנו חשבונית תשלום בסך  164אלף ש"ח ,עבור הסוכנות היהודית .התשלומים
מועברים עבור הדרכה והפעלה של המכון למדריכי חו"ל (פעילות להעצמת
מנהיגות בעיקר בקרב משתתפים מאמריקה הלטינית) .מבירור שערכנו עולה כי
החשבוניות עצמן או העתקן אינן מוצגות בפני קק"ל .בנוסף ,הסכם ההתקשרות
בו סוכם על מנגנון העברת הכספים וצורת חישוב ההשתתפות של קק"ל ,אינו
בנמצא .במועד שאינו ידוע ,נקבע מנגנון במסגרתו מעבירה קק"ל לסוכנות
היהודית כ 750-אלף ש"ח מדי שנה בגין פעילויות שונות הכוללות ,בין השאר ,את
פעילות המכון.
החישוב הנערך במועד הביקורת הינו בבחינת תורה שבעל פה שהשתרשה לאורך
התקופה ,כך שלא ברור מידת המהימנות של החישובים הנערכים.
 .6תשלומים לוועד עובדי הלשכה הראשית
בדקנו פקודת תשלום מאגף משאבי אנוש ע"ס  6,800ש"ח .התשלום הינו החזר
לוועד העובדים עבור תשלום למאמני כדורסל לעובדי קק"ל .לפקודת התשלום לא
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צורפו חשבוניות מס .מתברר כי המאמנים לא מגישים חשבוניות מס לוועד .לא
סביר בעינינו שקק"ל תעביר תשלומים שלא כנגד המצאת חשבוניות מס/אסמכתא
מתאימה .כמו כן ,יש מקום לבדוק האם קיימים נהלים בין קק"ל לוועד העובדים
בנוגע להעברת תשלומים בכלל .בתקופה  1-11/2014נרשם סך של  201אלף ש"ח
לזכות הוועד.
באגף משאבי אנוש הובהר לנו כי" :ההתקשרות עם נותן השירותים הינה של
הוועד ולא של הנהלת קק"ל" .יחד עם זאת ,מצאנו כי בהסכם הקיבוצי נכתב
מפורשות (סעיף  )24.1כי" :אחריות ותקצוב פעילות הספורט בקק"ל חלה על
ההנהלה" משכך ,נראה לנו כי זכותה וחובתה של קק"ל לקבוע את הסטנדרטים
להעברת תשלומים ,ביניהם ,המצאת חשבוניות מס.
מסמך ההחלטות משנת  2008שהומצא לידינו הינו בעל אופי תפעולי הכולל
התייחסות לפעולות רווחה למיניהם אך אינו כולל התייחסות לצד הכספי ,לעניין
מנגנון העברת הכספים לוועד העובדים ,הבקרות הנלוות או כל התייחסות לנהלי
עבודה מוסכמים .לדעתנו יש מקום לבחינה מחודשת בנושא.
 .7מערכות מידע – אגף חינוך
דרישות רכש לקבלת שירותים באגף החינוך מבוצעות באמצעות מערכת נפרדת –
"מערכת הזמנות" .לא קיים ממשק בין מערכת ההזמנות למערכת ה"פיננסית" של
קק"ל .המשמעות הינה שתקציב האגף מנוהל במערכת "פיננסית" בעוד שהזמנות
הרכש מנוהלות ב"מערכת הזמנות" ,מה שמצריך מעקב ותיאום בין שתי
המערכות .לביקורת נמסר כי מתוכנן ביצוע ממשק בין שתי המערכות "בימים
אלה ממש".
הביקורת מציינת כי כבר בדוח ביקורת קודם שלה משנת ( 2012קק"ל – "האגף
לחינוך ונוער") ,צוינה עובדה זו ,לרבות הליקויים הנובעים מחוסר הממשק שבין
המערכות והומלץ לקיים ממשק שכזה .תגובת מנכ"לית קק"ל דאז הייתה כי:
"בימים אלה (מרס  )2012מבוצע המנשק של תוכנת ההזמנות עם התוכנה
הפיננסית בחתכים רבים ,כולל אחוזי תפוסה ואכלוס במרכזי השדה".
ממצב הדברים כיום נראה כי ההמלצה לא יושמה.
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 .8הלשכה המשפטית
במסגרת המדגם בדקנו שתי חשבוניות מאת עו"ד זאב שרף (שהוזכר לעיל) וכן
פקודת תשלום לעו"ד חובב ביטון ע"ס  17,523ש"ח  .סך התשלומים לעו"ד חובב
לתקופה  1-11.2014הסתכם ל 298-אלפי ש"ח.
כל ניסיונותינו לקבל פרטים לעניין דרך ההתקשרות עם נותני שירותים אלו לא
צלחו ,תוך טענה כי נכנס יועץ משפטי חדש לקק"ל אשר רוצה ללמוד את הנושא
וכי "הנושא בבדיקה".

המלצות הביקורת –
א .ביצוע התקשרויות בהתאם לתקנון
 יש להקפיד על ביצוע ההתקשרויות בהתאם לתקנון ההתקשרויות
של קק"ל ,לרבות בחינת קיומם של ספקים נוספים וקבלת הצעות
מחיר .יש לבחון האם יש מקום לרענן את הנהלים בקרב
הגורמים הרלבנטיים ביחידות הארגוניות השונות.
 במקרים בהם לדעת הגורם המקצועי מדובר בספק יחיד ,עליו
לפרט בפני ועדת המכרזים/פטור את הבדיקות או הפעולות שנקט
ואשר הניחו את דעתו כי מדובר בספק יחיד.
 במקרים בהם מבקש הגורם המקצועי לבצע התקשרות עם ספק
ספציפי אשר להערכתו הינו המתאים ביותר (מבין ספקים
פוטנציאליים נוספים) לתת שירותים עבור קק"ל ,עליו לפרט בפני
ועדת המכרזים/פטור את הבדיקות או הפעולות שנקט ואשר
הביאו אותו למסקנה זו.
 במקרים בהם לדעת הגורם המקצועי מדובר בדחיפות תפעולית,
עליו לפרט בפני ועדת המכרזים/פטור את הנימוקים לכך
שמדובר ,בדחיפות שאיננה מאפשרת ביצוע מכרז/קבלת הצעות
מחיר נוספות.
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 במקרים בהם בוצעה התקשרות ללא מכרז/קבלת הצעות נוספות,
יש לבצע פעולות (טרם פקיעת ההתקשרות הנוכחית) לצורך
לאיתור ספקים נוספים בתחום .מומלץ שקק"ל תנהל מאגר
ספקים פוטנציאליים בתחומים בהם היא מקבלת שירותים ,לשם
ביצוע הליך תחרותי בין מספר מועמדים והשגת תנאי התקשרות
מיטיבים ,תוך שמירה על איכות השירות .כך יקטן השימוש
בהתקשרויות במסגרת פטור לספק יחיד ודחיפות תפעולית.
תגובת קק"ל
מאז כניסת המנכ"ל הנוכחי לתפקידו ניתנו הנחיות חד משמעיות
המחייבות את מגישי הבקשות לוועדת המכרזים לצרף נתונים,
מסמכים ונימוקים מפורטים לכל סוגיה בעניינה מבוקש פטור.

ב .חובת קיומו של חוזה טרם קבלת השירותים
יש להקפיד על קיומו של חוזה התקשרות מסודר ורשמי כנהוג בקק"ל,
ועל קיומו של אישור ועדת המכרזים/פטור ,טרם קבלת השירותים .אין
לבצע בשום מקרה התקשרויות על סמך מסמך אחר זולת חוזים הנהוגים
בקק"ל.
טרם אישורו הסופי של החוזה יש לבדוק כי:
 הוא קיבל את אישור הלשכה המשפטית.
 הוא כולל בתוכו את פירוט שכר הטרחה לכל בעלי התפקידים אצל
נותן השירותים.
 ההליך בוצע בהתאם להתניות ועדת המכרזים/פטור.
ג .נקיטת פעולות בקרה טרם העברת תשלומים
הגורם המקצועי ביחידה שביצעה את ההתקשרויות ,ינקוט פעולות בקרה
כדי לוודא כי גובה התשלומים ומועדי התשלום נעשים בהתאם לחוזה
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ההתקשרות .בשום אופן לא תתאפשר העברת כספים החורגים מעבר
למוסכם בחוזה ללא שיעוגנו בחוזה חדש.
ד .פעילות ועדת המכרזים/פטור
 ועדת המכרזים/פטור תבקש גם היא מהגורם המקצועי לפרט את
הנימוקים לבקשות השונות ואת הבדיקות שביצע.
 מומלץ כי בהחלטות ועדת המכרזים/פטור יצוין הסעיף בתקנון
ההתקשרויות עליו נשענת החלטת הפטור.
 מדי רבעון יופק דוח לוועדת המכרזים ,המרכז את ההתקשרויות
שבוצעו ללא מכרז או קבלת הצעות מחיר נוספות ואת הנימוקים לכך.
 אנו ממליצים לפרט בהחלטות הוועדה האם נלקחו שיקולים אחרים
מלבד שיקול המחיר ,דוגמת אלה המפורטים בסעיף  40לתקנון
ההתקשרויות.
 במקרים בהם נדרש הגורם המקצועי לנהל משא ומתן להפחתת שכר
הטרחה ,תיתן הוועדה את הנחייתה בנוגע למחיר אשר לדעתה
ולמיטב הבנתה וניסיונה הינו מחיר סביר .במקרים אלו או במקרה
של כל התניה אחרת ,יינתן אישור עקרוני בלבד להתקשרות .הוועדה
תדרוש לחזור ולשמוע את תוצאות המשא ומתן או את אופן קיום
ההתניה ורק לאחר מכן תיתן את אישורה הסופי להתקשרות.
 אנו ממליצים לבדוק אילו בקרות קיימות כיום על מנת שמקרה דוגמת
המשרד העוסק בדיני עבודה ,בו נמסרה לו עבודה נוספת בשוגג בניגוד
להחלטת וועדת המכרזים ,לא יקרה בשנית.
ה .עדכון תקנון התקשרויות
התקנון עודכן לאחרונה בשנת  .2012לדעתנו ,יש לבחון האם נדרש לעדכן
את התקנון ,לאור השינויים שחלו בקק"ל בתחום זה בשנה האחרונה ,על
מנת שיינתן מענה במקרים הבאים:
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המשך תהליך ההתקשרות במקרים בהם נדרשות מספר הצעות מחיר,
אך התקבלה רק הצעה אחת – האם יש להמשיך בהליך ההתקשרות
עם המציע או שמא יש לצאת למכרז פומבי/פנייה חוזרת לקבלת
הצעות.



מקרים בהם נדרשת הארכת/הרחבת התקשרות עם נותני שירותים
במשרת אמון ואשר סך ההתקשרות המצטברת עולה על  200אלפי
ש"ח .זאת ,לרבות הפורום המאשר את ההארכה ואת הנימוקים שיש
להביא בפניו .חידוד הנושא ימנע אפשרות של פיצול התקשרויות.

ו .בחינת ההסכמים עם הסוכנות היהודית
מומלץ לוודא כי הסכם שיתוף הפעולה עם הסוכנות היהודית אכן קיים
ועודנו בתוקף וכי התשלומים המועברים כיום לסוכנות היהודית נעשים
בהתאם לסיכומים שנקבעו בזמנו בין הסוכנות היהודית לקק"ל.
תגובת קק"ל
המלצת הביקורת מקובלת ומצויה בתהליך יישום .מנהל חטיבת הכספים
ביקש ממנהל אגף החינוך לוודא שישנו הסכם בתוקף.
ז .תשלומים לוועד העובדים
מומלץ לבצע בדיקה האם יש מקום לרענן/לעדכן את מסמך עקרונות
הרווחה של עובדי קק"ל .יש לבחון האם יש מקום לנהלי עבודה חדשים
טרם העברת התשלומים ,כך שיעמדו בכללי מנהל תקין ויתבצעו בקרות
בסיסיות .לדעתנו יש לעגן הוראות אלה בנהלי עבודה חדשים.
תגובת קק"ל
התשלום למאמני הספורט היה חריג .המלצת הביקורת להימנע
מתשלומים והסדרים מעין זה מקובלת ותיושם במלואה .מידי שנה
מכנסים את חברי מועצת העובדים ,מרעננים את הנוהל בצרוף תיקייה
הכוללת ,בין היתר ,את החלטות ההנהלה ונהלים בנושא תקציב רווחה.
ספטמבר 2015
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קרן היסוד
שכר ומשאבי אנוש
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קרן היסוד
שכר ומשאבי אנוש

.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את תחום השכר
ומשאבי האנוש בקרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל (להלן" :קרן
היסוד").

1.2

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:

1.3



תשלומי שכר לעובדי הלשכה הראשית.



תהליך גיוס הנציגים למגביות בחו"ל (להלן" :נציגים").



תשלומי שכר והחזר הוצאות לנציגים.



מעקב אחר תיקון הליקויים שנמצאו בדוח הביקורת הקודם
(משנת  )2012בהתאם להחלטות ועדת הביקורת ותגובת קרן
היסוד.

הביקורת נערכה במשרדי קרן היסוד בירושלים במהלך החודשים אפריל–
יולי .2015
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מנהל הכספים ,מנהלת משאבי
אנוש ,רכזת משאבי אנוש ,הממונה על הנציגים ,חשבת השכר ,מנהלת
חשבונות באגף הכספים ועובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.

 1.4יעדי הביקורת:
א .בחינת תשלומי השכר לעובדי הלשכה הראשית ,על פי ההסכמים.
ב .סקירת תהליכי הניהול והבקרה בתהליך גיוס הנציגים ,תשלומי
השכר והחזרי ההוצאות.
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ג .בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות
הנהלים והתהליכים הקיימים.
ד .תיקון הליקויים שנתגלו בדוח הביקורת הקודם (משנת .)2012
ה .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות
לשיפורים.
 1.5מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 נהלים פנימיים בנושא משאבי אנוש בקרן היסוד.
 הנחיית עבודה-טיפול בשכר עובדים (גרסה לאישור).
 נהלי מס הכנסה הנוגעים לתשלומי מס בחו"ל.
 טבלאות שכר בהתאם לדירוג המח"ר והדירוג האחיד ,המקובלים
במוסדות הממשלה.
 טבלאות שכר של נציגים ישראליים בחו"ל שמקורן במשרד החוץ.
 פרוטוקולים מישיבות ועדת תנאי שירות הנוגעת לתנאי השירות של
הנציגים בחו"ל.
 רשימת עובדים בארץ ובחו"ל ותנאי השכר שלהם.
 הסכמי עבודה.
 גיליונות נוכחות ממערכת "חילן" ותלושי שכר למדגם של  16עובדים
בארץ ו 8-נציגים בחו"ל.
 דוחות יתרות ימי חופשה ומחלה ליום .31.12.2014
 דוחות שעות נוספות לחודשים ינואר-מרץ .2015
 אסמכתאות ומסמכים שונים מתיקי העובדים ,כגון :הסכמי העסקה
אישיים ,חוזי שכירות לשליחים ,התכתבויות בנוגע לתנאי עבודה וכו'.
 פירוט הרשאות גישה למערכות המידע בקרן היסוד ,ברמת סטטוסים.
 דוח החזר הוצאות לנציגים לחודש פברואר .2015
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
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1.6

מתודולוגית הבדיקה:
 סקירת המבנה הארגוני במחלקת משאבי אנוש ,לרבות תחומי
האחריות בתהליכי העבודה.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 קריאת הנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קבלת דוחות ונתונים מהמערכת הממוחשבת וניתוחם.
 סקירת מערכות המידע התומכות בנושאים שנבדקו.
 סקירת התיקים האישיים של העובדים שנדגמו ובדיקת קיומם של
אסמכתאות מתאימות לתהליך קליטת העובד ותנאי שכרו.
 ביצוע מדגם של תשלומי שכר לעובדים בארץ ובחו"ל ,לרבות התאמת
תשלומי השכר בפועל לגיליונות הנוכחות ,להוראות קרן היסוד
ולהסכמים הקיבוציים/האישיים של העובדים.
 סקירת הוראות מס הכנסה הרלוונטיות לתהליך תשלום השכר
והחזרי ההוצאות לעובדים בחו"ל ובחינת עמידת קרן היסוד בהוראות
אלו.
 בדיקת נאותות ההפרשות הסוציאליות לעובדים.
 בדיקת דיווחי הנוכחות והתאמתם לתשלומי השכר.
 סקירת תהליך תשלום החזרי ההוצאות לשליחים ובחינת עמידתם
בנהלי קרן היסוד.
 בדיקת תיקון ליקויים מדוח ביקורת קודם.
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.
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.2

רקע כללי
א.

מבוא
קרן היסוד הוקמה בשנת  1920כחברה שמטרותיה העיקריות הן לפעול על
מנת להגשים את רעיון הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל ,בין היתר
באמצעות קבלת תרומות ,הלוואות ,מתנות ,ירושות והשקעה של כספים
אלו ,על מנת להשתמש בהם להקמת היישוב בארץ ישראל.
קרן היסוד פועלת בארבעים וחמש מדינות ומוחזקת בחלקים שווים על ידי
ההסתדרות הציונית העולמית ( ,)50%ועל ידי המגביות ( .)50%עיקר
ההכנסות החופשיות של קרן היסוד מועברות לסוכנות היהודית ,עבור
פעילותה השוטפת .חלק מהכספים המועברים לסוכנות הם העברות
מיועדות של תורמים.

ב.

נתוני כוח אדם ועלויות
במשרדי קרן היסוד בישראל מועסקים כ 80-עובדים .בנוסף להם מועסקים
כ 30-נציגים בשכר בחו"ל ,הפועלים במגביות הגדולות ,כאשר אחדים מהם
משמשים כמנהלי המגביות.
להלן נתונים על מצבת העובדים ותקציב השכר לשנים : 2013-2014

2013

*

עובדים

מצבת
עובדים

ביצוע
באלפי דולר*

2014
מצבת
עובדים

ביצוע
באלפי דולר*

עובדי הלשכה בארץ

79

9,655

75

9,598

שליחים בחו"ל **

31

6,705

28

6,363

סה"כ

110

16,360

103

15,961

הוצאות שכר כולל החזרי הוצאות כגון :אירוח ,נסיעות ,חינוך ,שכר דירה וכדומה.

** מצבת העובדים לא כולל בני/בנות הזוג .הביצוע כולל גם תקציב בני/בנות הזוג.
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ג .מחלקת משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש ממוקמת במטה קרן היסוד ,בבניין המוסדות
הלאומיים בירושלים והיא מונה שלוש עובדות:
 .1מנהלת משאבי אנוש.
.2

רכזת משאבי אנוש.

.3

הממונה על הנציגים בחו"ל.

הפעילות כוללת ממשקי עבודה שוטפים עם :עובדי קרן היסוד בארץ
(לרבות ועד העובדים) ,הנציגים בחו"ל ואגף הכספים בקרן היסוד.
תחומי אחריות:

ד.



איתור ,מיון וגיוס עובדים בארץ ובחו"ל.



טיפול שוטף לאורך תקופת העסקת העובדים בארץ ובחו"ל,
לרבות :ניהול נושא הנוכחות ,ימי חופשה ומחלה ,תנאי שירות
ורווחה ,הדרכות והשתלמויות ,קידום עובדים ,עבודה מול ועד
העובדים וכדומה.



סיום העסקת עובדים.

מערכות מידע


"חילן-פרו" – מערכת מידע לניהול כולל של משאבי אנוש ,נוכחות
עובדים ושכר.



"חילן-נט" – מוצר משלים ל"-חילן פרו" .משמש למתן שירותי
נוכחות באינטרנט ומאפשר לעובד להיכנס ולצפות בנתוני הנוכחות
וההיעדרויות שלו ,לדווח /להשלים שעות וכן מאפשר למנהל
לאשר ,לבקר ולעקוב אחר דיווחי הנוכחות של העובדים.



"פריוריטי" – מערכת  ERPהנמצאת בשימוש מחלקת הכספים.
למערכת קיימים מודולים בסיסיים ומודולים הניתנים לרכישה
בנפרד .באמצעות המערכת מתבצע ,בין היתר ,תשלום בגין החזרי
הוצאות של הנציגים בחו"ל ,שאינם נרשמים בתלוש השכר – ראה
להלן.
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ה .תקן כוח אדם
ועדת התקציב בקרן היסוד מאשרת מידי שנה את התקציב השנתי ,הכולל
את סעיף כוח האדם ובתוכו תקני כוח האדם .התקינה הבסיסית של קרן
היסוד לאחר רה הארגון בשנת  2008הינה  80תקנים ,אשר מופיעים
בתקציב מידי שנה ,ברמת תפקידים (לאחר מכן היו  83תקנים) .בתחילת
שנת  2014נערך מבצע פרישה בקרן היסוד ,בו פרשו  8עובדים .לאחר
המבצע תקן כוח האדם עמד על  75.1תקנים ,אשר תוקצבו בתקציב .2015
במהלך שנת  2015אושרו  3תקנים נוספים לאחר משא ומתן עם ועד
העובדים והנושא יאושר ויתוקצב בתקציב .2016

.3

נוכחות – עובדי הלשכה הראשית
נהלים
נוהל פנימי "שעות עבודה ,חופשה והיעדרות של עובדים בארץ" (בפרק זה:
"הנוהל") מסדיר את נושא נוכחות העובדים בקרן היסוד ,לרבות שעות עבודה,
"שעות גרעין" ,היעדרות וימי חופשה ומחלה .הנוהל בתוקף מיום  5.1.2015והוא
עודכן ,בין השאר ,במסגרת תיקון הליקויים שעלו בדוח הביקורת הקודם.
להלן העקרונות הראשיים בנוהל:
שעות עבודה ו"-שעות גרעין"
שבוע עבודה בקרן היסוד הינו בן  5ימים (יום א' הוא יום חופשי) וכולל  40שעות
עבודה שבועיות ,כמפורט בטבלה:
יום

*

שעות עבודה*

ב'

 9( 7:30-16:30שעות)

ג'-ה'

 8.5( 7:30-16:00שעות)

ו'

 5.5( 7:30-13:00שעות)

סה"כ

 40שעות שבועיות *

אם מניקה לילד על גיל שנה ואם עובדת לילד עד גיל  12אשר עובדת במשרה מלאה ,זכאית
לעבוד שעה/חצי שעה פחות מהתקן היומי ,בהתאמה.
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עובדים בהסכם קיבוצי שאינם בדרג ניהולי מחויבים להיות נוכחים בעבודה
ב"שעות הגרעין" ,כמפורט בטבלה:
יום

שעות גרעין

ב'-ה'

 6( 9:00-15:30שעות)

ו'

 4( 8:00-12:00שעות)

במקרה של היעדרות משעות הגרעין ,על העובד להשלים את מכסת השעות
היומית שלו ,אחרת תנוכה ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שלו.
עובדים בהסכם קיבוצי בדרג ניהולי ועובדים בחוזה אישי ,אינם מחויבים
לעבודה בשעות הגרעין ובלבד שישלימו את מכסת השעות החודשית שלהם.
ההתחשבנות לשעות הנוכחות לעובדים בחוזה אישי נעשית מדי רבעון.
דיווחי נוכחות
בעת ההגעה והעזיבה של העובדים אל/מ משרדי הלשכה הראשית ,הם נדרשים
לדווח באמצעות החתמת כרטיס בשעון נוכחות .במידה והעובד לא החתים
באמצעות הכרטיס (שכח כרטיס ,נסיעה לחו"ל בתפקיד ,עבודה מחוץ למשרד,
ימי עיון וכדומה) ,ניתן לדווח את שעות הכניסה והיציאה רטרואקטיבית
באמצעות מערכת הנוכחות המקוונת של קרן היסוד "חילן-נט" .ההתחברות
למערכת מתאפשרת גם באמצעות חיבור מרחוק ,מכל מחשב.
בעת דיווח רטרואקטיבי ,העובד נדרש לנמק את הסיבה לאי הדיווח באמצעות
שעון הנוכחות (במערכת קיימות מספר אופציות מובנות אותם יכול העובד
לסמן ,כגון :נסיעה לחו"ל ,בתפקיד ,שכחתי כרטיס וכו' ושדה נוסף להוספת
הערות במלל חופשי) .כמו כן ,בכל דיווח רטרואקטיבי המערכת מבקשת באופן
אוטומטי את אישור הממונה הישיר של העובד ,והמנהל צריך לאשר במערכת
את התיקון .ללא אישור המנהל לדיווחים הללו ,המנהל לא יוכל "לסגור" את
המערכת בסוף החודש.
תהליך עיבוד הנוכחות


העובדים נדרשים להשלים את דיווחי הנוכחות שלהם עד ה 7-בחודש
העוקב (קיזוזים בגין היעדרויות מחושבים בתלוש השכר בחודש
העוקב).
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המנהלים נדרשים לאשר את נוכחות העובדים שלהם עד ה 10-בחודש
העוקב .לאחר מועד זה נחסמת הגישה למנהלים.



רכזת כוח אדם פונה באמצעות הדואר האלקטרוני לחילן ,לצורך סגירת
החודש .חילן מעבירים לרכזת כוח אדם ולחשבת השכר קובץ דיווחי
נוכחות לעיון.



רכזת כוח אדם במשאבי אנוש מבקרת את הקובץ באופן פרטני לצורך
מעקב (דיווחים חסרים ,ימי עבודה לא סבירים ,אישורי מנהלים,
אישורי מחלה ,מילואים ,ימי השתלמות וכדומה).



רכזת כוח אדם מאשרת את העברת הנתונים למערכת השכר.



רכזת כוח האדם מעבירה באמצעות הדואר האלקטרוני קובץ הוראות
לחשבת השכר ,לצורך ביצוע תוספות/קיזוזים לעובדים.

ימי חופשה
עובדים בהסכם קיבוצי זכאים למכסת ימי חופשה ומחלה בהתאם לוותק
המקצועי שלהם ,על פי הפירוט הבא:
שנות עבודה (ותק)

מס' ימי חופשה

עד  4שנים

12

 5-7שנים

18

 8שנים ומעלה

25

עובדים בחוזה אישי ,זכאים למכסת ימי חופשה כפי שנקבע בחוזה שנחתם
עימם.
על פי הנוהל (סעיף  7.3.1ה') ,מספר ימי החופשה המקסימאלי הניתן לצבירה
הינו  55יום .ימי חופשה שנצברו מעבר למכסה זו יימחקו ,פרט למקרים חריגים
בהם מנהלת משאבי אנוש תאשר להעבירם לשנה הבאה או מקרים חריגים בהם
יאושר פדיון ימי חופשה .כמו כן (שם ,סעיף ד') ,בסוף כל שנה תנוכה יתרת ימי
החסר מעל  20ימים משכרו של העובד הנמצא בחריגה שלילית של מעל  20ימי
חופשה.
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ימי מחלה
עובדי קרן היסוד זכאים לצבירת  25ימי מחלה בשנה .העובד יכול לצבור ימי
מחלה ללא הגבלה בכל תקופת העסקתו.
הביקורת בדקה את תהליך עיבוד הנוכחות של עובדי הלשכה הראשית בארץ
ואת הבקרות הקיימות ,לרבות עמידה בהוראות נוהל קרן היסוד ותיקון
הליקויים שנמצאו בדוח הביקורת הקודם .במסגרת הביקורת ביצענו את
הבדיקות הבאות:
א.

בדיקה מדגמית של גיליונות הנוכחות (לחודש דצמבר  )2014ותלושי
השכר (לחודש ינואר  )2015של  16מעובדי הלשכה הראשית (20%
מכלל עובדי הלשכה בארץ) ,מתוכם 7 :עובדים המועסקים בחוזה
אישי ו 9-עובדים בהסכם קיבוצי בדרגות שונות.

ב.

בדיקת יתרות ימי חופשה ומחלה ,לכל עובדי הלשכה בארץ ליום
 31.12.2014ואישור העברתם לשנה הבאה על פי הנהלים.

ג.

בדיקת גיליונות הנוכחות של  7עובדים המועסקים בחוזה אישי
והשוואתם מול דוח היעדרויות ממערכת השכר לחודשים ינואר-מרץ
( 2015סה"כ  21גיליונות נוכחות) לצורך בחינת ניהול ימי חופשה בגין
היעדרויות והעברתן לתלוש השכר בהתאם.

ממצאי הביקורת:
 .1עובדים בעלי יתרת ימי חופשה חריגה ללא אישור
בעקבות דוח הביקורת הקודם ,נקבע בנוהל (סעיף  7.3.1ה') כי לא
תתאפשר גרירה של מעל  55ימי חופשה לשנה הבאה ,למעט מקרים
חריגים .בבדיקת היתרות נכון ליום ( 31.12.2014אשר הינן תואמות
ליתרות ימי החופשה המופיעות בתלושי השכר של העובדים לחודש ינואר
 )2015נמצאו  15עובדים שלזכותם מעל  55ימי חופשה .ל 9-מתוכם לא
התקבל אישור להעברת היתרות הללו והן לא נמחקו ,כנדרש בנוהל .סך
הימים החריגים עומד על  89ימי חופשה ובהערכה כללית מדובר בהיקף
כספי של כ 60-אלפי ש"ח.
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 .2דיווחי נוכחות רטרואקטיביים במערכת ללא הסברים וללא הגבלה
א.

נמצאו דיווחי עובדים במערכת ללא צירוף הסבר או מתן פרטים
על מהות ההיעדרות בשדה "הערות" .הדיווחים הללו אושרו על
ידי המנהלים .לדוגמא – עובדת (מס'  )10104דיווחה בחודש יולי
שמונה דיווחים רטרואקטיביים ורק באחד מהם ציינה בהערות
את מהות התפקיד בו שימשה מחוץ למשרד .עובד נוסף (מס'
 ) 10366דיווח בחודש זה שישה דיווחים כאלו ללא ציון הערה על
מהות ההיעדרות .כל הדיווחים אושרו על ידי המנהלים.

ב.

לא קיימת בנוהל מגבלה או הנחיה לגבי מספר הדיווחים שיכולים
העובדים לעדכן במערכת .לדעתנו עובדה זו מהווה פתח לדיווחים
רטרואקטיביים בהיקף גדול ופוגעת ביכולת המעקב אחרי נוכחות
העובדים ,בפרט לאור העובדה שעובדים שמדווחים באופן
רטרואקטיבי נוטים לדווח שעות עגולות ולא את שעות הכניסה
ויציאה המדויקות שלהם.

 .3הנימוקים לאישור העברת ימי החופשה לעובדים והגורם המאשר
על פי הנוהל (סעיף  ,)6.2.4הסמכות לאשר העברת ימי חופשה מעל ליתרה
המותרת לשנה הבאה ,נתונה למנהלת משאבי אנוש ,במקרים חריגים
בלבד .לביקורת נמסר כי הנימוק לאישור העברת היתרות (לעובדים שכן
אושר להם) היה "עומס עבודה" .לדעתנו לא מדובר בנימוק חריג ויש
להקפיד על מימוש ימי החופשה של העובדים .בנוסף ,חלק מן האישורים
ניתנו על ידי המנכ"ל ולא על ידי מנהלת משאבי אנוש ,מסיבה שאינה
ברורה.
המלצות הביקורת :
א.

ביצוע מעקב אחר יתרות ימי חופשה לעובדים
באחריות מחלקת משאבי אנוש ליישם את הוראות הנוהל (פרק :)7.3
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 3חודשים לפני סוף השנה על רכזת כוח אדם לבצע בדיקה של
כל העובדים בעלי יתרה גבוהה מעל  55ימים ולדרוש מהם לנצל
את ימי החופשה .יש לתעד את הפניות בתיק העובד .באחריות

מנהלת משאבי אנוש לוודא כי בוצעה פנייה כזו ולעקוב אחר
ההליך.


עובד המעוניין לגרור ימי חופשה בלתי מנוצלים לשנה העוקבת,
יפנה בכתב למנהלת משאבי אנוש בלבד ,תוך צירוף הנימוקים
לבקשה והמלצת הממונה הישיר.



יש להקפיד על יציאת העובדים לחופשה ככל הניתן ולאשר
בקשות חריגות בלבד .יש לתעד את הבקשה ,הנימוקים שנלוו
לה ואת החלטת המנהלת.



לעובדים שנצברו לזכותם מעל  55ימי חופשה ללא אישור עד
לסוף השנה ,יש לבצע קיזוז בתחילת השנה העוקבת.

תגובת הנהלת קרן היסוד
המלצות הביקורת מקובלות .בחודש יולי  2015בוצעה פנייה לעובדים
ובוצע לגביה מעקב במחצית חודש ספטמבר.
ב.

דיווחים רטרואקטיביים של העובדים


יש להנחות את העובדים ואת המנהלים כי אין לדווח ולאשר
דיווחים רטרואקטיביים ללא מילוי שדה "הערות" תוך מתן
הסברים על מהות ההיעדרות.

תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת.

 .4תשלומי שכר – עובדי הלשכה הראשית
נהלים:
נוהל "תנאי שירות של עובדי לשכה ראשית" מסדיר את התנהלות קרן היסוד
בנושאים:
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תנאי העסקה של עובדים – קביעת דירוג לעובדים בהסכם קיבוצי,
הכרה בוותק מקצועי ,קביעת דרגה וקידום/עיכוב בדרגה.



תנאי שירות-קצובות למיניהם (ביגוד ,ספורט ,נסיעות) ,השתתפות
בהוצאות רכב ,טלפון ,אש"ל וכדומה.

הסכמי שכר:
עובדי הלשכה הראשית מונים  75עובדים ,המועסקים תחת הסכם קיבוצי או
חוזה אישי ,כמפורט להלן:
מספר
עובדים

אחוז מכלל
העובדים

חוזה העסקה
אישי

30

40%

קיבוצי

45

60%

סה"כ

75

100%

משכורת העובד וההוצאות הנלוות ,נגזרות מהסכם ההעסקה של העובד.
עובד המתקבל על בסיס חוזה אישי – משכורתו נקבעת בהתאם לנהוג במשרות
מקבילות במשק ובהתאם לתוצאות המשא ומתן אשר התנהל עמו.
עובד המתקבל על בסיס הסכם קיבוצי – משכורתו נקבעת בהתאם לדירוג
ולדרגה שבהסכם הקיבוצי הנהוג בענף .הדירוג נקבע בהתאם להשכלתו של
העובד (דירוג אחיד ,מח"ר וכדומה) .הדרגה נקבעת על ידי מנהלת משאבי אנוש,
מתוך מתח הדרגות הקבועות לכל משרה.
קליטת עובד:
בעת קבלת עובד חדש לקרן היסוד ,חשבת השכר מקימה במערכת את מספר
העובד .רכזת כוח אדם במחלקת משאבי אנוש מזינה למערכת את תנאי
ההעסקה של העובד (חוזה אישי או הסכם קיבוצי) וכן את כל הפרטים
הרלוונטיים לחישוב השכר ,כגון :דרגה  ,וותק ,ותוספות שונות.
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קידום בדרגה:
עובד זכאי לקידום בדרגה אחת לשנתיים (בעלי תואר שני/שלישי בהסכם קיבוצי
– מדי שנה וחצי) ,עד לרף העליון של מתח הדרגות של המשרה אותה הוא
ממלא .הקידום נעשה בכפוף להמלצת הממונה הישיר .בסמכות הממונה הישיר
להמליץ על קיצור של חצי שנה בפרק הזמן הנדרש לצורך קידום בדרגה.
ההמלצה טעונה את אישורו של המנכ"ל.
תהליך עיבוד השכר:


מדי חודש ,מעבירה רכזת כוח אדם לחשבת השכר קובץ הנחיות הכולל
את העדכונים שיש לבצע במשכורת הבאה של העובדים (קיזוזים בגין
היעדרויות ,זיכוי/חיוב של ימי חופשה ומחלה ,תשלום שעות נוספות,
שינוי דרגה וכדומה) .חשבת השכר מזינה את השינויים למערכת.



עם סיום ההזנות מעבירה חשבת השכר הוראה לחילן לביצוע עיבוד
ראשוני של השכר והפקת תלושי דמה.



חשבת השכר בודקת שכל העדכונים שהתקבלו ממחלקת משאבי אנוש
הוזנו כראוי והתלושים מועברים לבדיקתם של מנהלת משאבי אנוש
ושל מנהל מחלקת תקציבים ,לצורך אישורם.



לאחר קבלת האישורים ,חשבת השכר מעבירה הוראה לחילן לסגור את
העיבוד ולהפיק תלושי אמת לעובדים.



חשבת השכר מכינה קובץ לשידור מס"ב באמצעות מערכת חילן.
תשלומי המשכורות ,קופות הפנסיה וקרן השתלמות משולמים
באמצעות מס"ב.



מנהלת החשבונות הראשית באגף הכספים מבצעת בדיקת התאמה בין
הסכומים בנטו בתלושי השכר לבין הסכומים המועברים באמצעות
המס"ב.



ביצוע תשלום השכר באמצעות מס"ב מוגבל למנהלת החשבונות
הראשית ולמנהל מחלקת תקציב והתקשרויות באמצעות Disk On
 Keyוסיסמה.
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חשבת השכר רושמת את פקודת המשכורת במערכת ומבצעת השוואה
בין נתוני תשלום המס"ב ובין דוח הבנקים שהתקבל מחיל"ן.

הביקורת בדקה את תהליך עיבוד השכר של עובדי הלשכה הראשית בארץ ואת
הבקרות הקיימות ,לרבות עמידה בהוראות החוק ונהלי קרן היסוד ותיקון
הליקויים שנמצאו בדוח הביקורת הקודם.
במסגרת הביקורת ביצענו את הבדיקות הבאות:
א .בדיקה מדגמית של  16תלושי שכר לצורך בדיקת תשלומי השכר
וההוצאות הנלוות המשולמים לעובדים.
ב .בדיקת הפרשות פנסיוניות לקופות גמל וקרן השתלמות – נמצא תקין .
ג .בדיקת קיומה של הפרדת תפקידים נאותה בתהליך – נמצא תקין.
ד .בדיקת מתח הדרגות של העובדים בהסכמים קיבוציים ותשלום שכר על
פי מתח הדרגות – נמצא תקין.
ה .בדיקת מדרג הרשאות לביצוע פעולות במערכת המידע ,בהתאם לחלקם
של הגורמים המעורבים בתהליך – נמצא תקין.
ו .בדיקת עובדים שקודמו בדרגה בשנת  2014בהתאם לפרק הזמן הנדרש
בתפקיד ובכפוף להמלצת הממונה – נמצא תקין.
ממצאי הביקורת :
 .1אי ניכוי שכר לעובדים בעלי יתרת ימי חופשה שלילית חריגה
נמצאו שתי עובדות (מספר עובד )10302 ,10216 :אשר ממשיכות לגרור
מסוף שנת  2014יתרה שלילית מעל  20ימי חופשה ( -27 ,-29בהתאמה).
מבירור שערכנו עולה כי נכון למועד הביקורת לא בוצע ניכוי משכרן.
 .2רכיב שכר "ניידות מגולם" (סמל  )356שלא ברור מקורו ובתעריפים שונים
בתלוש השכר של מספר עובדים בהסכם אישי או קיבוצי (לדוגמא,10104 :
 )10450 ,10370 ,10039הזכאים לרמת ניידות נמצאו שני סמלי שכר :סמל
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" -156רמת ניידות" וסמל "-356ניידות מגולם" .סמל  156הוא החזר
הוצאות קבועות בגין רכב ,בתעריפים שנקבעו בהוראות החשב הכללי
במשרד האוצר.
לעומת זאת ,לא קיבלנו הסבר לגבי מקור התשלום של סמל  356ונראה כי
מדובר כאן בכפילות או לכל הפחות בתעריף שגוי ,ביחס להוראות
החשכ"ל.
 .3אי קיום נהלי עבודה הנוגעים להעלאת שכר לעובדים בחוזה אישי
לא קיימת התייחסות בנוהל לנושא העלאת שכר לעובדים בחוזה אישי (31
מתוך  78עובדים) ,והוראות הנוהל לא מסדירות את הנושא .הנוהג
המקובל כיום הוא לקיים דיון שכר מדי שנתיים (ביוזמת העובד בלבד)
ושיעור ההעלאה יכול להיות בטווח  .0%-10%בחוזה צמוד מדד נהוג
לקיים דיון אחת לשלוש שנים.
אי עיגון הנושא בנהלי עבודה קבועים ואחידים עלול לגרום בסופו של דבר,
לפגיעה בשוויוניות בין העובדים.
 .4אי החזר הוצאות טלפון לעובד הזכאי להחזר
נמצא עובד ( )10039אשר בתיקו האישי נמצא אישור זכאות להחזר
הוצאות טלפון ביתי בסך  300ש"ח בחודש ,החל מחודש מרץ  ,2012בעוד
שבתלוש השכר שלו לא נמצא החזר זה .מתברר כי בחודש דצמבר 2012
נעשתה פנייה לעובד לצורך המצאת חשבונות הטלפון שלו אך היא נותרה
ללא מענה מצדו .לא ראינו תיעוד לפנייה חוזרת לשם בירור הנושא עם
העובד .מנגד העובד משלם בזקיפת שווי על הטבה זו ,למרות שלא ניתנה לו
בפועל.
 .5אי אישורו של נוהל "תנאי שירות של עובדי הלשכה ראשית"
נוהל "תנאי שירות של עובדי הלשכה הראשית" מחליף את הנוהל הישן
משנת  .1996המדובר בנוהל אשר עוסק בנושאים מהותיים ,כגון :העלאות
בדרגה ,תשלום הטבות שונות וכדומה .עם זאת ,למרות שהנושא אושר על
ידי ההנהלה ,הוא טרם נכנס לתוקף עקב מחלוקות עם וועד העובדים
בנושאים שונים ולא נקבע יעד לסיכום הנושא.
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המלצות הביקורת:
א.

ניכוי שכר לעובדים בעלי יתרות ימי חופשה שליליות חריגות
בהתאם לנהלי קרן היסוד ,יש לנכות במשכורת החודשית הבאה את
היתרה השלילית החורגת לשתי העובדות.
בנוסף נדרש ממנהלת משאבי אנוש ומנהל מחלקת תקציבים
והתקשרויות לעקוב אחר יתרות החופשה של העובדים ולקזז במועד
יתרות חורגות מעל  20ימים ,בהתאם לנוהל.
תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת .לגבי עובדת אחת הנושא כבר טופל במחצית .2015

ב .בדיקת מקור תשלום סמל 356
מומלץ כי תיערך בדיקה מול חילן בעניין רכיב השכר  356המשולם
לעובדים ,לרבות :מהות הרכיב ,אופן חישובו והתאמתו להסכמי השכר
שנחתמו עם העובדים.
תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת.
ג.

קביעת נהלי העלאת שכר אחידים לעובדים בחוזה אישי
מומלץ להסדיר את נושא העלאות השכר בנוהל ,גם עבור העובדים
בחוזה אישי ,תוך מתן התייחסות לנושאים הבאים :ייזום הדיונים
(עובד/הנהלה) ,תקופת ההמתנה בין העלאות שכר ,שעור העלאות השכר
האפשרי ,קריטריונים לאישור הבקשה ,הגורם הממליץ והגורם
המאשר.
תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת .הנושא יועבר לדיון בהנהלה.
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ד.

בירור עם עובדים הזכאים לכאורה להחזר הוצאות
מומלץ לבצע בדיקה האם ישנם עובדים נוספים הזכאים להחזר
הוצאות כלשהן ,שהם אינם מקבלים ,מסיבות שונות ,ולבחון את
הסיבות בגינם לא מבוצע ההחזר .לאחר מכן מומלץ לפעול באחת משתי
דרכים :במידה ויתברר כי הזכאות עדיין רלוונטית יש לבצע החזרים
בכפוף להמצאת חשבוניות ואישורים מצד העובד .במידה והזכאות
איננה רלוונטית יש להודיע על כך לעובד בכתב ולתייק זאת בתיקו
האישי.
תגובת הנהלת קרן היסוד
קרן היסוד תשקול את ההמלצה .באחריות המעסיק להחליט על מתן
הטבות כאלו ואחרות תמורת קבלות או אסמכתאות .באחריות העובד
להמציאן.

ה.

גיבוש נהלי עבודה מוסכמים
מומלץ לרכז מאמצים ולהגיע להסכמות עם וועד העובדים ,על מנת
שתתאפשר עבודה שוטפת וביצוע תשלומים בהתאם לנוהל מאושר
ומוסכם.
תגובת הנהלת קרן היסוד
הנהלת קרן היסוד מנהלת משא ומתן עם ועד העובדים.

 .5שעות נוספות
בקרן היסוד קיימים שני הסדרים בנוגע לתשלום שעות נוספות:
א.

תשלום שעות בהתאם לדיווח על שעות שבוצעו בפועל.

ב.

תשלום שעות נוספות גלובליות ,דהיינו תוספת קבועה ללא קשר לביצוע
בפועל.
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תגמול בגין שעות נוספות
עובדים בחוזה אישי – אינם זכאים לתגמול בגין שעות נוספות ושעות אלו נזקפות
לטובת קופת "שעות עודפות" לעובד .שעות עודפות אלו נצברות לצורך קיזוז מול
שעות חוסר בלבד והם אינן נצברות לימי חופשה .ההתחשבנות מבוצעת מדי רבעון
באופן אוטומטי על ידי המערכת .במקביל ,רכזת כוח אדם מנהלת ,לצורך בקרה,
קובץ אקסל (הכולל פירוט שעות עודפות ושעות היעדרות לרבעון לעובד) לצורך
בקרה על פעילות המערכת ,תוך עריכת השוואה בין נתוני הקובץ לחישוב הרבעוני
שבוצע על ידי המערכת.
עובדי הלשכה הראשית בהסכם קיבוצי שאינם בדרג ניהולי – רשאים לעבוד שעות
נוספות לפי הצורך באישור הממונה הישיר.
העובדים הזכאים למכסת שעות גלובליות – זכאות זו מקנה להם שכר עבור שעות
נוספות בגובה המכסה .עובד אשר זכאי למכסת שעות נוספות גלובליות וביצע
שעות נוספות בפועל ,יקבל תשלום נוסף (מעבר לתשלום עבור שעות נוספות
גלובליות) רק אם סך השעות הנוספות שעבד בפועל גדול מסך השעות הגלובליות
העומדות לזכותו.
על פי הנוהל (סעיף  7.2.3ה') מקסימום השעות הנוספות שישולמו לעובד הינן עד
לתקרה של  60שעות נוספות (בפועל  +גלובליות) ,בהתאם לחוק שעות עבודה
ומנוחה.
הביקורת בדקה את תשלום השעות הנוספות בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה,
נהלי קרן היסוד ,לרבות התייחסות לתיקון הליקויים בדוח הביקורת הקודם.
ממצאי הביקורת:
 .1היעדר אישור העסקה בשעות המנוחה לעובד
בסעיף  11לחוזה העסקה של נהג ההנהלה (עובד מספר  ,)10370נכתב כי
הוא אינו זכאי לתשלום עבור שעות נוספות "היות ואופי תפקידו של העובד
אינו מאפשר להנהלה לפקח על שעות העבודה והמנוחה של העובד"...
סעיף זה בחוזה נועד כדי לעמוד בהגדרה של סעיף ( 30א') ( )6לחוק שעות
עבודה ומנוחה ולהיכנס להיתר הכללי בחוק להעסקה בשעות המנוחה,
בשל אי יכולת פיקוח אחר עבודתו של העובד.
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לדעתנו נהג החברה אינו עומד בהגדרה זו של היעדר יכולת פיקוח.
תגובת הנהלת קרן היסוד:
המלצות הביקורת מקובלות ויישומן ישקל בעתיד במקרה של חילופי
עובדים.
 .2אי עמידה בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ובנוהל קרן היסוד
על פי הוראת החוק ,מעסיק אינו רשאי להעסיק את העובד מעל ל 60-שעות
נוספות בחודש .כך נקבע גם בהוראות הנוהל .במדגם מצאנו כי לחלק מן
העובדים מכסת שעות גלובליות מעבר ל 60-שעות זאת בניגוד לחוק ולנהלי
קרן היסוד ,כמפורט בטבלה:
מס' עובד

מכסת שעות גלובליות

10370

80

10215

75

10675

65

 .3שכר שעות נוספות גלובליות – חשיפה לתביעה בגין היעדר הפרשה
לפיצויים
תשלום מכסת השעות הגלובליות אינו תלוי בביצוע שעות נוספות בפועל,
כך שהעובד מקבל שכר גם אם לא ביצע ולו שעה נוספת אחת בפועל .לכן,
קיימת חשיפה לתביעה מצד העובדים להכיר בגין רכיב שכר זה כחלק
משכר היסוד לצורך הפרשות סוציאליות .לדוגמא:
מס' עובד

מכסת שעות
גלובליות

שעות נוספות
בפועל

אחוז עבודה
בפועל

10215

75

4

5%

10370

80

41

51%

10450

45

9

20%

10637

60

–

0%

10675

65

3

5%
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עובדה זו צוינה בדוח הביקורת הקודם וכיום מופיעה הפרדה בתלוש השכר
של העובד בין תשלום "שעות נוספות גלובליות" ותשלום בגין "שעות
נוספות בפועל".
המלצות הביקורת :
א.

קבלת אישור העסקה בשעות נוספות
מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לגבי עובד מס'  10370ובמידת הצורך לפעול
להשגת אישור פרטני ממשרד הכלכלה לצורך העסקתו של העובד
בשעות נוספות.
תגובת הנהלת קרן היסוד
לפי המידע בתיק ,לסוכנות היהודית יש אישור על העסקת נהגי הנהלה
ואנו נוהגים כמו הסוכנות היהודית .כאמור ,אנחנו מודעים לסיכונים
המשפטיים אותם אנחנו מנהלים.

ב.

קבלת ייעוץ משפטי בגין עובדים מעל  60שעות נוספות גלובליות בחודש
יש לקבל חוות דעת משפטית בעניין העובדים אשר מכסת השעות
הגלובליות שלהן הינה מעבר ל 60-שעות.
תגובת הנהלת קרן היסוד
קרן היסוד מקבלת ייעוץ משפטי שוטף בנושא.

.6

גיוס נציגים (שליחים) לחו"ל

 6.1איתור ,מיון וגיוס נציגים
נוהל "איתור ,מיון ,גיוס והכשרת נציגים (תוקף :דצמבר  ,)2013בפרק זה:
"הנוהל") ,מפרט את שיטת גיוס הנציגים החל משלב איתור המועמדים ,מיונם
בחינת התאמתם לתפקיד וכלה בבחירת המועמדים לשליחות והכשרתם.
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להלן שלבי הגיוס:
 .1איתור המועמדים – פרסום מודעת דרושים בעיתון ,פנייה למוסדות
ונציגים לשעבר" ,מפה לאוזן".
 .2מיון וסינון המועמדים – מיון ראשוני על ידי רכזת כוח אדם ,ראיון טלפוני
(באמצעות חברה חיצונית) ,הזמנה למרכז הערכה.
 .3מרכזי הערכה – המועמדים מוזמנים למרכזי הערכה ,שם הם נדרשים
להוכיח כישורים חברתיים באמצעות ביצוע מגוון מטלות ,כגון :יכולת
ביצוע פרזנטציה ,תרגילי תעדוף ומשחקי תפקידים .צוות הבוחנים מורכב
מעובדי הלשכה הראשית ומנציגי החברה המתמחה באבחון ומיון.
 .4ראיון אישי ומבדק אמינות – מנהלי מרכזי ההערכה בוחרים את
המועמדים אשר בלטו מבין המועמדים שהשתתפו בבחינות ומזמנים
אותם ,יחד עם בנות/בני זוגם ,לראיון משותף אצל מנהלת משאבי אנוש
ומנהל המרחב אליו המועמד מיועד להישלח .בנוסף ,המועמדים נשלחים
למבחן אמינות על מנת להעריך את מידת התאמתם לתפקיד .בתום כל
שלבי הגיוס מנהלת משאבי אנוש ומנהל המרחב מגבשים את המלצתם
ולאחר התייעצות משותפת הם מחליטים על המועמד הנבחר ,המתקבל
לקורס נציגים בסיסי.
 .5קורס נציגים בסיסי – מטרת הקורס הינה לשמש כמסגרת ממיינת לקראת
קורס נציגים מתקדם ,לרבות הכרות ראשונית של תחומי הידע והעשייה
של הנציג.
 .6קורס נציגים מתקדם – מטרת הקורס הינה לשמש כקורס הכשרתי:
הכרות מעמיקה עם תפקיד הנציג ומבנה קרן היסוד ,לימוד הממשקים
השונים בעבודת הנציג עם הלשכה הראשית ,מתן דגשים בהתאם
לשיבוצים במגביות.
 .7מפגש עם מנהיגות המגבית אליה מיועד המועמד להישלח.
הביקורת בדקה מדגם של  8נציגים (מתוך  26נציגים )31% ,לעניין תהליך
הגיוס ,בהיבטים הבאים:


בחינת שלב היציאה להליכי גיוס נציגים בהתאם לצרכים של קרן
היסוד – נמצא תקין.
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תיעוד תהליך הגיוס ובחירת הנציגים ,לצורך בחינת השיקולים על
פיהם הוחלט לעבור לשלב הבא בתהליך הגיוס של המועמדים ,עד
לשלב בחירת הנציג.

ממצאי הביקורת:
א.

אי תיעוד תוצאות שלבי הגיוס ושיקול הדעת בבחירת הנציגים
ביקשנו לבחון כי הליך בחירת הנציגים נעשה על פי מבחנים
אובייקטיביים ,דהיינו ,בהתאם לכישוריהם של המועמדים ומידת
התאמתם לתפקיד .הליך הבחירה כולל ,בין היתר מבחן במרכזי
ההערכה ,מבדק אמינות ,השתתפות בקורס נציגים בסיסי והתרשמות
מנהיגות המגבית מהמועמד.
לגבי שניים משמונה הנציגים שנבחרו במדגם ואשר החלו לכהן בשנים
 2012-2014קיבלנו חומרים חלקיים בלבד .לגבי הששה הנותרים ,כלל
לא נמצאו חומרים.
אי תיעוד חוות הדעת והשיקולים שהביאו לבחירת הנציג פוגם
בשקיפות ההליך והיכולת להתחקות אחר מידת התאמת המועמד
לתפקיד והנסיבות שהביאו לבחירתו.
נציין כי הומצאו לנו חומרים הנוגעים לקורס הנציגים הבסיסי משנת
 2014שנערך על ידי מנהלת משאבי אנוש ומנהל הדרכה ופיתוח
מנהיגות ,בהם מופיעים סיכומים שונים בנוגע למועמדים והמלצות
לגבי המשך דרכם לקורס ההמשך.

ב.

היעדר הגדרה בנהלים לעניין הגורם/הפורום המוסמך להחליט על
המשך תהליך הגיוס של מועמד ועל גורם העל בתהליך
הנוהל אמנם קובע (סעיף  )6כי האחריות הכוללת לניהול תהליך הגיוס
וקורס הנציגים מוטלת על מנהלת משאבי אנוש ,אולם קיימת
מעורבות של בעלי תפקידים בכירים נוספים ,כגון :מנהלי מרחבים,
מנכ"ל קרן היסוד והיושב-ראש (ראה סעיף  7.4.3א' ,ו').
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יחד עם זאת ,לדעתנו ,הנוהל לוקה בחסר בכך שלא קיימת התייחסות
לגבי בעלי התפקידים בקרן היסוד אשר נתונה להם סמכות ההחלטה
לגבי המעבר לשלב הגיוס הבא (מנהלת משאבי אנוש /מנהל המרחב/
מנכ"ל /יו"ר).
לדעתנו ,מצב זה יכול לגרום להפעלת לחצים לא עניינים על גורמים
המעורבים בתהליך.
המלצות הביקורת:
 .1תיעוד תהליך הגיוס ושיקול הדעת שהופעל בבחירת הנציגים
יש לתעד את שיקול הדעת שהופעל בכל אחד משלבי הליך הגיוס
המתוארים לעיל (למעט איתור ומיון ראשוני) כך שישקפו את תהליך
הגיוס שעבר המועמד ואת הנסיבות שהובילו לבחירה בו ,לרבות
כישוריו והתאמתו לתפקיד .יש לתעד בכתב את חוות הדעת שהתקבלו
מכל בעלי התפקידים המעורבים בתהליך הגיוס .החומרים יתועדו
ויתויקו (באופן פיזי או ממוחשב) במחלקת משאבי אנוש.
במקרים בהם נדרשה התערבות המנכ"ל או יו"ר קרן היסוד וכל שכן
במקרים בהם הופעלה מעורבות של גורם שאינו קשור להליך הגיוס ,יש
לתעד זאת בכתב בתיק המועמד.
בהקשר זה ,מומלץ לקבוע את רשימת החומרים שצריכים להימצא
בתיק המועמדים עד לשלב שיגורם לחו"ל .יש לעדכן את הנוהל בהתאם.
תגובת הנהלת קרן היסוד
המלצה מקובלת.
 .2קביעת פורום לקבלת ההחלטות בשלבי הגיוס וגורם העל בתהליך
מומלץ לקבוע מיהם בעלי התפקידים בקרן היסוד המוסמכים לקבל
את ההחלטות בתהליך ואת גורם העל בתהליך .יש לעדכן את הנוהל
בהתאם.
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תגובת הנהלת קרן היסוד
המלצה מקובלת.
 6.2תלונה נגד קרן היסוד בגין אי תשלום שכר בתהליך הגיוס
בשנת  2014הוגשה תלונה אנונימית לקרן היסוד בתביעה לקבלת תשלום בגין
פרק הזמן בו משתתפים המועמדים בקורס הנציגים הבסיסי .לאחר זמן מה
התברר כי התובע האנונימי הינו אחד המועמדים שהודח לאחר קורס הנציגים
הבסיסי .לאור האירוע ,נשקלה האפשרות לבטל את המשך תהליך הגיוס .לאור
ייעוץ משפטי שקיבלה קרן היסוד ,הוחלט לשלם לתובע שכר מינימום בגין פרק
הזמן בו השתתף בקורס.
הביקורת בחנה את תהליך הפקת הלקחים לאור תביעת המועמד בקורס נציגים –
נמצא תקין.
בדיקת התלונה
כתוצאה מהאירוע בו נתבעה קרן היסוד לשלם עבור תקופת הקורס ,ננקטו
מספר פעולות:

.7



קורס הנציגים המתקדם מוגדר כקורס "הכשרתי" וקרן היסוד
משלמת בגינו תשלומים לפי תעריפי שכר מינימום  +נסיעות.



למועמדים מובהר כי גם במידה ויעמדו בהצלחה בקורס הנציגים
המתקדם ,אין בכך התחייבות מצד קרן היסוד להעסיקם.

תשלום שכר נציגים
א.
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קורס הנציגים הבסיסי הוגדר כקורס "ממיין" למועמדים .משתתפי
הקורס חותמים ,טרם השתתפותם ,על טופס הצהרה לפיה לא
מתקיימים שום יחסי עובד-מעביד בינם לבין קרן היסוד בשלב זה.

משכורת הבסיס – נקבעת בהתאם לטבלת השכר של משרד החוץ ,כאשר
לכל מדינה קיימת משכורת בסיס המוצגת בהתאם למטבע המקומי באותה
מדינה ורמת המחייה .הקרן אינה מחויבת להיצמד לטבלה זו.

ב.

דרגה – נקבעת על ידי מחלקת משאבי אנוש ובהתאם לגודל המגבית
ומהות תפקידו של הנציג.

הוראות מס הכנסה:
בהתאם להוראות מס הכנסה ,תושב ישראל בשליחות בחו"ל ,חייב בתשלום מס
בגין משכורתו ובגין תשלומים נוספים המשולמים לו ממקום עבודתו ,לרבות
החזרי הוצאות .חיוב המס נעשה באופן מדורג ,כאשר בחישוב תשלום המס יש
לנכות פטור של  45%מתשלום המס ,למשכורת חודשית בסיסית של עד 6,000
דולרים .משכורת לבני/בנות הזוג ,נקבעות לפי דירוג  7בטבלאות עמ"י (עובד
מקומי ישראלי).
החזרי הוצאות:
לשליחים קיימות הוצאות כספיות כתוצאה מהמעבר למגורים בחו"ל או כאלה
הנגרמות מאופי התפקיד .אי לכך ,כל נציג זכאי לקבלת החזרי הוצאות בהתאם
לכללים שנקבעו בקרן היסוד ,לרבות :החזר הוצאות שכר דירה (למעט הוצאות
אחזקה שוטפות) ,נסיעות בתפקיד ,שכר לימוד לילדי הנציג ,אירוח תורמים
בבית השליח וכדומה ,כמפורט בנוהל תנאי שירות נציגים.
הליך ההחזר
 .1הגשת דוח חודשי הכולל את פירוט ההוצאות שמומנו על ידי השליח,
בצירוף קבלות מקור.
 .2הממונה על הנציגים במחלקת משאבי אנוש ,מוודאת שסעיפי ההוצאה
שנדרשו אכן מאושרים לצורך קבלת החזר.
 .4אחראית החזרי הוצאות באגף הכספים אחראית לוודא כי קיימות
אסמכתאות מתאימות לכל ההוצאות שנדרשו ורישומן במערכת
הפריוריטי.
 .5מנהלת משאבי אנוש מאשרת את ההוצאות במערכת הפריוריטי.
 .6חשבת השכר מפיקה חשבונית ממערכת הפריוריטי ומעבירה לתשלום
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באמצעות העברה בנקאית (חלקה לחשבון הבנק של הנציג וחלקה
ישירות לנותן השירות ,כגון :שכר לימוד שמשולם ישירות לבית הספר
או הוצאות שכר דירה המשולמות ישירות לחשבון הבנק של המשכיר).
ועדת תנאי השירות :
הוועדה מורכבת ממנהלת משאבי אנוש (יו"ר) ,מנהל הכספים ,מנהל היחידה
לתכנון ובקרה (על תקן נציג לשעבר) ומנהל המרחב הרלוונטי.
תפקיד הוועדה לדון ,לקבוע מדיניות אחידה לנציגים ולאשר חריגות וסטיות
מכללי והוראות הסכם השליחות ,או סטיות מנהלים רלבנטיים של קרן היסוד.
הועדה מטפלת בשני סוגי בקשות עיקריים:
א .בקשה להחזר הוצאות שאינן שייכות לסל ההוצאות המוכרות.
ב .בקשה לחרוג מנהלי קרן היסוד ,כאשר החריגה כרוכה בהוצאה כספית.
בתקופה שבין החודשים ינואר  –2014ינואר  2015התכנסה הוועדה לשש ישיבות
בהם נדונו נושאים שונים הנוגעים לתנאי השירות של הנציגים.
הביקורת ביצעה את הבדיקות הבאות:
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בחינת תהליך תשלום השכר ,לרבות קיומה של הפרדת תפקידים
נאותה בתהליך וניהול הרשאות גישה למערכות הממוחשבות – נמצא
תקין.



בדיקה מדגמית לבחינת תלושי השכר של  9נציגים ( 33%מסך
הנציגים) לבחינת התאמת גובה השכר להסכמי ההעסקה שלהם,
לרבות תנאים סוציאליים – נמצא תקין.



בחינת חשיפות אפשריות בתשלומים לעובדים בגין הוראות מס
הכנסה – נמצא תקין.



בדיקת דיווחי ההוצאות לחודש פברואר  2015שנדרשו ושולמו ל9-
נציגים.



בדיקת דיווחי ההוצאות לחודש דצמבר  2014שנדרשו ושולמו ל3-
נציגים בתקופת ניסיון.



בדיקת תיקי העובדים המנוהלים במשאבי אנוש ובחשבות.

ממצאי הביקורת
 .1החזרי הוצאות לנציגים ללא הגשת קבלות מקור
בבדיקת דיווחי ההוצאות לחודש פברואר נמצא כי נציג מס' עובד  8446לא
הגיש חשבוניות מקור/קבלות עבור הוצאות רכבת ,אגרות כבישים ,טלפון
וביטוח רפואי בסך כולל של  448יורו ,כנדרש על פי הנוהל .במקום זה הוגש
פירוט תנועות בבנק.
בנוסף יש לציין כי פעמים רבות מגישים הנציגים חשבוניות ולא מפרטים על
גביהן את מהותן ,כנדרש על פי הנוהל (סעיף  7.2.4ב').
 .2היעדר חוזה העסקה לשנת  2015בתיק העובד
נמצא כי החוזה עם נציג מס' עובד  10592הסתיים בסוף שנת  2014ולא קיים
במחלקת משאבי אנוש חוזה העסקה תקף לשנת  .2015כמו כן ,לגבי אותו
העובד לא נמצא במחלקת השכר טופס  101לשנת .2015
 .3אי עדכון הנוהל בנושא ימי חופשה לנציגים
בישיבת ועדת תנאי שירות מחודש ינואר  2015נערך דיון עקרוני בנוגע לחיוב
ימי חופשה של הנציגים .הודעה בנושא יצאה לידיעת הנציגים ,אולם נקבע כי
יש לעדכן את הנהלים בהתאם לכך .ריענון הנהלים טרם בוצע ולא ברור מיהו
הגורם בקרן היסוד אשר אמון על ריענון ועדכון של נהלים.
המלצות הביקורת:
א.

ביצוע החזר הוצאות לנציגים בהתאם לנוהל
יש להקפיד על הגשת אסמכתאות בהתאם לנוהל ,דהיינו חשבוניות
מקור/קבלות תוך ציון מהות ההוצאה על גביהן.
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תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת .יחד עם זאת ,ישנם מקרים (הנציג שנבדק הוא
מקרה כזה) שבהם אין אפשרות לקבל חשבוניות מקור ,ואנו
מסתפקים באופן חריג ועל פי שיקול דעתנו ,בדפי בנק .מנהל תקציב
והתקשרויות יקפיד לתעד על גבי אישור את החריגה מהנוהל.
ב.

ביצוע מעקב אחר החזר הוצאות לנציגים בתקופת הניסיון
יש לוודא כי הנציגים היוצאים לתקופת ניסיון בקיאים באופן הדיווח בהתאם
לנוהל .מומלץ לשקול עריכת שיחה עם הנציג לאחר מילוי הדוח בפעם
הראשונה ומתן משוב/הערות על אופן מילויו.
תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת.

ג.

הקפדה על קיום חוזה העסקה בר תוקף וטפסים נדרשים
מומלץ להחתים מיידית את נציג  10592על חוזה העסקה בר תוקף ועל טופס
.101
הביקורת גם ממליצה על הכנת מסמך "צ'ק ליסט" בו יופיעו רשימת הטפסים
שאמורים להימצא בכל תיק של נציג ,הן בתיקים המנוהלים במשאבי אנוש
והן התיקים המנוהלים בחשבות .באחריות הממונה על הנציגים ועל חשבת
השכר לבצע מעקב ולוודא כי כל הטפסים הנדרשים מצויים בתיק.
תגובת הנהלת קרן היסוד
ההמלצה מקובלת.
נציג  10592מסיים את העסקתו בחודש אוקטובר .2015

ד.

ריענון הוראות הנוהל בנושא ימי חופשה לנציגים
יש לקבוע מיהו הגורם בקרן היסוד אשר תפקידו לעדכן את הנהלים הקיימים.
מומלץ לעדכן את נוהל תנאי שירות נציגים ,בהתאם להחלטת הוועדה.
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תגובת הנהלת קרן היסוד
המלצה מתקבלת.

 .8מעקב אחר יישום המלצות*
*

המעקב מתייחס לליקויים מערכתיים שהתגלו בדוח הביקורת הקודם משנת
 ,2012לא כולל התייחסות לממצאים פרטניים שעלו בדוח הביקורת דאז.

מס"ד ליקוי
1

2

המלצת הביקורת

משרות עובדים תקנון משרות מחדש
שמתח הדרגות יבוצע על בסיס נוהל
מסודר ,שידרוש עמידה
שלהן תוקנן
ובחינה של קריטריונים
מחדש
ברורים ,כמו כן ,מומלץ
בהחלטת
כי ההחלטה על תקנון
מנכ"ל,
תתקבל על ידי ועדה ולא
למרות שלא
על ידי גורם בודד
קיים בקרן
היסוד תהליך
תקנון משרות
מוסדר

נהלי העבודה
עודכנו בשנת
 2001ואינם
משקפים את
ההתנהלות
בכל הקשור
להון האנושי

להתאים את הנהלים
לתהליכים במוצעים
כיום בקרן היסוד
ולבחון לגופי כל מקרה
בו חל שינוי בתהליך

הערות הביקורת

בדיקת
תגובת
הביקורת
המבוקר
בשנת  2013בוצע
בוצע
ההמלצה
תקנון מחדש
מקובלת
למשרת מנהלת
משלחות .בשנת
 2014בוצע תקנון
למשרות הבאות:
רכזת פרויקטים,
רכזת כח אדם
במשאבי אנוש
ועוזרות מנהליות
בלשכת היו"ר
ולשכת מנכ"ל .טרם
נכתב נוהל מסודר
הכולל קריטריונים
אחידים וברורים
לתקנון מחדש של
משרות והוועדה
המאשרת
יש לערוך מספר
בוצע
התקבלה
עדכונים לנהלים
המלצת
לאור ההערות
הביקורת
המופיעים בדוח
לכתיבת נהלים
הביקורת הנוכחי.
עדכניים
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מס"ד ליקוי

המלצת הביקורת

3

היעדר ממשק
בין מערכת
עיבוד השעות
למערת שכר,
הזנה ידנית,
תקנון שגוי של
שעות העבודה
ניכוי שכר/ימי
חופשה בגין
היעדרות
משעות גרעין
לעובדים בעלי
חוזה אישי
למרות
שהשלימו את
השעות
היעדר רף
מינימלי
ומקסימלי של
צבירת ימי
חופשה כנהוג
במגזר הציבורי

6

היעדר ניהול
ימי חופשה
לנציגים
ורישום בתלוש
השכר
אי קיומה של מומלץ לבצע הפרדת
תפקידים
הפרדת
תפקידים
בתהליך השכר

4

5

7
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לשדרג את מערכת
עיבוד השעות

לבצע בחינה משפטית
של כל הנוגע לחוקיות
ולנחיצות ניכוי
ממשכורות העובדים

תגובת
המבוקר
ההמלצה
מקובלת

בדיקת
הביקורת
בוצע

ההמלצה
מקובלת

בוצע

לקבוע תקרה חריגה של ההמלצה
מקובלת
יתרות ימי חופשה
שליליות ולקבוע רף
מקסימאלי של ימי
חופשה לצבירה
ניהול ימי החופשה של
השליחים והצגתו
בתלושים ,כמקובל

בוצע
חלקית

ההמלצה
מקובלת

בוצע

ההמלצה
מקובלת

בוצע

הערות הביקורת

עודכן בנוהל אולם
מיושם חלקית ,ראה
פרק  3לדוח הנוכחי.
תגובת הנהלת קרן
היסוד
יטופל
יישום ההמלצה החל
בינואר .2015

מס"ד ליקוי
8

רישום שעות
עבודה בתלוש
השכר

9

היעדר טפסי
 101חתומים

10

לא מתבצע
הליך מוסדר
לקביעת מכסת
שעות נוספות.
לא קיימת
הגבלה למספר
השעות
הנוספות אותן
יכול עובד
לבצע
הפרדת שעות
נוספות
גלובליות
משעות נוספות
בפועל בדיווח
בתלוש השכר

11

12

המלצת הביקורת
מומלץ לעדכן את
הפירוטים בתלושי
השכר של העובדים
ולציין את מספר שעות
העבודה בפועל לכל עובד
להקפיד בתחילת שנה
להחתים את כל
העובדים על טפס 101
לקבוע בנוהל כי לכל
עובד הזכאי לתשלום
שעות נוספות על פי
דיווח ,תוקצה מכסת
שעות נוספות
מקסימאלית.

תגובת
המבוקר
ההמלצה
מקובלת

בדיקת
הביקורת
בוצע

ההמלצה
מקובלת

בוצע

ההמלצה
מקובלת

בוצע
חלקית

ההמלצה
להציג את השעות
מקובלת.
הנוספות הגלובליות
בתלוש כלשונן ,להוסיף קרן היסוד
את המילה גלובליות" פועלת ותפעל
ולהפריד אותן מהשעות לפתרון בעיה
מורכבת זו,
הנוספות
מבלי לחשוף
את עצמה
לתביעות
היעדר אישור מומלץ להציג לאישור ההמלצה
מקובלת
הסכם שכר ע"י משרד התמ"ת את
משרד התמ"ת הסכמי העסקה בין קרן
לבנות/בני הזוג היסוד לבין בנות זוגן
של השליחים
של הנציגים

הערות הביקורת

עודכן בנוהל ,אולם
קיימים עובדים
בעלי מכסת שעות
גלובלית מעבר ל60-
שעות בחודש ,ראה
פרק  5לדוח
תגובת הנהלת קרן
היסוד
מתנגדים לשינוי

בוצע

החשיפה לתביעה
עדיין קיימת וקרן
היסוד מקבלת את
הסיכון באופן
מבוקר.

בוצע
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מס"ד ליקוי
בנוגע לכך
שהשכר כולל
את פיצויי
הפיטורין

נובמבר 2015

230

המלצת הביקורת

תגובת
המבוקר

בדיקת
הביקורת

הערות הביקורת

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  ,)1963בהתאם להחלטת
הוועד הפועל הציוני במושבו באייר-סיוון תשכ"ב (מאי-יוני  )1962מספר  ,95על סמך סעיף ,60
פיסקא  8של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית .כולל תיקון על פי החלטה שהתקבלה בוועד
הפועל הציוני בינואר  ,1967תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בוועד הפועל הציוני
במושבו ביום  21בפברואר  ,1974במושבו ביום  14ביולי  1976ובמושבו ביום  29ביוני  ,1986וכן
1
תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בנשיאות הוועד הפועל הציוני ביום  11ביוני .1991

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 1959-ינואר
 ,)1960על 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  10של תקנון זה.
מוסד כמשמעותו בסעיף  46של החוקה.

הוועד הפועל הסמיך את הנשיאות ,ביוני  , 1990לתקן את תקנון המבקר והמשרד לביקורת ,בנושאים הנובעים או
הקשורים להחלטה מס'  37של הוועד הפועל ,מיוני  ,1989ובנושאים הקשורים לתיקונים טכניים שיבהירו את
הטיפול בהגשת דו"חות המבקר.
תוספת  -על-פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום  11ביוני .1991
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סימן ב' – מעמד המבקר וסגנו
בחירת המבקר

.1

תקופת כהונה

.2

סגן המבקר

.3

התפנות משרה

.4

עצמאות נושא המשרה

.5

מעמד מיוחד

.6
.7

סייגים
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.8

המבקר נבחר על-ידי הקונגרס לקיום הביקורת בהסתדרות הציונית
העולמית (על פי סעיף ( 14ה) 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  ,60פיסקא ,3
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;
( )1בתום תקופת כהונתו;
( )2בהתפטרותו;
( )3בהעברתו מכהונתו ע"י שני שלישים של חברי הוועד הפועל;
( )4בפטירתו.
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  ,60פיסקא
 ,6של החוקה).
המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס ,בוועד הפועל,
ובוועדותיהם ,לרבות ועדת הכספים (על פי סעיף  ,32פיסקא  ,3של
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

.9

גופים מבוקרים

 .10ואלה 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  50%ומעלה ,או שיש להן לפחות 50%
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 – 50% -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

 .11המבקר 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.
 .12המבקר יברר תלונות הבאות אליו מקרב הציבור ,כנגד גוף או כנגד
אדם הכפופים לביקורתו כקבוע בסעיף  10לעיל.

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

הגשת דו"חות
ומאזנים ע"י גוף מבוקר
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 .13גוף 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.
 .14א .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

 .15א .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 12
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

 .16א .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 (10ה) את סיכומי
הביקורת ,לשם קבלת ההסברים הדרושים ,עם העתק לדורשי
הביקורת.
 .17א .המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו את
תוצאות הבירור של תלונה שהתבררה מטעמו כקבוע בסעיף 12
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  11ביוני .1991
תוספת  -על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום  11ביוני .1991
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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  .18א .סיים המבקר את ביקורתו בגוף המבוקר כמשמעותו בסעיף  10או
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  19להלן.
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  29ביוני  ,1986ותוקן ונערך מחדש על -פי החלטת נשיאות הוועד
הפועל הציוני מיום  11ביוני .1991
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הדו"ח השנתי
לוועד הפועל הציוני

 .19אחת 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
 18לעיל.
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:
( )1סיכומי הוועדה – כאשר יתקבלו – יופצו לחברי הוועד הפועל.
( )2בדו"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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 .20נשיאות 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

 .21לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה
שבין קונגרס לקונגרס .הוראות התקנון בסעיפים  20-19לעיל יחולו על
דין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי העניין.
סימן ח' – המשרד לביקורת
.22
.23

.24

.25

.26

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  9חלים 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

 .27לא 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.
 .28עם 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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