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צירי הוועד הפועל הציוני,

הנני מתכבד להגיש לוועד הפועל הציוני הל"ז/4 דין וחשבון על פעולות משרד המבקר 
לשנת 2017. 

הדוחות הכלולים בדין וחשבון זה נדונו בוועדת הביקורת של הוועד הפועל הציוני.

בהתאם לסעיף 18 ב' 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"ט
אוקטובר 2018





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 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 
והתיקונים שנכללו בדוחות  יישום ההמלצות  ובתיאום עם המוסדות המבוקרים, אחרי 

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"ט
אוקטובר 2018
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 המחלקה למפעלים ציוניים

הארכיון הציוני

מבוא 	.1

בהתאם	לתוכנית	העבודה	של	משרד	מבקר	ההסתדרות	הציונית	העולמית	)להלן	 	.1.1
"הצ"ע"(,	בדקנו	את	פעילות	הארכיון	הציוני,	אשר	פועל	במסגרת	המחלקה	

למפעלים	ציוניים	בהצ"ע	)להלן:	"הארכיון"(.

הארכיון	מרכז	חומרים	ארכיוניים	של	הצ"ע,	קק"ל,	קרן	היסוד,	הסוכנות	היהודית,	 	
גופים	ציוניים	שונים	וחומרים	נוספים	של	ארכיונים	פרטיים.

הביקורת	כללה	בדיקת	תהליכי	עבודה	בתחומים	הבאים: 	.1.2

הניהול	השוטף. 	-

גיוס	כוח	אדם	מקצועי. 	-

תקציב	הארכיון. 	-

התחזוקה	השוטפת	של	הארכיון	ושל	החומרים	המאוחסנים	בו. 	-

הביקורת	נערכה	במשרדי	הארכיון	בירושלים	במהלך	החודשים	מרץ-יולי	2017.	 	.1.3
התקופה	שנבדקה	הינה	השנים	2016-2015.

במהלך	הביקורת	התקיימו	פגישות	עם:	מנהל	הכספים	בהצ"ע,	יו"ר	הארכיון,	 	
מנהל	הארכיון,	ממונה	ארכיונים,	ראשי	המדורים,	אב	הבית,	עובדי	מחלקת	

הכספים	ועם	עובדים	אחרים	ככל	שמצאנו	לנכון.

יעדי	הביקורת: 	.1.4

סקירת	תכנית	העבודה	ומטרות	הארכיון	והעבודה	על	פיהן. א.	

בחינת	כוח	האדם	המועסק	בארכיון. ב.	

בחינת	הניהול	השוטף	ותקציב	הארכיון. ג.	

בדיקת	רמת	התחזוקה	השוטפת. ד.	

איתור	נקודות	תורפה	בתהליכים	ובבקרה	ומתן	המלצות	לשיפורים. ה.	
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מסמכים	עיקריים	ששימשו	בביקורת: 	.1.5

תקנון	הארכיון. 	♦
חזון	הארכיון	ומטרותיו. 	♦

מסמכים	ונהלי	עבודה	בתחומים	הבאים: 	♦
חקר	המשפחה. 	•

שירות	לקהל. 	•

תקציב	ורכש. 	•

כללי. 	•

פרוטוקולים	מישיבות	ההנהלה	הציבורית	ומישיבות	פורום	ראשי	מדורים. 	♦
מבנה	ארגוני	ומצבת	עובדים. 	♦

מסמך	הצעה	להגדרות	ומאפייני	תפקידי	העובדים	בארכיון. 	♦
מסמך	הצעה	למדרג	שכר	לעובדי	הארכיון. 	♦

תכניות	עבודה	לשנים	2017-2014. 	♦
דוחות	המוגשים	לגנז	המדינה. 	♦

תקציב	הארכיון	ודוחות	ביצוע	לשנים	2016-2014. 	♦
תכנית	היערכות	לביצוע	שיפור	תשתיות	בארכיון. 	♦

חוק	הארכיונים	תשט"ו–1955. 	♦
תקנות	הארכיונים	עיון	בחומר	ארכיוני	המופקד	בגנזך(,	התש"ע-2010. 	♦

מסמכים	ספציפיים	שהתקבלו	לפי	דרישה. 	♦

מתודולוגיה	הבדיקה: 	.1.6

סקירת	הנהלים	הקיימים. 	♦
סקירת	הנחיות	פנימיות	ובדיקה	אל	מול	ההתנהלות	בפועל. 	♦

קיום	פגישות	ושיחות	עם	בעלי	התפקידים	האחראים	על	פעילות	הארכיון	 	♦
ועם	עובדים	נוספים,	ככל	שמצאנו	לנכון.

ביצוע	סיורים	במבנה	הארכיון,	במחסנים	ובמגנזה	בצריפין. 	♦
סקירת	פרוטוקולים	מישיבות	ההנהלה	הציבורית	והפנימית	ובחינת	יישום	 	♦

ההחלטות	בפועל.

בחינת	סעיפי	התקציב	וביצועם,	לשנים	2016-2015. 	♦
בדיקת	תהליך	בניית	התקציב	ודוחות	הביצוע. 	♦

בחינת	אופן	ביצוע	הרכש. 	♦
בחינת	הליך	התקשרות	עם	ספקים. 	♦

ריכוז	הממצאים. 	♦
עריכת	דוח	ביקורת,	לרבות	הסקת	מסקנות	ומתן	המלצות. 	♦
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רקע כללי 	.2

הארכיון	הציוני	נוסד	בשנת	1919	בברלין.	בשנת	1933,	הועבר	הארכיון	אל	בניין	
הסוכנות	היהודית	בירושלים.	במשך	השנים	התרחבו	אוספיו	ולאחר	שנות	מלחמת	
העולם	השנייה	נעשה	מאמץ	מוגבר	להביא	לארץ	את	מעט	החומר	הארכיוני	ששרד	

את	המלחמה.

בשנת	1956	הוגדר	הארכיון	בקונגרס	הציוני	הכ"ד,	כ"ארכיונה	ההיסטורי	של	התנועה	
הציונית,	של	ההסתדרות	הציונית	ושל	הסוכנות	היהודית",	כך	ש"כל	משרדיה	ומוסדותיה	
של	הנהלת	ההסתדרות	הציונית	והסוכנות	היהודית	בארץ	ובתפוצות	חייבים	להעמיד	

לרשות	הארכיון	את	כל	התיקים,	שאין	בהם	עוד	צורך	לעבודתם	השוטפת".

וכל	 בשנת	1987	עבר	הארכיון	למשכנו	הנוכחי	בסמוך	לבנייני	האומה	בירושלים	
החומר,	שחלקו	היה	שמור	במחסני	חוץ,	הועבר	לאחסון	בבניין	החדש.	בשנות	ה–90	
התחיל	הארכיון	למחשב	את	מאגר	המידע	שלו,	ולאחר	מכן	להעביר	חלק	מאוספיו	

למדיה	דיגיטלית.

אתר	האינטרנט	של	הארכיון	נחנך	בשנת	2004	וכיום	ניתן	לבצע	חיפוש	ולצפות	בחומר	
רב	המאוחסן	בארכיון.

בניין הארכיון

בניין	הארכיון	הינו	בן	שש	קומות:	בקומה	העליונה–השישית	)קומת	הכניסה(	נמצאים	
אולם	הקריאה,	אולם	ההרצאות,	אכסדרה	לתערוכות	ומשרדי	הארכיון.

בקומה	החמישית	נמצאים	חדרי	הארכיונאים	ובארבעת	הקומות	התת־קרקעיות,	שמורים	
האוספים	השונים.	את	ארבעת	הקומות	התחתונות	מקיף	פיר	גדול	המשמש	למילוט	

בשעת	חירום	וכן	לספיגת	מים	ונוזלים	מהאדמה	וניקוזם	למערכת	הביוב.

באולם	הקריאה	של	הארכיון,	נמצאות	עמדות	מחשבים	לשימוש	המבקרים.	בעמדות	
ניתן	לערוך	חיפוש	במאגרי	הארכיון	ובאוספים	השונים.	חלק	מהפריטים	שעברו	רישום,	
סרוקים	וניתנים	לצפייה	במחשב,	חלקם	אינו	סרוק	אך	ניתן	לצפות	בעותק	המקור	וחלק	
מהפריטים	לא	עברו	רישום	ולא	ניתן	לצפות	בהם.	בנוסף	ישנם	פריטים	שעברו	רישום	

אך	אינם	סרוקים	ונמצאים	במצב	שאינו	מאפשר	את	הצגתם	לציבור.

וניתן	ללא	תשלום.	יחד	עם	זאת,	קבלת	 האוספים	שבארכיון	הציוני	פתוחים	לכל,	
העתקים	של	חומר	ארכיוני,	או	פרסום	חומר	מאוספי	הארכיון	כרוכים	בתשלום.

הארכיון	פועל	במסגרת	המחלקה	למפעלים	ציוניים	בהצ"ע	והוא	מתוקצב	במסגרת	
תקציב	הפעולות	של	המחלקה.	לכן	הארכיון	מקבל	שירותים	ממחלקת	הכספים	ומחלקת	

משאבי	אנוש	במטה	הצ"ע	בבניין	המוסדות	הלאומיים.
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נתונים כספיים

ההוצאות	וההכנסות	של	הארכיון	כלולות	בדוחות	הצ"ע,	כחלק	אינטגרלי	מפעילות	
הארגון.

חוקים ותקנות רלוונטיים

החוקים	והתקנות	הרלוונטיים	לארכיון	הינם:

חוק	הארכיונים,	תשט"ו–1955. 	•

תקנות	הארכיונים	)ביעור	חומר	ארכיוני	במוסדות	המדינה	וברשויות	המקומיות(,	 	•
תשמ"ו–1986.

תקנות	הארכיונים	)עיון	בחומר	ארכיוני	המופקד	בגנזך(,	התש"ע-2010. 	•

מבנה ארגוני וכוח אדם

כוח	האדם	בארכיון	הציוני	מונה	כ–29	עובדים,	ועוד	כ–26	מלגאים	ומתנדבים.

הארכיון	אינו	מעסיק	עובדים	באופן	ישיר	וכל	העובדים	הינם	עובדי	הצ"ע,	כאשר	
חלקם	עובדי	תקן	)10	עובדים(,	חלקם	עובדי	הסכם	2014	)9	עובדים(	וחלקם	עובדים	

יומיים	)10	עובדים(.

להלן	תרשים	המבנה	הארגוני	הנוכחי	של	הארכיון:
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יו"ר	 תפקיד	מנהל	הארכיון	אויש	רק	במהלך	שנת	2013	לאחר	כ–14	שנים	שבהם	
הארכיון	שימש	גם	כמנהל.

הביקורת סקרה את הרכב כוח האדם המועסק בארכיון, את המבנה הארגוני, השכר 
ודרגות העובדים ואת הקשר עם המחלקות השונות בהצ"ע.

ממצאי הביקורת

היעדר	תכנית	להכשרת	הדור	הבא	של	עובדי	ומנהלי	הארכיון 	.1

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	רוב	עובדי	הארכיון	הבכירים	הינם	עובדים	ותיקים	
אשר	מתקרבים	לגיל	פרישה.	הגיל	הממוצע	של	עובדי	הארכיון	שהינם	עובדי	
תקן/הסכם	2014,	עומד	על	כ–57	שנים,	כאשר	16	עובדים	הינם	בגיל	50	ומעלה.	
מצב	זה	מחייב	להתחיל	במהלך	להכשרת	דור	המשך,	אשר	אורכת	זמן	רב,	בעיקר	
עקב	ייחודיות	העבודה	עם	הפריטים	המאוחסנים	בארכיון.	הארכיון	טרם	החל	
בהליך	זה,	בהיעדר	היכולת	לגייס	כוח	אדם	נוסף.	במצב	הנוכחי	עלול	הארכיון	
למצוא	את	עצמו	בעוד	מספר	שנים	ללא	כוח	אדם	מקצועי	להפעלה	השוטפת	

של	הארכיון.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	תוכנית	היערכות	שתכלול	צפי	לפרישת	עובדים	והכשרה	רב	
שנתית	של	דור	המשך,	לרבות	קליטת	עובדים	חדשים	וביצוע	חפיפה.

תגובת מנהל הארכיון

בהיעדר	תקצוב	לגידול	במצבת	העובדים,	החל	הארכיון	מטעמו	בפעילות	במספר	
ערוצים	על	מנת	למזער	את	הבעיה.	הפעילות	שהחלה	בארכיון	בנושא	זה	כוללת:

הכשרת	העובדים	הקיימים א.	

סמינר	פנימי; 	.1

השתלמויות	אישיות; 	.2

סיורים	לימודיים	בארכיונים	נוספים. 	.3

איתור	וסימון	עובדים	מוכשרים	צעירים	והכשרתם	כעתודה.	במסגרת	זו	 ב.	
הארכיון	הציג	מסמך	הכולל	הצעה	למדרג	עובדים	מקצועיים	שהוכן	והועבר	
לחטיבת	משאבי	אנוש	)להלן:	משא"נ(	כבר	בראשית	שנת	2015	במטרה	

לייסד	מדרג	עולה	של	מעמד	הארכיונאי	לפי	פרמטרים	שונים.

פעילות	הארכיון	בנושא	זה	אין	בה	לשנות	באופן	יסודי	את	הכשל	הנראה	
בעין.
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המלצת הביקורת

מומלץ	להתייחס	למסמך	המדרג	של	העובדים	המקצועיים	שהכין	הארכיון	
כבסיס	לדרוג	הארכיונאים	בארכיון.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הממצא	נכון	לכאורה	לכלל	הארגון	וישנה	היערכות	לקראת	הצגת	תכנית	לפיתוח	
עובדים.	התכנית	נמצאת	בשלב	בדיקת	מקורות	תקציביים	והכנה	לוועדת	מכרזים.

נושא	המבנה	הארגוני	מחייב	התייחסות	מערכתית	שתיבחן	במהלך	השנתיים	
הקרובות

חוסר	מתמשך	בכוח	אדם 	.2

כאמור,	בארכיון	מועסקים	29	עובדים,	במדורים	השונים,	אשר	עוסקים	בעיקר	
בפעילות	השוטפת	ללא	יכולת	להתפנות	לטיפול	בחומרים	הרבים	שטרם	נרשמו/

קוטלגו/	נסרקו.

חוסר	בכוח	אדם	מקצועי 	.3

בארכיון	מועסקים	עובדים	ללא	הכשרה	מקצועית	בתחומי	הפעילות	של	הארכיון.	
מצב	זה	גורם	לכך	שחלק	מפעילויות	הארכיון	הנדרשות	לטיפול	בידי	כוח	אדם	
מקצועי,	נעשות	על	ידי	מי	שאינו	מוכשר	לכך	והדבר	עלול	לפגוע	באיכות	

הפעילות	של	הארכיון	וביעילותו.

היעדר	אפשרות	לגיוס	כוח	אדם	ללא	אישור	הצ"ע 	.4

גיוס	עובדים	חדשים	להצ"ע.	מצב	 נכון	למועד	הביקורת	ישנה	הקפאה	של	
זה	מונע	מהארכיון	לגייס	עובדים	חדשים	ופוגע	ביכולת	המנהלים	לבצע	את	

המטרות	בצורה	יעילה.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	הנהלת	הצ"ע	תקיים	דיון	בדבר	כוח	האדם	הנדרש	לקידום	הטיפול	
בחומרי	הארכיון,	הדיון	יכלול	את	מיפוי	המחלקות	והצרכים	של	כל	מחלקה,	

ובעיקר	מבחינת	כוח	אדם	מקצועי.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הארכיון	הציוני	הינו	חלק	מהארגון	וחל	עליו	נוהל	קליטת	עובדים	החל	על	
מחלקות	הצ"ע.
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אי	תשלום	עבור	שעות	נוספות 	.5

כאמור,	כוח	האדם	בארכיון	אינו	מספק,	דבר	הגורם	לכך	שעל	כל	עובד	מוטלת	
זה	גורם	לכך	שהעובדים	נדרשים	 כמות	גדולה	של	משימות	במקביל.	מצב	
לבצע	עבודה	בשעות	נוספות,	ללא	קבלת	תגמול	על	כך,	דבר	החושף	את	הצ"ע	

מבחינה	משפטית.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	חטיבת	משאבי	אנוש	תשקול	את	אפשרויות	תגמול	עובדי	הארכיון	
כך	שהעובדים	יקבלו	תשלום	בגין	כל	שעות	העבודה	שהם	מבצעים.

תגובת מנהל הארכיון

נטל	העבודה	המוגברת	נופל	על	כתפי	העובדים	הבכירים.	הארכיון	פנה	בעבר	
למשא"נ	בבקשה	להוסיף	מספר	שעות	נוספות	לעוזרת	המנהל	ולראשי	המדורים,	
אך	הדבר	לא	הסתייע.	הארכיון	ו/או	מנהל	הארכיון	לא	דרשו	מעולם	מעובד/ת	
כל	שהוא/היא	לעבוד	שעות	נוספות	ללא	תמורה.	אם	מי	מעובדי	הארכיון	עשה	

כך	זה	נעשה	מתוך	מחויבות	או	התנדבות	אישית.

העסקת	עובדים	רבים	כעובדים	יומיים 	.6

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	למעלה	משליש	מעובדי	הארכיון,	הינם	על	תקן	של	
עובדים	יומיים,	אשר	מועסקים	בצורה	זו	מספר	שנים.	הביקורת	סבורה	שהעסקת	
עובדים	בשיטה	זו	לאורך	זמן	אינה	יעילה,	כך	שמצד	אחד	אם	הארכיון	צריך	
אותם	לאורך	זמן	ועדיין	הם	מוגדרים	כעובדים	יומיים,	אין	להם	שום	מחויבות	
לאורך	זמן	והם	עלולים	לעזוב	בפתאומיות	לאחר	צבירת	ידע	רב.	מאידך,	אם	
לארכיון	אין	צורך	בעובדים	קבועים	שמוגדרים	כעובדים	יומיים,	אין	כל	יתרון	

בלהעסיק	את	אותם	העובדים	למשך	מספר	שנים.

המלצת הביקורת

מומלץ	להגביל	העסקת	עובדים	בתקן	יומי	לתקופה	קצובה	)עד	תשעה	חודשים(.	
במידה	ויוחלט,	בתום	התקופה	הקצובה,	כי	העובד	דרוש	לתקופה	ארוכה,	רצוי	

לעדכן	את	התקן	ולהעסיקו	בהתאם.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הארכיון	הציוני	היה	אחת	היחידות	בהן	גיוס	כוח	אדם	נעשה	תדיר	על	בסיס	
יומית,	ללא	מכרז,	ללא	קביעת	הגדרת	תפקיד,	ללא	אופק	להסדרה	 העסקה	

תנאי	העובד	ועוד.
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מראשית	2017	חטיבת	משא"נ	עמלה	על	הסדרת	המשרות	לטובת	העובד	אם	
באמצעות	פרוטוקולים	מוסכמים	בתיאום	עם	ועד	העובדים,	אם	בפרסום	מכרזים	

פנימיים/חיצוניים	להסדרת	המשרות	לרווחת	העובדים.

העסקה	על	בסיס	יומי	תעשה	רק	לפרויקט	מוגדר	בזמן	ובכפוף	לחוקת	הצ"ע.

כיום	ישנם	חמישה	עובדים	יומיים	בלבד.

היעדר	תפקיד	של	אב	בית/מנהל	אחזקה 	.7

וצרכים	 כניסות	 גדול	עם	הרבה	חדרים,	 הינו	מבנה	 כאמור,	מבנה	הארכיון	
מיוחדים.	נכון	למועד	הביקורת	אין	בארכיון	עובד	שהגדרת	תפקידו	הינה	אב	
בית	ואשר	מתוקף	תפקידו	אמור	לטפל	בכלל	הנושאים	הקשורים	לתחזוקת	
ותפעול	הבניין.	בהיעדר	תפקיד	כזה,	הבניין	לא	מתוחזק	כראוי	והטיפול	הינו	

בגין	אחזקת	שבר,	לאחר	שכבר	קרו	תקלות	שהיו	יכולות	להימנע.

המלצת הביקורת

יש	לשקול	הוספת	תקן	לאב	בית/מנהל	אחזקה,	במשרה	חלקית,	אשר	יהיה	אחראי	
על	תחזוקת	ותפעול	הארכיון.

תגובת מנהל הארכיון

ההמלצה	מקובלת.	בשל	המורכבות	של	מערכות	התשתית	בארכיון	רצוי	להפקיד	
את	המשימה	בידי	אדם	בעל	תואר	הנדסאי	מכונות,	הנדסאי	תעשייה	וניהול	או	

תואר	מקביל	ובעל	ניסיון	עשיר.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת,	בכפוף	למגבלות	תקציביות.

היעדר	תקן	בתחום	הכספים	והאדמיניסטרציה 	.8

והפעילות	הכספית	שלו	 כאמור,	הארכיון	אינו	מחזיק	חשבון	בנק	על	שמו	
ובמחלקת	הכספים	של	הצ"ע.	ההתעסקות	בכספים	 מתנהלת	בחשבון	הבנק	
ביום	יום	בארכיון	הינה	רבה	)עסקאות	רבות	בסכומים	קטנים(	ומנוהלת	על	ידי	
ראשי	המדורים	השונים,	כל	אחד	בתחומו.	כמו	כן,	בארכיון	מזכירה	אחת	בלבד	
המועסקת	במשרה	מלאה,	אשר	משמשת	גם	כמנהלת	הלשכה	של	מנהל	הארכיון	
וגם	אשת	הקשר	מול	מחלקת	הכספים	של	הצ"ע.	כפועל	יוצא	מכך,	נדרשים	
מנהלי	הארכיון	וראשי	המדורים	לבצע	בעצמם	הרבה	עבודות	אדמיניסטרטיביות,	
למשל:	קביעת	פגישות,	גביית	כספים	ועוד.	במצב	זה	ישנו	ניצול	לא	יעיל	של	

משאבים	יקרים,	דבר	הפוגע	באופן	ישיר	בעבודה	המקצועית	בארכיון.
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המלצת הביקורת

מומלץ	לשקול	העסקת	עובד/ת	אדמיניסטרציה	אשר	י/תטפל	גם	בנושא	הכספים	
והממשק	היומיומי	מול	הצ"ע,	מעבר	לתקן	המזכירה	המשמשת	גם	כמנהלת	

הלשכה	של	מנהל	הארכיון.

תגובת מנהל הארכיון

נכון	למועד	הדוח	הועסקה	מזכירה	במשרה	מלאה,	כעת	היא	הועברה	לתפקיד	
אחר	והארכיון	נותר	ללא	מזכירה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

יתקיים	מכרז	לתפקיד	זה.

היעדר	הגדרות	תפקיד 	.9

מסקירת	מסמך	תיאורי	התפקיד	של	עובדי	הארכיון	עולה	כי	תיאורי	והגדרות	
התפקיד	של	רוב	עובדי	הארכיון	לא	עודכנו	מזה	תקופה	ארוכה.	כך	למשל	הגדרת	
התפקיד	האחראית	על	ראשי	המדורים,	הינה	"ממונה	בכיר/ה	על	ארכיונים",	
הגדרת	התפקיד	של	מנהלת	מדור	התצלומים	הנוכחית	הינה	"ממונה	ניהול	ידע	
ומרכז	הדרכה"	וכן	הלאה	עבור	רוב	העובדים.	היעדר	הגדרות	תפקיד	ברורות	
גורם	למצב	של	חוסר	יעילות	בניצול	משאבי	כוח	האדם	של	הארגון,	לרבות	

עבודה	בכפילות,	מירמור	של	העובדים	ופיקוח	לקוי	על	תכנית	העבודה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבדוק	את	הגדרות	התפקיד	הרשמיות	של	כלל	עובדי	הארכיון	ולהתאימן	
למצב	בפועל,	כך	שלכל	עובד	תהיה	ברורה	הגדרת	התפקיד	והחובות	המוטלות	

עליו.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הנושא	נמצא	בטיפול.

הקשר	עם	יחידת	משאבי	אנוש	בהצ"ע 	.10

כאמור,	הארכיון	אינו	גוף	עצמאי	בגיוס	עובדים	ושירותי	כוח	האדם	מנוהלים	
על	ידי	מחלקת	משאבי	האנוש	של	הצ"ע.	מכיוון	שהארכיון	נמצא	בבניין	מרוחק	
ממטה	הצ"ע,	נוצר	מצב	שעובדים	אינם	מודעים	לזכויותיהם	הבסיסיות	ולהנחיות	
שמגיעות	ממשאבי	אנוש	של	הצ"ע	לכל	הארגון,	הם	מרגישים	מנותקים	ואין	
להם	ממי	לקבל	תשובות.	למשל:	עובדת	שאחוז	משרתה	הועלה	לבקשתה,	
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קיבלה	על	כך	הודעה	רק	לאחר	חודש	מיום	ההחלטה	ולאחר	כניסת	ההחלטה	
לתוקף.	לעובדת	אחרת	שביקשה	לקבל	החזר	רכב	הובהר	שמועד	הדיווח	עבר	

והיא	אינה	זכאית	לקבל	החזר.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	חטיבת	משא"נ	לוודא	שזכויות	העובדים	נהירות	וברורות	לכל	עובדי	
הצ"ע	ובכללם	לעובדי	הארכיון.	בנוסף,	על	מחלקת	משאבי	אנוש	ליידע	את	
עובדי	הארכיון	בדבר	פרטי	איש	קשר	במחלקה	אשר	יטפל	במרוכז	בכל	שאלות	

והבהרות	לעובדי	הארכיון.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

נושא	המשאב	האנושי	בארכיון	הציוני	קיבל	עדיפות	גבוהה	ובשנה	האחרונה	
במאמצים	מיוחדים	טופל	נושא	כוח	אדם	באופן	פרטני	שהביא	לתוספת	עלות	
שכר	של	115	אלף	דולר	בסעיף	שכר.	כמו	כן,	מושקעות	שעות	בשיחות	אישיות	

ובטיפול	אישי	בענייני	הפרט.

תקציב הארכיון 	.3

תקציב	הארכיון	מגיע	ברובו	מהצ"ע.	כאמור,	הארכיון	מתוקצב	כאחת	מהפעילויות	של	
המחלקה	למפעלים	ציוניים.	חלק	מסעיפי	התקציב	מורכב	מהוצאות	קבועות	וחלקו	
הוצאות	משתנות	התלויות	בהכנסות	מגורמי	חוץ,	אשר	משלמים	לארכיון	עבור	ביצוע	

פרויקטים	מיוחדים	שבהם	מטופלים	חומרים	ספציפיים.

הארכיון	גובה	תקורה	עבור	חלק	מהתרומות	המגיעות	מהגופים	השונים	המועברת	
לתקציב	הפעילות	השוטפת.

להלן	פירוט	סעיפי	ההוצאות	העיקריים	בתקציב,	)בדולר	ארה"ב(:

2017 סעיף
)תכנון(

 2017
)בפועל(

 2016
)בפועל(

 2015
)בפועל(

 2014
)בפועל(

1,000,0001,001,409811,228773,794920,026שכר

132,0000132,244130,453153,935מיסים

78,00075,91075,71482,44290,185חשמל	ומים

42,00043,39039,81938,47035,682שמירה

32,00038,96031,95532,76235,075ניקיון

38,00057,50635,14431,20841,974אחזקה	כללית
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2017 סעיף
)תכנון(

 2017
)בפועל(

 2016
)בפועל(

 2015
)בפועל(

 2014
)בפועל(

159,000133,869168,438154,5840מחשוב

32,00021,91416,84017,98020,250תקשורת

312,120223,145451,154329,585213,932הוצאות	אחרות

1,825,1201,596,1031,762,5361,591,2781,511,059סה"כ

הסכמים עם המוסדות הלאומיים וקרנות שונות

לארכיון	יש	מספר	הסכמים	עם	המוסדות	הלאומיים.	על	פי	הסכמים	אלו	מקבל	הארכיון	
תשלום	מהמוסדות	עבור	חומרים	ארכיונאים	שלהם,	אשר	מאוחסנים	בארכיון.

הסוכנות היהודית	מעבירה,	על	פי	הסכם,	בכל	שנה	סך	של	177,000	דולר	עבור	 	-
הטיפול	בחומרים	שלה,	המאוחסנים	בארכיון.

קרן היסוד	מעבירה,	על	פי	הסכם,	סך	של	108,000	דולר	בכל	שנה	עבור	הטיפול	 	-
בחומרים	שלה,	המאוחסנים	בארכיון.

הקרן הקיימת לישראל	)להלן	"קק"ל"(	אינה	מעבירה	תקציב	שוטף	לארכיון.	  -
במהלך	שנת	2013	הוגשה	דרישה	להנהלת	קק"ל	בדבר	העברת	תשלום	קבוע	
לארכיון,	לאחר	משא	ומתן	בין	הצדדים	שכלל	ביקור	של	הנהלת	קק"ל	בארכיון,	
הוסכם	באותה	עת	שקק"ל	תעביר	סך	של	1	מיליון	ש"ח	בכל	שנה,	אך	לא	כתקציב	
קבוע,	אלא	בדרך	של	הגשת	בקשה	חדשה	בכל	שנה,	שתיבחן	מחדש	בכל	שנה.

לאחרונה	גם	בוצעה	פניה	לקונגרס היהודי העולמי )WJC(	בבקשה	להעביר	 	-
תשלום	קבוע	בסך	של	51,000	דולר	לשנה	עבור	הטיפול	בחומרי	הקונגרס,	
המאוחסנים	בארכיון.	נכון	למועד	הביקורת	הועבר	סך	של	15,000	דולר	בשנת	
2017.	במהלך	דיוני	הקונגרס	הציוני	העולמי	שהתקיימו	בשנת	2017	הועלה	
הנושא	בפני	המשתתפים	וטרם	התקבלה	תשובה	בעניין	איתור	תורם	אשר	יממן	

את	עלות	הטיפול	בחומרים.

בנוסף	לתקציבים	הקבועים	מהמוסדות	הלאומיים,	ישנם	הסכמים	עם	גופים	וקרנות,	
אשר	מעבירים	תקציב	מיועד	לפעילות	ספציפית,	כדלהלן:

פרויקט המאה של קרן היסוד:	בשנת	2020	תחגוג	קרן	היסוד	100	שנות	פעילות.	  -
לצורך	איתור	חומרים	היסטוריים	הנמצאים	בארכיון	ואשר	יוצגו	במהלך	החגיגות,	
מעבירה	קרן	היסוד	בממוצע,	סך	של	160,000	דולר	לשנה,	למשך	שלוש	שנים.	
נציין	כי	קרן	היסוד	היא	אחת	מהמוסדות	הלאומיים	והפרויקט	הנוכחי	הינו	

ייחודי.

קרן אנדרה שוראקי:	הקרן	העבירה	סך	של	60,000	דולר	עבור	טיפול	באוסף	  -
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האישי	והפקת	קטלוג	מאויר.	בימים	אלו	מנסים	מנהלי	הארכיון	לגייס	סכום	
נוסף	של	100,000	דולר	לטובת	טיפול	בחומרים	נוספים.

הערת מנהל הארכיון

קרן אנדרה שוראקי:	במועד	סגירת	הדוח	נמסר	על	סיום	הפרויקט,	אשר	עלותו	 	-
הסופית	הינה	109,000	דולר	והיא	מומנה	על	ידי	עמותת	שוראקי.

מוזיאון השואה בארה"ב:	יעביר	סך	של	55,000	דולר	לארכיון	לצורך	מתן	  -
גישה	—	מוגבלת	לחומרי	הארכיון	הציוני	עבור	חוקרים	אמריקאים.

יד הנדיב	תמכו	בארכיון	בסך	כולל	של	270,000	דולר	עבור	פרויקטים	של	  -
שימור	חומרים	הקשורים	לברון	רוטשילד	ולפיק"א.

הסכם	עם ועידת התביעות, הכולל	השקעה	בתיעוד	וחינוך	בנושא	השואה,	כך	 	-
שהוועידה	תשלם	50%	מעלויות	הרישום	והדיגיטציה	של	חומרים	הקשורים	
לשואה,	בהתאם	להתקדמות	העבודה	בפועל,	על	בסיס	הסכמה	שהסך	השנתי	

יעמוד	על	כ–148,000	דולר	בכפוף	לביצוע.

קרנות נוספות:	אוספים	פרטיים	של	אישים	ציוניים,	אשר	הקרן/הגוף	שהעביר	  -
אותם	לארכיון	משתתף	בעלות	תיעוד,	מיון,	שימור,	שחזור	וסריקת	החומרים.

להלן	פירוט	הכנסות	הארכיון	ממקורות	שונים,	כולל	תקציב	הצ"ע	)בדולר	ארה"ב(:

2017 סעיף
)תכנון(

 2017
)בפועל(

 2016
)בפועל(

 2015
)בפועל(

 2014
)בפועל(

1,237,1751,237,025756,934768,262587,803תקציב	מהצ"ע

177,000172,000189,823177,000190,000הסוכנות	היהודית

108,000108,000156,484108,000108,000קרן	היסוד

68,00068,65561,42161,56271,443שירותי	ארכיון	

0038,56930,52737,340יד	הנדיב

00204,130257,334240,485קק"ל

0020,37329,76614,650ריכרד	קאופמן

הקרן	להנצחת	
השואה	בפריז

00019,7070

החטיבה	
להתיישבות

000028,581

0014,29127,376116,823ועידת	התביעות
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2017 סעיף
)תכנון(

 2017
)בפועל(

 2016
)בפועל(

 2015
)בפועל(

 2014
)בפועל(

חברה	איתור	
והשבת	נכסים

000037,237

0012,2218,2290בני	ברית

0047,91416,9500שוראקי

0036,1983,7630מוזיאון	השואה

0015,27600תקורות

234,945342,759207,352211,46995,397הכנסות	אחרות

1,825,1201,928,4391,760,9861,719,9451,527,759סה"כ

העברות	בין	סעיפי	התקציב	השונים	נעשות	במהלך	השנה	ולקראת	סיומה.	העברות	אלו	
מסייעות	לנצל	את	התקציב	בצורה	מיטבית.	תקציב	שלא	נוצל	עד	תום	שנת	הכספים,	
אינו	מועבר	לשנה	הבאה.	זאת,	למעט	תקציב	שנת	2016,	שעקב	צמצומים	בהצ"ע,	
לא	היה	ניתן	לנצלו	במלואו	ולכן	יתרת	התקציב	הלא	מנוצלת	הועברה	לשנת	2017.

גביית	כספים	עבור	מתן	שירותים

זאת,	עבור	חלק	 יחד	עם	 עיון	בחומרים.	 גובה	כספים	עבור	 אינו	 ככלל,	הארכיון	
מהשירותים	הניתנים	לקהל	המבקרים	והחוקרים	גובה	הארכיון	תשלום	סמלי	לכיסוי	

ההוצאות.

השירותים	עבורם	גובה	הארכיון	תשלום	הינם	כדלהלן:

קבלת	העתקים	של	תיקים	סרוקים	שלמים	או	מסמכים	מסוימים	בתיק	סרוק. 	•

איתור	של	תיקים,	שאינם	סרוקים,	או	של	מסמכים	מתיקים	כאלה. 	•

קבלת	עותק	דיגיטלי	של	תצלומים,	מפות,	כרזות	וכרוזים. 	•

קבלת	העתק	מודפס	של	מסמך	שאינו	סרוק. 	•

קבלת	העתק	של	מסמך	סרוק. 	•

.A4	בגודל	מפה	או	כרזה	תצלום,	של	מודפס	עותק	קבלת 	•

קבלת	עותק	דיגיטלי	של	תצלום,	כרזה	או	מפה,	במייל	או	על	תקליטור. 	•

ונעים	בין	שקלים	בודדים	ל–180	ש"ח	 ידי	הנהלת	הארכיון	 התעריפים	נקבעו	על	
לפעולה.

הביקורת בחנה את הליך בניית התקציב והתאמתו לצרכי הארכיון, את ניהול התקציב 
השוטף, המעקב אחר שלמות רישום ההכנסות, גביית התשלומים מקהל המשתמשים 

בשירותי הארכיון והפעולות הנעשות לצורך הגדלת הכנסות הארכיון.
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ממצאי הביקורת

ניהול	תקציב	הארכיון	בדולר 	.1

הארכיון	מקבל	את	עיקר	תקציבו	מהצ"ע,	תקציב	זה	מנוהל	בדולרים.	מנגד,	כל	
הוצאות	הארכיון	הינן	בשקלים,	מה	שיוצר	מצב	שבו	הארכיון	תלוי	בשער	חליפין	
בלתי	ידוע,	בעת	תכנון	הוצאותיו	על	פני	כל	השנה.	כך	למשל,	במהלך	חודש	
דצמבר	2016,	שבו	אמור	להיקבע	תקציב	הארכיון	לשנה	הבאה,	שער	החליפין	
עמד	על	3.83	ש"ח	לדולר,	בעוד	שבחודש	יוני	2017	שער	החליפין	עמד	על	3.53	
ש"ח	לדולר.	ביחס	לתקציב	שנת	2017	שעומד	על	1,237,175	דולר,	מדובר	על	

פגיעה	של	כ–371,000	ש"ח	אשר	עלולה	להיגרע	מתקציב	הארכיון.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבצע	עסקאות	הגנה	על	שער	המטבע	באמצעות	מחלקת	הכספים	של	
הצ"ע,	כך	שניתן	יהיה	להעביר	לארכיון	את	ערכו	השקלי	של	התקציב.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

קבועות	המשולמות	 הוצאות	 המדיניות	התקציבית	בהצ"ע	מבטיחה	שימור	
בשקלים	גם	כאשר	שער	הדולר	יורד.

הנפקת	קבלות	ידניות	במקביל	לקבלות	ממוחשבות	והיעדר	יכולת	לעקוב	אחר	 	.2
המזומן	המתקבל	באולם	הקריאה

כאמור,	הארכיון	גובה	כספים	עבור	חלק	מהשירותים	הניתנים	לציבור.	בעת	
קבלת	התשלום	מופקת	למשלם	קבלה	ידנית	הכוללת	את	שם	המשלם,	הסכום	
פרטיו	 מועברים	 למשלם,	 הקבלה	 מסירת	 לאחר	 התשלום.	 ומטרת	 ששולם	
את	 מזינה	 אשר	 במערכת(,	 להשתמש	 הכשרה	 )היחידה	שקיבלה	 למזכירה,	
מעבר	 התשלום.	 עבור	 ממוחשבת	 מס־קבלה"	 "חשבונית	 ומפיקה	 הפרטים	
והצלבה	בין	 יעילה	לא	מתבצעת	סגירה	 ולא	 לכך	שמדובר	בעבודה	כפולה	
הכנסות. ברישום	 לחסר	 לגרום	 שיכול	 דבר	 שמופקים,	 הקבלות	 סוגי	 	שני	
בנוסף,	חלק	מהכנסות	אולם	הקריאה	הינן	במזומן	)אלפי	ש"ח	בחודש(.	רישום	
ההכנסות	נעשה	בקובץ	ממוחשב	שבו	נרשמות	כלל	ההכנסות	שהתקבלו	באותו	
יום	והמזומן/ספחי	כרטיס	האשראי	מונחים	בתיבה	קטנה	הנמצאת	על	שולחן	
התורנים.	במהלך	יום	עבודה	רגיל	ישנם	חמישה	תורנים	באולם	הקריאה.	מבדיקת	
הביקורת	עולה	כי	כאשר	תורן	מתחיל/מסיים	משמרת,	הוא	לא	מבצע	ספירה	של	
המזומן	הנמצא	בתיבה.	דבר	זה	עלול	לגרום	למצב	שבו	בסוף	היום	יהיה	חוסר	

בתיבה	ולא	יהיה	ניתן	לדעת	מי	מהתורנים	אחראי	לכך.
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המלצת הביקורת

מומלץ	להכשיר	את	כל	העובדים	הרלוונטיים	להשתמש	במערכת,	להפיק	קבלה	
ממוחשבת	פעם	אחת	בלבד	בכל	עסקה	וכאשר	מתבצעת	הפקדה	יש	לבצע	התאמה	
בין	ההפקדה	לסיכום	הקבלות	במערכת,	לתאריכים	אליהם	מיוחסת	ההפקדה	
)יום,	יומיים,	שבוע	וכו'(.	במקרים	בודדים	ניתן	לאפשר	להפיק	קבלה	ידנית,	
לרכז	את	המקרים	האלו	אחת	לחודש	ולהפיק	קבלה	ממוחשבת	מרוכזת	במקביל	
להפקדה	נפרדת	לבנק.	כמו	כן,	מומלץ	לכתוב	נוהל	בדבר	החלפת	משמרות	
התורנים	באולם	הקריאה,	אשר	יכלול	גם	את	העברת	הכספים	שהתקבלו	באותו	
יום,	מתורן	לתורן,	כולל	חתימה	של	התורן	היוצא	והנכנס,	על	סכום	הכסף	

המזומן	שנמצא	בתיבה.

תגובת מנהל הארכיון

המידע	נכון.	ואולם,	אופן	הגבייה	ומתן	הקבלות	והרשום	מבוצע	לפי	הנחיות	
מחלקת	הכספים	בידיעה	שמתקיימת	עבודה	כפולה.

אשר	לאחסון	הכספים	והקבלות,	המצב	תוקן	מיד	וכעת	מותקנת	כספת	באולם	
הקריאה	בה	מופקדים	הסכומים	והעתקי	התשלומים.	מזכירת	הארכיון	מבצעת	

התאמה	בין	הספחים	לגביה	בפועל.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	תיבחן	ותיושם,	בהתאם	ליכולות	התקציביות.

היעדר	יכולת	מעקב	אחר	רישום	כל	הכנסות	הארכיון	בהצ"ע 	.3

גופים	שונים	המקבלים	שירותים	בתשלום	מהארכיון,	מעדיפים	להעביר	את	
הכספים	 ולכן	 משלו	 בנק	 חשבון	 אין	 לארכיון	 בנקאית.	 בהעברה	 התמורה	
מועברים	ישירות	לחשבונות	הבנק	של	הצ"ע.	בנוסף,	תקבולים	המתקבלים	
במזומן	ובצ'קים,	מופקדים	בחשבונות	הצ"ע	על	ידי	עובד	הארכיון	וכן	התשלומים	
המתקבלים	בכרטיסי	אשראי	מועברים	על	ידי	חברת	הסליקה,	ישירות	לחשבון	
הבנק	של	הצ"ע.	במצב	העניינים	הנוכחי	לארכיון	אין	כל	אפשרות	לעקוב	אחר	
רישום	נכון	של	כל	ההכנסות	וההפקדות	ולא	מתבצעת	כל	סגירת	מעגל	על	
מנת	לוודא	שכל	ההכנסות	המגיעות	אכן	הופקדו,	נרשמו	כראוי	ונזקפו	לטובת	

הארכיון	בספרי	הצ"ע.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	האחראי	על	הכספים	בארכיון	יבצע,	לפחות	אחת	לחודש,	סגירת	
מעגל	של	כל	ההכנסות	שנגבו	פיזית	בארכיון	או	התקבלו	ממקורות	אחרים,	
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לרבות	מגופים	חיצוניים,	על	מנת	לוודא	שכל	ההכנסות	נרשמו	כראוי	ונזקפו	
לזכות	הארכיון.

תגובת מנכ"ל הצ"ע 

מקובל.

היעדר	אפשרות	לתשלום	דרך	אתר	האינטרנט 	.4

יכולים	לשלם	עבורו	 לקוחות	המעוניינים	לקבל	שירותים	מהארכיון,	אינם	
באמצעות	אתר	האינטרנט	של	הארכיון.	קבלת	שירות	עבור	מי	שמעוניין	לשלם	
במזומן	או	בצ'ק,	כרוכה	בהגעה	פיזית	לארכיון	למטרת	ביצוע	התשלום	או	
שליחת	התשלום	בדואר.	הארכיון	מאפשר	תשלום	בכרטיס	אשראי	דרך	הטלפון,	
אך	מכיוון	שתשלום	זה	אינו	מאובטח	כראוי,	רבים	נמנעים	מכך.	מצב	זה	אינו	

מתאים	לסטנדרט	הנהוג	כיום	בקבלת	שירותים	מגופים	ציבוריים.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקים	מערך	תשלומים	באינטרנט,	כנהוג,	למשל,	בשרת	התשלומים	
הממשלתי.

תגובת מנהל הארכיון

הערה	נכונה	וידועה.	קיימת	תוכנית	להחלת	מערכת	לתשלום	באינטרנט	בעת	
השדרוג	של	אתר	הארכיון.	נמסר	לנו	כי	הצ"ע	בוחנת	שדרוג	ותחזוקה	במרוכז	

של	כל	אתרי	האינטרנט	של	יחידות	הצ"ע,	השדרוג	יכיל	גם	תיקון	זה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	תיבחן	ותיושם,	בהתאם	ליכולות	התקציביות.

אלטרנטיבות	להגדלת	הכנסות 	.5

גג	מבנה	הארכיון	הינו	בשטח	של	למעלה	מ–800	מ"ר.	בארכיון	בודקים	מספר	
ערוצים	להגדלת	הכנסות	ואולם,	אופציה	של	התקנת	מערכת	סולארית	על	גג	
הארכיון,	אשר	בדרך	כלל	מכסה	את	עלות	ההשקעה	בתוך	כעשור	ולאחר	מכן	

מהוות	מקור	הכנסה	פסיבית	וקבועה,	לא	נבחנה	כלל.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבצע	בדיקת	כדאיות	כלכלית	של	רכישת	מערכת	סולארית	לייצור	
חשמל.
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תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	תיבחן	ותיושם,	בהתאם	ליכולות	התקציביות.

הניהול השוטף 	.4

הנהלת הארכיון

הניהול	השוטף	של	הארכיון	מתבצע	ממשרדי	הארכיון.	ה–"הנהלה	הפנימית"	)נקראה	
בעבר	"פורום	מדורים"(,	מורכבת	ממנהל	הארכיון,	ממונה	ארכיונים	וראשי	המדורים.

הערת מנהל הארכיון

לפורום	המדורים	אין	סטטוס	של	גוף	מנהל,	אין	לו	סמכות	והוא	אינו	נושא	באחריות.	
הפורום	הוקם	ביוזמת	ראשי	המדורים	לפני	למעלה	מעשר	שנים,	בעת	שזיהו	מצוקה	
ניהולית	שהשפיעה	ישירות	על	עבודת	המדורים.	הפורום	מתכנס	כעת	כפורום	להעברת	

מידע	ולהתייעצויות	בלבד.

בנוסף	להנהלה	הפנימית,	ישנה	"הנהלה	ציבורית"	המונה	16	חברים,	המייצגים	את	
המוסדות	הלאומיים,	על	פי	החלוקה	הבאה:

מספר חבריםהגוף הממנה

2קרן	היסוד

3קק"ל

5הצ"ע

2נציגי	ציבור

1הסוכנות

3צוות	הארכיון

ההנהלה	הציבורית	מתכנסת	פעמיים	בשנה,	לצורך	קבלת	דיווחים	על	הנעשה	בארכיון.

נהלי עבודה

הנהלים	הקיימים	כיום	הינם	כדלהלן:

נוהל	הכניסה	לאולם	הקריאה 	•

נוהל	קבלת	אורחים	לייעץ. 	•

נוהל	חומר	המוגבל	לעיון. 	•
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נוהל	פתיחה	וסגירה	של	הארכיון	הציוני. 	•

נוהל	הזמנת	רכש	)הצ"ע(. 	•

נוהל	קבלת	שירות	מספק	)הצ"ע(. 	•

נוהל	השאלות	חומרי	מקור. 	•

נוהל	רישום	רכישות. 	•

נוהל	פעולות	חיטוי	וערפול. 	•

חלק	מנהלי	העבודה	בארכיון	הינם	נהלים	של	הצ"ע	וחלקם	רלוונטיים	רק	לארכיון.	
בנוסף	לנהלים	הנ"ל,	קיימים	בארכיון	מסמכים	שונים	המפרטים	את	דרך	הפעילות	

בנושאים	שונים,	כגון:	חקר	המשפחה,	שירות	לקהל	ועוד.

מצב סטטוטורי/משפטי

כאמור,	כיום	הארכיון	פועל	תחת	המחלקה	למפעלים	ציוניים	בהצ"ע.	בשנים	האחרונות	
עלתה	הצעה	להפוך	את	הארכיון	לישות	משפטית	נפרדת	)עמותה	או	חל"צ(.	היתרון	
הבולט	הינו	היכולת	לקבל	תקציבים	ממשרדי	הממשלה	השונים	וכן	לקבל	תרומות	

מגופים	אחרים.	נכון	למועד	הביקורת,	נושא	זה	טרם	קודם.

חזון הארכיון ומטרותיו

שמירה	לדורות 	.1

שמירת	חומרי	המוסדות	הלאומיים	וחומרים	נלווים	לדורות. 	•

קליטת	חומרים	נוספים	מהמגנזה. 	•

רישום	קטלוגי 	.2

רישום	מדויק	וממצה	של	כל	החומרים	בארכיון. 	•

טיוב/שיפור	הרישום	של	החומרים	לפי	נחיצות. 	•

הנגשה 	.3

מתן	שירותי	ייעוץ	לציבור	הרחב. 	•

הנגשת	חומרי	הארכיון	באולם	הקריאה. 	•

הנגשת	קטלוג	מלא	של	הארכיון	באינטרנט. 	•

הנגשת	חומרי	הארכיון	הסרוקים	באמצעים	מודרניים	)אינטרנט(. 	•

השתתפות	פעילה	בחיזוק	הזהות	הציונית	של	בני	העם	והארץ	)טרם	אושר( 	.4

הקמה	והפעלת	יחידת	חינוך	והדרכה. 	•

חשיפת	חומרי	מקור	באמצעים	שונים. 	•

פעילות	חינוכית	לפי	מודלים	מותאמים	לקהל	היעד. 	•
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תערוכות	ותצוגות. 	•

סיורים	מודרכים	בארכיון. 	•

הארכיון	יוצא	לפריפריה. 	•

קורסים. 	•

פעילות	תרבותית	–	כנסים	והרצאות. 	•

תכניות עבודה

בתחילת	כל	שנה	מכינים	ראשי	המדורים	תכניות	עבודה	מפורטות,	הכוללת	חלוקת	
עבודה	על	פי	תחומים,	בשני	מצבים	אפשריים:

מצב	א'	לפי	מצבת	כוח	האדם	הנוכחית. 	-

מצב	ב'	לפי	מצבת	כוח	אדם	במתכונת	מוגברת. 	-

כמו	כן,	ישנה	תכנית	עבודה	כוללת	של	הנהלת	הארכיון,	תכנית	זו	כוללת	גם	את	תחומי	
כוח	האדם,	פיתוח,	שימור,	תשתיות,	מחשוב,	תחזוקת	הארכיון	ועוד.

בנוסף	לתכניות	העבודה	השנתיות,	ישנה	תכנית	הערכות	לביצוע	שיפור	תשתיות	
בארכיון	)מעודכנת	לחודש	02/2017(.	עלות	התכנית	הינה	כ–5.5	מליון	ש"ח	והיא	
כוללת	את	החלפת	כל	מערכות	הבניין	התקולות,	שדרוג	המערכות	הנדרשות,	שיפוץ	
הבניין,	רכישת	מערכות	מיזוג	ואקלום,	הקמת	מעבדות	שימור	וסריקה,	הסבת	מערכת	
כיבוי	האש	ועוד.	חלק	מסעיפי	ההיערכות	טרם	תומחרו,	כך	שעלותה	הסופית	של	

התכנית	אינה	ידועה.

המגנזה בצריפין

היהודית.	המגנזה	מקבלת	 קיימת	מגנזה	של	הסוכנות	 במרכז	הלוגיסטי	בצריפין,	
חומרים	ישנים	מהמוסדות	הלאומיים	)למעט	מקק"ל(	ומחברות	הבנות	של	הסוכנות	
היהודית.	המגנזה	משתרעת	על	שטח	של	כ–1,200	מ"ר	ומאחסנת	כ–80,000	קרטונים.	
המגנזה	מנוהלת	על	ידי	חברת	השתתפויות	בנכסים	והיא	גובה	תשלום	עבור	החומרים	
המאוחסנים	בה.	חלק	מהחומרים	מיועדים	לארכיון	והם	נשלחים	מידי	פעם	למבנה	

הארכיון	בירושלים.

קבלת חומרים חדשים

כאמור,	הארכיון	מקבל	מסמכים	מהמגנזה	של	הסוכנות	היהודית	הנמצאת	במרכז	
הלוגיסטי	בצריפין.	כמו	כן,	מגיעים	חומרים	ישירות	מאוספים	פרטיים	של	אישים	
הקשורים	לתקופות	טרם	הקמת	מדינת	ישראל	ו/או	קשורים	לפעילות	ציונית.	לארכיון	
אין	תקציב	לרכישת	חומרים	המוצעים	למכירה	והוא	אינו	יכול	להתמודד	מול	מוזאונים,	
מכוני	תיעוד	ומחקר	ואוניברסיטאות	בעלות	אמצעים,	המציעים	סכומי	כסף	גדולים	

עבור	אוספים	שכאלה.
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מחלקות	המוסדות	הלאומיים	השולחות	למגנזה	בצריפין	חומרים,	משלמות	דמי	אחסון	
המחושבים	לפי	קרטונים/מטר	רץ.

שירותים לקהל

ייעוץ	 השירותים	הניתנים	לקהל	כוללים	את	אתר	האינטרנט	של	הארכיון,	שירותי	
לחוקרים	ולציבור	המבקרים	בארכיון,	שירותי	אולם	הקריאה,	שירות	סריקת	חומרים	

ועוד.

אדם	המעוניין	להשתמש	בשירותי	הארכיון,	נדרש	ליצור	קשר,	דרך	אתר	האינטרנט	
של	הארכיון,	או	באמצעות	שליחת	מייל.	צוות	הארכיון	ייצור	קשר	עם	הפונה	ויקבע	
איתו	פגישה,	במהלכה	תיבדק	ההיתכנות	למציאת	חומרים	בתחומי	העניין	של	הפונה.	
במידה	ויש	בארכיון	חומרים	המעניינים	אותו,	הוא	ירשם	במערכת	ויעבור	הדרכה	קצרה	
שבה	הוא	ילמד	כיצד	להשתמש	במערכת	המידע	לאיתור	חומרים,	כיצד	להזמין	חומרים	

מהמחסן,	כללי	התנהגות	באולם	הקריאה	ועוד.

בפעמים	הבאות	שהפונה	מעוניין	להיכנס	לאולם	הקריאה,	הוא	מגיע	לשומר,	מפקיד	
את	חפציו	בלוקר,	נכנס	לאולם	הקריאה	ונרשם	אצל	התורן.

שימוש בחומרים שטרם נסרקו

השימוש	בחומרים	שטרם	נסרקו	אפשרי	רק	במקרים	בהם	החומר	נרשם	ותועד.	במקרים	
אלו	ניתן	להזמין	את	החומר	לאולם	הקריאה	ולעיין	בו,	או	להזמין	את	סריקתו	בתשלום.	

חומרים	שטרם	עברו	רישום	ותיעוד,	אינם	מוצגים	לציבור.

דיווחים לגנז המדינה

על	פי	סעיף	8	לתקנות	בדבר	הסדרים	לניהול	ארכיונים	ציבוריים:

מנהל	ארכיון	ציבורי	יערוך	וישלח	לגנז	לפחות	אחת	לשנה	דו״ח	המכיל	פרטים	על:

החומר	הארכיוני	שנרכש	או	נתקבל	על	ידי	הארכיון	הציבורי	מתאריך	הדו״ח	 	.1
האחרון;

החומר	הארכיוני	שבוער	או	שהוצא	מרשותו	של	הארכיון	הציבורי	מתאריך	 	.2
הדו״ח	האחרון;

החומר	הארכיוני	שנפגע; 	.3

שינויים	בדרכי	השמירה	של	החומר	הארכיוני; 	.4

פרסומים	של	החומר	הארכיוני	שנעשו	מטעם	הארכיון	הציבורי,	לרבות	פרסומים	 	.5
המבוססים	על	חקר	החומר	הארכיוני.
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שטחי אחסון

כאמור,	ארבע	הקומות	התחתונות	של	מבנה	הארכיון	משמשות	כשטחי	אחסון	של	
חומרים.	בעבר,	הגישה	לקומות	המחסנים	הייתה	פתוחה	לכל	מבקר	בארכיון	אשר	יכול	
היה	לרדת	במעלית	או	במדרגות	ללא	כל	הפרעה.	במהלך	שנת	2016	הירידה	במעלית/
במדרגות	מצריכה	העברת	כרטיס	מגנטי,	כך	שמי	שאינו	נמנה	על	עובדי	הבניין,	אינו	

יכול	לרדת	במדרגות/במעלית.

הביקורת בחנה את הניהול השוטף בארכיון, לרבות קיומן של תכניות עבודה, יישום 
ההחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה, קבלת חומרים חדשים בכלל ומהמגנזה 
בפרט, ממשקי העבודה עם הצ"ע, השירותים הניתנים לקהל, ויישום ההסכמים עם 

המוסדות הלאומיים.

ממצאי הביקורת

כמויות	גדולות	של	חומרים	שטרם	נסרקו	ותועדו 	.1

בארכיון	מאוחסנים	קרוב	ל–100	מיליון	פריטים	ארכיונאים,	מתוכם	רק	כ–15	
מיליון	פריטים	נסרקו,	כך	שלמעלה	מ–80%	מהפריטים	טרם	נסרקו.	בנוסף	יש	
חומרים	רבים	שטרם	עברו	הליך	של	רישום	ותיעוד	ולא	ניתן	להציגם	לקהל.	
הביקורת	סבורה	שקצב	סריקת	ותיעוד	החומרים	הינו	איטי	וזאת	בנוסף	לעובדה	
שאין	קבלת	חומרים	סדירה	מהמגנזה,	כך	שגם	שם	ישנם	חומרים	שטרם	נרשמו	

ותועדו	ואף	עלולים	להתבלות.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	תכנית	עבודה	רב	שנתית,	כולל	יעדי	ביצוע	לסריקת	ותיעוד	כל	
החומרים	הנמצאים	בארכיון	וכן	לגבי	החומרים	הנמצאים	במגנזה	והמיועדים	

לארכיון.

תגובת מנהל הארכיון

מצב	הארכיון	הציוני	בתחום	הדיגיטציה	סביר	בהחלט	באופן	כללי	ובהתייחס	
למצב	הארכיונים	האחרים	בארץ.	הוקמה	מעבדת	דיגיטציה	טובה	בעלת	כלים	
ייעודיים	לסריקת	כל	סוגי	החומרים	כולל	סריקת	חומר	רחב	למעט	מיקרופילם	

ותשלילים.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הנושא	נמצא	על	שולחן	ההנהלה.	הוקמה	ועדת	ארכיון	של	ההנהלה,	שנועדה	
לבחון	את	מכלול	הצרכים	של	הארכיון	לשם	מתן	מענה	מקצועי	לנושא	התיעוד	
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והנושאים	הפיזיים.	בהערכה	ראשונית	מדובר	בעלות	של	יותר	משלושה	מיליון	
דולר.

לצערנו	הרב,	על	אף	היותנו	ארכיון	ציוני	ציבורי	מוכר,	איננו	נהנים	מתקציבי	
הארכיונים	המוקצים	מהממשלה,	ובמידה	ויהיו	תקציבים	ממשלתיים	נוכל	לסייע	

בקידום	נושא	זה.

אחסון	ושמירת	החומרים	בצורה	שאינה	מתאימה	לסטנדרט 	.2

איגוד	הארכיונאים	בישראל	הפיק	"מדריך	לאחזקת	רשומות	בארכיון"	המפרט	
המלצות	בדבר	שמירת	ואחסון	החומרים.	מסיור	שקיימה	הביקורת	במחסני	
הארכיון	עולה	כי	אין	הקפדה	על	שמירת	החומרים	כמומלץ	לעיל,	למשל:	
הטמפרטורה	במחסנים	אינה	קבועה,	במזגנים	לא	מותקנים	פילטרים	שיגנו	מפני	
זיהום	אוויר,	המחסנים	מאובקים	מאוד	ולא	מתבצע	בהם	ניקיון,	רמת	הלחות	אינה	

מבוקרת	ועוד.	לארכיון	יש	תוכנית	לטיפול	במצב	ואולם	היא	אינה	מיושמת.

המלצת הביקורת

מומלץ	ליישם	באופן	מיידי	את	תכניות	הארכיון	לשיקום	מערכות	האקלום	
במחסנים	השונים	לפי	הסטנדרטים	המומלצים	על	ידי	איגוד	הארכיונאים.

תגובת מנהל הארכיון

הארכיון	מבצע	בכלים	ובמשאבים	המינימליים	העומדים	לרשותו	הרבה	ומעל	
למצופה.	המבקר	אינו	מציין	את	הפעולות	שביצע	הארכיון	למזער	את	הבעיה,	
את	החדרת	המודעות	לשימור	בקרב	עובדי	הארכיון	וכן	את	הפעולות	להעלאת	

הבעיה	בחריפותה	בפני	מנהלי	הצ"ע.

הארכיון	ביצע	בדיקות	יומיות	וברשותו	דוח	מפורט	של	המצב	העגום. 	•

הארכיון	הכין	תוכנית	לשיקום	תשתיות	המבוססת	על	חוות	דעת	מומחים. 	•

מנהל	הארכיון	יזם	הקמת	מעבדת	שימור,	אשר	אוישה	במשמרים	מקצועיים. 	•

חוסר	שליטה	על	תכניות	העבודה	ותיעדוף	החומרים 	.3

לארכיון	 מעבירים	 אשר	 חיצוניים	 גופים	 עם	 הסכמים	 יש	 לארכיון	 כאמור,	
כספים	עבור	טיפול	בחומרים	ספציפיים.	כספים	אלו	מסייעים	לארכיון	לטפל	
בחומרים	המאוחסנים	בו	מצד	אחד,	אך	מצד	שני	לדברי	מנהל	הארכיון	"תיעדוף	
הטיפול	בחומרים	הינו	על	פי	הלקוחות	ששילמו	ולא	על	פי	הצרכים	המקצועיים	

והציבוריים	של	הארכיון".
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המלצת הביקורת

מומלץ	כי	הנהלת	הארכיון	תכין	תכניות	לביצוע	העבודה	השוטפת	על	פי	תיעדוף	
מקצועי	בלבד,	כך	שתרומות	ובקשות	ספציפיות	לטיפול	בחומרים	יקבלו	מענה	

במקביל	לביצוע	העבודות	השוטפות.

תגובת מנהל הארכיון

לארכיון	הציוני	יש	תכניות	מפורטות	לפי	סדרי	עדיפות	מקצועיים.	בהינתן	האות	
)כלומר	תקציב	וכוח	אדם(	הארכיון	מסוגל	להפעילן.

ההמלצה	מופנית	להנהלת	הצ"ע	למלא	את	תקן	עובדי	הארכיון	המקצועיים	
באופן	שיתאפשר	ליישם	את	תוכניות	העבודה	של	הארכיון	בתחום	רישום	
החומרים	וסידורם.	נכון	להיום	הארכיון	פועל	בתפוקה	מלאה	ופריון	העבודה	
של	עובדי	הארכיון	עלה	בשנים	האחרונות	ב–50%	לפחות.	הארכיון	מיצה	את	
מלוא	התפוקה	האפשרית	מהעובדים	ולגבי	עובדים	מסוימים	אף	הרבה	מעבר	
לכך.	בארכיון	חסרים	4	ארכיונאים	במשרה	מלאה	לתפעול	שוטף	של	הרישום.	
תקציב	הארכיון	התקין	צריך	לעמוד	על	2.4	מיליון	דולר	ללא	תמיכות	והסכמים.

אי	מימוש	חזון	הארכיון 	.4

מסקירת	מסמך	"חזון	הארכיון	ומטרותיו"	עולה	כי	הארכיון	רחוק	ממימוש	החזון	
והמטרות,	בכל	הסעיפים,	כדלהלן:

בסעיף	שמירה	לדורות,	לא	מבוצעת	שמירת	החומר	בצורה	הנדרשת	וכן	 	•
לא	נקלטים	חומרים	חדשים	מהמגנזה.

בסעיף	רישום	קטלוגי,	צוות	עובדי	הארכיון	מבצע	רישום	של	החומרים	 	•
בקצב	איטי	ולא	מספק.

בסעיף	הנגשה,	נעשים	מאמצים	להנגיש	את	החומר	לציבור,	אך	בפועל	 	•
כמות	גדולה	של	חומרים	טרם	תועדו	ו/או	נסרקו	ואינם	מונגשים	לציבור.

תגובת מנהל הארכיון

מנהל	הארכיון	מודע	לכך	אך	התריע	שבנסיבות	הקיימות	)תקציב	וכוח	אדם(	
הארכיון	מתקשה	עד	אינו	מסוגל	למלא	את	מלוא	מחויבותו	לדורות	הבאים.

המלצת הביקורת

במסגרת	הכנת	תכנית	העבודה	המפורטת	כאמור,	יש	להתייחס	גם	למימוש	חזון	
הארכיון	במסגרת	תכנית	רב	שנתית.
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תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.	הוקמה	ועדה	הנהלתית	שתדון	בנושא.

תפקידי	ההנהלה	הציבורית 	.5

בשנים	האחרונות,	עם	כניסתו	לתפקיד	של	מנהל	הארכיון,	החל	תהליך	של	הכנת	
תכניות	עבודה	לכלל	המדורים.	מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	תכניות	העבודה	
מאושרות	רק	על	ידי	ראש	המחלקה	ולא	מתקיים	על	כך	דיון	בהנהלה	הציבורית	

של	הארכיון.	

המלצת הביקורת

לאור	 לדיון	בהנהלה	הציבורית,	בפרט	 מומלץ	להגיש	את	תכניות	העבודה	
העובדה	שתכניות	העבודה	הינן	כלי	חשוב	בניהול	וקביעת	סדרי	העדיפויות.	

יש	לקבוע	באופן	ברור	את	סמכויותיה	של	ההנהלה	הציבורית.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

האחריות	על	הארכיון	מוטלת	על	הנהלת	הצ"ע.	יחד	עם	זאת,	אנו	רואים	חשיבות	
רבה	בהכרה	הציבורית	שנותנת	הנהלה	ציבורית.	נביא	נושא	זה	לדיון	בפני	

הוועדה	ההנהלתית	שהוקמה.

היעדר	ביצוע	סיכומי	שנה	ובדיקת	עמידה	ביעדים 	.6

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	בהנהלת	הארכיון	לא	מתקיימים	דיונים	לגבי	עמידה	
ביעדי	תכניות	העבודה	השנתית,	ביצוע	סיכומים	והפקת	לקחים,	כך	שהתכנון	

לשנה	הבאה	לוקה	בחסר.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	הנהלת	הארכיון	תקיים	דיון	מורחב	בכל	סוף	שנה	בדבר	העמידה	
ביעדי	תכניות	העבודה	ותשליך	מהתוצאות	לגבי	תכנית	העבודה	לשנה	הבאה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת	ומבוצעת.

אי	הכנת	דוחות	לגנז	המדינה 	.7

כאמור,	אחת	לשנה,	נדרש	מנהל	הארכיון	לשלוח	לגנז	המדינה	דו"ח	בדבר	
פעילות	הארכיון.	מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	בשנת	2014	הוכן	דו"ח,	אך	הוא	
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לא	נשלח	לגנז.	בשנת	2015,	לא	הוכן	הדו"ח	וגם	בגין	השנים	2016	ו–2017	לא	
הוכן	דוח.	המשמעות	היא	שהארכיון	אינו	עומד	בדרישות	התקנות	ולגנז	המדינה	

יש	סמכות	להלאים	את	הארכיון.

המלצת הביקורת

על	מנהלי	הארכיון	להקפיד	להפיק	דוחות	שנתיים	ולשלוח	אותם	לגנז,	כנדרש	
בתקנות.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת	ותבוצע	ככל	שיידרש.

היעדר	קבלת	חומרים	מהמגנזה	בצריפין	באופן	סדיר 	.8

כאמור,	חלק	מהחומרים	המאוחסנים	בארכיון	מגיעים	מהמגנזה	בצריפין.	מבדיקת	
הביקורת	עולה	כי	החומרים	לא	מועברים	באופן	סדיר	מהמגנזה	לארכיון,	כך	
שחומרים	חשובים	המיועדים	לארכיון	יכולים	לשכב	במגנזה	שנים	רבות,	בתנאים	
שאינם	אופטימליים,	עד	להעברתם	לארכיון.	מסיור	שקיימה	הביקורת	במגנזה	
עולה	כי,	ישנם	חומרים	ארכיוניים	רבים	בדמות	דפי	פקס	אשר	דוהים	במהלך	
השנים	וכן	דפי	נייר	מתפוררים,	אשר	אי	העברתם	לסריקה	מיידית	עלולה	לגרום	

לאיבוד	חומר	בעל	ערך	רב.

המלצת הביקורת

מומלץ	למפות	את	סוגי	החומרים	והכמויות	במגנזה	בצריפין	אשר	מיועדים	
להעברה	לארכיון	ובמקביל	להכין	תוכנית	רב	שנתית	לקבלת	החומרים,	כולל	

כמויות,	סוגי	החומרים	ומועדי	העברה.

תגובת מנהל הארכיון

בארכיון	ישנה	בעיית	אחסון	חמורה.	הנושא	הוצף	בפני	ההנהלה.	במקביל,	הוכנה	
בארכיון	תכנית	חילופית	הכוללת	הסכמה	על	שכירת	שטחים	במחסני	ארכיון	
המדינה	העתיד	לקום	בערד.	הנושא	עתיד	לידון	במסגרת	ההסכמות	עם	המדינה	
על	משכן	הקבע	של	ארכיון	המדינה	במבנה	שיוקם	בבעלות	הצ"ע	סמוך	לארכיון	
הציוני.	לחילופין	בניית	מחסנים	בבניין	החדש.	תפוסת	המחסנים	כעת	92%	
לערך,	בתנאים	הנוכחיים	הארכיון	עשוי/עלול	למלא	את	יתרת	המקום	הפנוי	

)על	פי	קצב	קליטת	החומרים	כעת	וסידורם(	בתוך	5	עד	6	שנים.

אי	קיום	החלטת	הקונגרס	בדבר	קבלת	חומרים	לארכיון 	.9

הקונגרס	הציוני	הכ"ד,	שהתכנס	בירושלים	בשנת	1956,	הגדיר	את	הארכיון	
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הציוני	המרכזי	כ–"ארכיונה	ההיסטורי	של	התנועה	וההסתדרות	הציונית	והסוכנות	
היהודית",	והחליט	שכל	משרדיה	ומוסדותיה	של	הנהלת	ההסתדרות	הציונית	
והסוכנות	היהודית	יעמידו	לרשות	הארכיון	את	כל	התיקים	שאין	בהם	צורך.	
בפועל,	התיקים	מהצ"ע	ומהסוכנות	מועברים	למגנזה	ולא	לארכיון,	בניגוד	

להחלטת	הקונגרס.

המלצת הביקורת

יקיימו	את	החלטת	הקונגרס	 מומלץ	לפעול	על	מנת	שהמוסדות	הלאומיים	
ולהעביר	לארכיון	ישירות	כל	חומר	אשר	יש	לו	ערך	ארכיונאי.	לשם	כך	מומלץ	
כי	הנהלת	הארכיון	תכין	נוהל	בדבר	אופי	החומרים	אותם	מעוניין	הארכיון	

לקלוט	מהגופים	השונים.

תגובת מנהל הארכיון

לפי	הסדר	הנכון	חומרי	המוסדות	הלאומיים	והנלווים	אליהם	אמורים	לעבור	
למגנזה	למשך	זמן	הקבוע	בחוק.	רק	חומרים	שוועדת	הביעור	החליטה	לשמור	

לדורות	עוברים	לאחר	המיון	לארכיון	הציוני.

יוצאים	מהכלל	הם	תיקי	לשכות	היו"ר	לגביהם	ברור	שישמרו	לדורות	והם	
מועברים	ישירות	לארכיון.

על	פי	החלטת	הקונגרס	הכ"ו	משנת	1965	חובתו	של	מנהל	הארכיון	כגנז	ראשי	
של	התנועה	הציונית	"לפקח	ולתאם	את	הפעולות	של	המגנזות	והארכיונים	בארץ	
ובתפוצות..".	ההנהלה	צריך	שתדון	ותגבש	מדיניות	בעניין	זה	כולל	הקצאת	
משאבים	לקיים	סקר	מקיף	אודות	הארכיונים	בפדרציות	הציוניות	בתפוצות	

ולפרסם	מיפוי	של	מצב	הארכיונים	כולל	המלצות	מעשיות.

היעדר	ביצוע	בקרה	מדגמית	על	שלמות	החומרים	בתיקים	שהוצגו	לקהל 	.10

כיום,	תיק	שעולה	לאולם	הקריאה	וחוזר	למחסנים,	לא	עובר	בדיקה	לגבי	שלמות	
החומרים.	כך	שאם	חסר	בתיק	מסמך,	הדבר	עלול	להתגלות	רק	בעת	שתהיה	

דרישה	חוזרת	למסמך	הספציפי.

הביקורת	סבורה	שמעקב	אחר	שלמות	החומרים	בזמן	אמת,	לרבות	המצלמות	
כאמור,	עשוי	לסייע	לארכיון	לאתר	את	החומרים	החסרים.

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	הארכיון	לבצע	בדיקה	מדגמית	של	תיקים	הנמסרים	לעיון	
באולם	הקריאה,	הן	בעת	מסירת	התיק	והן	בעת	קבלת	התיק	חזרה.	בבדיקה	
יסקרו	החומרים	הקיימים	בתיק	ותיעשה	השוואה	אל	מול	רישומי	תיעוד	התיק.	
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כך	שבמקרה	של	חוסר,	יהיה	ניתן	לאתר	את	האדם	האחרון	שקיבל	את	התיק	
לעיון	ולנסות	לאתר	את	החומר	החסר.

תגובת מנהל הארכיון

בעבר	עבדו	בארכיון	שורה	של	משגיחים	ואולם	מצוקות	התקציב	גרמו	לכך	
שאולם	הקריאה	חסר	את	כוח	אדם	האדם	הנדרש.

ופועל	להבטיח	את	שלמות	החומרים	 בהעדר	תקצוב	מתאים	הארכיון	פעל	
כניסה	 ומצלמות.	בקרת	 כניסה	 כגון	בקרת	 באמצעות	מערכות	טכנולוגיות	
הותקנה	לפני	למעלה	משנה	ומצלמות	יותקנו	מיד	עם	אישור	וועדת	המכרזים.	
במציאות	הנוכחית	)עובד	יחיד	באולם	הקריאה	הממונה	על	התפעול,	השרות	

לציבור	המבקרים	ויעץ(	ההמלצה	אינה	ישימה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.	תבוצע	ביקורת	מדגמית.

היעדר	אפשרויות	חיפוש	מורכבות	ומיון	תוצאות	באתר	האינטרנט 	.11

מסקירת	אתר	האינטרנט	של	הארכיון,	נמצא	כי	אפשרויות	החיפוש	הינן	מאוד	
מצומצמות	ביחס	לחיפוש	שניתן	לבצע	ממחשבי	אולם	הקריאה.	בנוסף,	לא	ניתן	
למיין	את	תוצאות	החיפוש	כך	שיהיה	קל	יותר	להגיע	לתוצאות	הרצויות.	מעבר	
לשירות	הלקוי	לציבור,	אחת	התוצאות	של	מצב	זה	הוא	עומס	פניות	לארכיון.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	הנהלת	הארכיון	תבחן	שיפור	ממשק	החיפוש	באתר	הארכיון,	מתן	
האפשרות	לחיפוש	מתקדם	ומיון	התוצאות,	כך	שהשירות	לציבור	ישתפר	ויופחת	

עומס	הפניות	המגיעות	לארכיון.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.

היעדר	גורם	אחראי	על	תפעול	ותחזוקת	אתר	האינטרנט 	.12

בעבר,	שכר	הארכיון	את	שירותי	חברת	eWave,	לטובת	תחזוקת	ותפעול	אתר	
האינטרנט	של	הארכיון.	כיום	אין	גורם	המנהל	את	האתר	ובמקרה	של	תקלה,	

האתר	עלול	לקרוס	ויידרשו	משאבים	רבים	להחזירו	לפעילות	תקינה.
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המלצת הביקורת

מומלץ	כי	הנהלת	הארכיון	תבדוק	מהן	האפשרויות	העומדות	בפניהם	לניהול	
אתר	האינטרנט,	המסייע	לקהל	החוקרים	ולציבור	באיתור	חומר	ראשוני	ובקבלת	

מידע	על	הארכיון.

תגובת מנהל הארכיון

הארכיון	הפסיק	את	ההתקשרות	עם	חברת	eWave	ואת	שרותי	התחזוקה	בשל	
סכסוך	עסקי.	בנוסף	הארכיון	החליט	שלא	לשכור	שרותי	תחזוקה	לאתר	וזאת	
לפי	המלצת	גורם	מקצועי	בענף.	ההחלטה	הוכיחה	את	עצמה	וחסכה	לארכיון	

עד	עתה	עשרות	אלפי	שקלים.

הספק	שישדרג	את	האתר	יוזמן	לתת	גם	שרותי	תחזוקה	לפרק	זמן	המומלץ	על	
ידי	היועצים.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.

כניסה	לחדר	הקריאה	אינה	מחייבת	הצגת	ת.ז. 	.13

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	לאחר	קבלת	הייעוץ	בדבר	חיפוש	החומרים,	אדם	
הרשום	במערכת	ומעוניין	להיכנס	לאולם	הקריאה,	נדרש	רק	למסור	את	שמו	
ולא	להזדהות	באמצעות	תעודה	מזהה.	מצב	זה	עלול	לגרום	לשגיאות	בזיהוי,	
בטעות	או	בזדון,	ובעת	שיתגלו	חוסרים	בתיקים	שהוזמנו	)דבר	שאכן	קורה(,	

הארכיון	לא	יוכל	לאתר	את	האחראים	לכך.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקבוע	שכל	אדם	המעוניין	להיכנס	לאולם	הקריאה,	יידרש	להציג	לתורן	
תעודה	מזהה	לצורך	רישומו	במערכת.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.

מתן	שירות	איטי	לציבור 	.14

בביקורת	נמצא	כי	חוקרים	הפונים	לארכיון	לצורך	קבלת	נגישות	לחומרים	
מקבלים	לעיתים	מענה	לאחר	חודשיים	שלושה.	כמו	כן,	לגבי	סריקת	תמונות,	אין	
כיום	ברשות	הארכיון	מספיק	כוח	אדם	לביצוע	סריקות	של	תמונות,	ברזולוציה	
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איכותית.	הסריקה	נשלחת	למעבדה	חיצונית	ולכן	סריקה	פשוטה	שאורכת	מספר	
דקות,	לוקחת	לעיתים	שבועיים	ולעיתים	יותר.

המלצת הביקורת

יש	להכניס	לתוכניות	העבודה	השנתית	מדדי	שיפור	בשירות	לציבור	ולבחון	
את	התוצאות	מידי	שנה.

תגובת מנהל הארכיון

המבקר	לא	חילק	בין	יעוץ	ושרות	לחוקרים	לבין	פניה	למדור	לחקר	המשפחה.	
הפונים	ליעץ	ולמחקר	אישי	מקבלים	שרות	מצוין.	הפונים	למדור	לחקר	המשפחה	
נענים	לאחר	תקופה	ארוכה	)בשיאה	ההמתנה	הגיעה	לכדי	4	חודשים(,	בגלל	קצב	
העבודה	האיטי	של	העובד	במדור	בעת	עריכת	הביקורת	)בינתיים	עזב(.	עתה,	
כאשר	המשרה	אינה	מאוישת	המצב	החמיר	ולכן	המדור	נמנע	מלקבל	פניות	
חדשות.	בעניין	הסריקות	–	המצב	נכון	בעת	עריכת	הביקורת.	כעת	המצב	שונה	

לאור	ההצטיידות	בסורקים	מקצועיים	והקמת	מעבדת	הסריקה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

מונה	עובד	שייתן	מענה	ויטייב	את	השירות.

היעדר	מענה	טלפוני	בארכיון 	.15

כאמור,	אדם	המעוניין	להשתמש	בשירותי	הארכיון	נדרש	לשלוח	פנייה	דרך	
אתר	האינטרנט	של	הארכיון	או	באמצעות	שליחת	דואר	אלקטרוני.	בעת	קבלת	
הפנייה	בארכיון,	היא	מועברת	לאחראי	הנושא,	אשר	מתקשר	לפונה	לצורך	
תיאום	פגישה.	מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	בארכיון	אין	מענה	טלפוני	לפונים,	

דבר	שיכול	היה	לייעל	או	לייתר	חלק	מהפניות	באינטרנט.

המלצת הביקורת

מומלץ	לשקול	את	האפשרות	לספק	לפונים	מענה	טלפוני,	גם	למספר	שעות	קטן	
ביום,	כך	שניתן	יהיה	לקצר	את	זמני	התגובה	ולעיתים	להוריד	מהפרק	פונים	

אשר	פנייתם	אינה	רלוונטית	לחומרים	המוחזקים	בארכיון.

תגובת מנהל הארכיון

הנוהל	הקיים	כעת	בארכיון	מתייחס	למציאות	בה	אין	לצערנו	מזכירות	מתפקדת.
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תגובת מנכ"ל הצ"ע

הנושא	יטופל	עם	השלמת	המכרז	לתפקיד	מזכירת	מנהל	הארכיון.

חסימה	מוגבלת	של	גורמים	שאינם	מורשים	לגשת	למחסני	הארכיון 	.16

במהלך	שנת	2016	החלו	בארכיון	בנעילת	דלתות	אלקטרונית	המאפשרת	מעבר	
אך	ורק	למורשים,	באמצעות	העברת	כרטיס	עובד.	כך	שכניסה	לחדר	המדרגות	
מצריכה	העברת	כרטיס	עובד.	כמו	כן	במעלית	ניתן	לרדת	לקומות	5-1	אך	ורק	
באמצעות	העברת	כרטיס	עובד.	בבניין	הארכיון	נמצאים	גם	משרדי	המועצה	

הציונית,	אשר	עובדיה	ו/או	מבקריה	אינם	רשאים	לגשת	למחסני	הארכיון.

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	הנעילה	האלקטרונית	מופעלת	רק	בעת	הכניסה	לחדר	
המדרגות,	אך	ביציאה	ממנו	ניתן	לפתוח	את	הדלתות	ללא	העברת	כרטיס.	דבר	
זה	עלול	לגרום	לכך	שדלתות	חדר	המדרגות	יפתחו	עבור	אחד	מאורחי/מבקרי	
המועצה	הציונית	ומשם	הוא	יוכל	לגשת	למחסנים	אשר	הכניסה	לחלקם	אינה	

מצריכה	העברת	כרטיס	אלקטרוני.

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	הארכיון	לבדוק	את	האפשרות	להוסיף	נעילת	דלתות	אלקטרונית	
בכל	קומות	המחסנים,	גם	בכניסה	וגם	ביציאה	מחדר	המדרגות.

תגובת מנהל הארכיון

התקנת	חסימה	ביציאות	מחדר	המדרגות	מנוגדת	להנחיות	כיבוי	אש.

לחילופין,	ניתן	להתקין	מערכות	בקרת	כניסה	לכל	מחסן	בנפרד	בעלות	משוערת	
של	מעל	150,000	ש"ח.

היעדר	סריקה	מסיבית	של	תמונות	ותצלומים	 	.17

ונגטיבים	אשר	למעלה	מ–30%	 בארכיון	נמצא	אוסף	של	כמיליון	תצלומים	
מהם	אינם	סרוקים.	בחלק	גדול	מהתצלומים	שבידי	הארכיון	מצולמים	מספר	
אנשים	ו/או	מקומות	וישנו	קושי	גדול	לדעת	מיהם	המצולמים	ומה	הם	המקומות	
שצולמו.	לשם	כך	נעזר	הארכיון	לעיתים	בציבור	הרחב,	על	ידי	פרסום	בקשה	
לעזרה	בזיהוי	המצולמים,	באתר	האינטרנט	ו/או	בדף	הפייסבוק	של	הארכיון.	
קצב	העבודה	האיטי	בטיפול	בתמונות	אלו	עלול	להביא	לכך	שלא	ניתן	יהיה	
להיעזר	יותר	בציבור	בקבלת	מידע	לו	זקוק	הארכיון,	מפאת	גילם	של	המסייעים	

הפוטנציאלים.
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המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	הארכיון	לבצע	מיפוי	של	התצלומים	שטרם	נסרקו	ואשר	לארכיון	
אין	מידע	לגבי	המצולמים/מיקום	הצילום/האירוע	בו	צולמה	התמונה.	לאחר	
המיפוי	תיעשה	הערכת	זמן	של	סריקת	התצלומים	ובדיקת	האפשרות	למתן	

עדיפות	לסריקות	אלו.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.

היעדר	נוהל	לשעת	חירום 	.18

בארכיון,	שהינו	מקום	ציבורי,	מבקרים	גם	אנשים	שאינם	נמנים	על	העובדים	
הקבועים.	נמצא	כי	לא	קיים	נוהל	המפרט	את	דרכי	הפעולה	והמילוט	בשעת	

חירום,	דבר	שהינו	אלמנטרי	למקום	ציבורי	ורגיש	כמו	מבנה	הארכיון.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	נוהל	לשעת	חירום,	אשר	יפרט	את	דרכי	הפעולה	הנדרשים	בשעת	
חירום	ואת	חלוקת	האחריות	בין	העובדים	השונים.

תגובת מנהל הארכיון

ההערה	הועברה	לטיפול	של	הממונה	על	אבטחת	הארכיון.

תחזוקה שוטפת 	.5

רקע כללי

בארכיון	מועסק	עובד	שתפקידו	לטפל	בתחזוקה	השוטפת	של	הארכיון,	כאשר	מדובר	
על	תקלות	קטנות	הוא	עושה	זאת	בעצמו,	אך	כאשר	מדובר	על	דברים	מורכבים,	הוא	

מזמין	נותני	שירות	חיצוניים.

מערכות המיזוג

מערכת	המיזוג	המשמשת	את	הבניין	הותקנה	בעת	הקמת	הבניין,	לפני	כ–30	שנה.	
המערכת	מחולקת	לשני	מנועים,	מנוע	אחד	לקומות	המשרדים	ומנוע	נוסף	לקומות	
המחסנים.	מערכת	המיזוג	מותקנת	בקומה	4	בחדר	שגודלו	כ–88	מ"ר.	מערכת	המיזוג	

מאוד	מיושנת	ואינה	מאפשרת,	למשל,	להפעיל	חום	וקור	במקביל.
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ניקיון

ניקיון	המבנה	מתבצע	על	ידי	חברת	ניקיון	חיצונית.	בעבר	עבדו	בבניין	חמישה	עובדי	
ניקיון	במשך	מספר	שעות	ביום.	כיום	ישנם	שני	עובדי	ניקיון	המגיעים	לשעה–שעה	
וחצי	ביום.	עיקר	עבודת	הניקיון	הנעשית	בפועל	הינה	פינוי	אשפה	ושטיפת	הרצפות	

בקומת	הכניסה.

ציוד מקצועי

הציוד	המקצועי	המשמש	את	הארכיון	הינו	ציוד	סריקה	וצילום	שחלקו	נרכש	במהלך	
השנים	וחלקו	התקבל	בהשאלה	מגופים	שונים.	בימים	אלו	בודקת	הנהלת	הארכיון	את	
העלויות	של	סורק	רחב	אשר	יאפשר	לסרוק	מפות	ותצלומים	באיכות	גבוהה.	בנוסף,	
קיימת	בארכיון	מעבדת	שימור	ושחזור	פריטים,	אשר	משמשת	את	הארכיון	בשימור	

פריטים	בלויים	אשר	דורשים	שחזור.

תנאי שימור הפריטים

כאמור,	מחסני	הארכיון	ממוקמים	בארבע	קומות	מתחת	למפלס	הכניסה.	בחדרים	ישנם	
פתחי	מיזוג	המאפשרים	הזרמת	אויר	קר	ממערכת	המיזוג.	הפריטים	מאוחסנים	בחלקם	
בציוד	מקצועי	המתאים	לצורת	השימור	הנדרשת,	כדוגמת	מגירות	וחלקם	נשמרים	

בכונניות	ספרים.

לפני	מספר	שנים	קיבל	הארכיון	מהסוכנות	היהודית	מספר	מערכות	"קומפקטוס"	
)מערכת	ספריות	המונעת	על	גבי	צירים	ומאפשרת	חיסכון	רב	במקום,	עקב	העובדה	שלא	
נדרש	להשאיר	מעברים	בין	שורות	המדפים(.	מערכות	אלו	החליפו	בחלק	מהמחסנים	

את	כונניות	הברזל	ששימשו	את	הארכיון	במחסנים	אלו.

נאותות תיעוד החומרים

תיעוד	החומרים	נעשה	על	ידי	ארכיונאים	מקצועיים	ועל	ידי	מתנדבים	אשר	נבחרים	
בקפידה	על	ידי	הנהלת	הארכיון.	חלק	מהחומרים	המתועדים,	נדרשים	לתיעוד	חוזר	
עקב	שינוי	שיטות	התיעוד	ועקב	תיעוד	חסר,	שאינו	כולל	את	כל	הפרטים	הנדרשים.

שמירת פריטים בעלי אופי ייחודי

בארכיון	נמצאים	פריטים	בעלי	אופי	ייחודי	כדוגמת	מפות,	תכניות,	תצלומים,	נגטיבים,	
פריטים	עתיקים	ששימשו	את	הסוכנות	היהודית	במחנות	העלייה	ועוד.	חלקם	מאוחסנים	
ייעודיים,	כדוגמת	חדר	הנגטיבים	אשר	הותקנה	בו	מערכת	מיזוג	נפרדת	 בחדרים	
ומערכת	לשמירת	רמת	הלחות	הנדרשת	לשימור	החומרים	וחלקם	מאוחסנים	במחסנים	

האחרים	של	הארכיון.
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מעקב אחר שלמות החומרים באולם הקריאה

על	מנת	לוודא	שהחומרים	המוצגים	באולם	הקריאה	יחזרו	למחסנים	בשלמותם,	מבוצע	
רישום	של	כל	בקשת	תיק	ושיוך	הבקשה	ללקוח	הרשום	במערכת.	באולם	הקריאה	
יושב	תורן	המפקח	על	הקוראים	ותפקידו	לשים	לב	שחומרים	ארכיונאים	אינם	נגנבים.

הביקורת בחנה את התחזוקה השוטפת של בנין הארכיון והחומרים המאוחסנים בו, 
לרבות סקירת הציוד המקצועי, תנאי האחסון, שימור החומרים ומעקב אחר שלמות 

החומרים המוצגים באולם הקריאה.

ממצאי הביקורת

תחזוקה	שוטפת 	.1

מסיור	שקיימה	הביקורת	נמצא	כי:

מצב	התחזוקה	של	הבניין	הינו	בכי	רע.	הבניין	לא	שופץ	ולא	נצבע	במשך	 	•
שנים	רבות.	הזנחה	זו	ניכרת	הן	בהקשר	של	קירות,	דלתות	ושערים	שלא	
עברו	צביעה	זמן	רב	והן	בקירות	סדוקים,	דלתות	שנפתחות	ונסגרות	בקושי	
רב	ועוד.	בנוסף,	בארכיון	לא	קיימות	תכניות	עבודה	רב	שנתיות	לתחזוקה	
וכיום	 השוטפת	של	הארכיון,	אשר	יכולות	לשמש	גם	כתחזוקה	מונעת	
הזנחת	תחזוקת	 סבורה	שהמשך	 הביקורת	 רק	תחזוקת	שבר.	 מתבצעת	
הארכיון	תגרום	לכך	שיהיו	תקלות	שלא	ניתן	יהיה	לתקנם	ועלות	החלפת	

הפריטים	התקולים/שבורים	תהיה	גבוהה	מאוד.

מדרגות	החירום	בפיר	מכוסות	חלודה	ובמצב	ריקבון	וכלל	לא	בטוח	שהן	 	•
יוכלו	לשמש	בשעת	חירום.	דלתות	פיר	משאבת	המים	"אכולות"	ומהוות	

סכנה	לנפילה.

משאבות	המים	הנמצאות	בפיר,	לא	פועלות	כנדרש. 	•

בפיר	אין	תאורה	ושילוט	מספקים,	האמורים	לסייע	לצאת	מהפיר	בשעת	 	•
חירום.

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	הארכיון	להכין	תוכנית	מקיפה	לשיפוץ	ותחזוקת	הארכיון	
ולהציגה	בפני	הצ"ע,	כך	שניתן	יהיה	לבצע	עבודות	אלו	באופן	מיידי.	בנוסף,	

מומלץ	להכין	תכנית	עבודה	לתחזוקה	השוטפת	כך	שיכללו	תחזוקה	מונעת.

תגובת מנהל הארכיון

ככלל	ההערה	נכונה	וההמלצה	נכונה.
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ואולם,	הארכיון	הכין	תוכנית	מקיפה	לטיפול	במשבר	של	תחזוקת	הפיר	ביחד	
עם	שיפור	כל	תשתיות	הבניין.	התוכנית	הוצגה	להצ"ע	פעמים	רבות	ובינתיים	
נדחתה.	בשלב	זה	מטופלים	–	דלתות	הדף	במעברים	מהמחסנים	לפיר	ותאורת	

חרום.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הוקמה	ועדה	הנהלתית	לדון	בנושא.

תחזוקת	השטחים	הציבוריים 	.2

מסיור	בשטחים	הציבוריים	שמסביב	למבנה	הארכיון	נמצא	כי:

בתי	המנורה	האמורים	לספק	את	התאורה	לשביל	הכניסה,	שבורים	ולא	 	•
פעילים.	דבר	זה	מהווה	סכנת	התחשמלות	וכן	גורם	לכך	שאנשים	לא	רצויים	

עשויים	להסתובב	במקום	החשוך	בשעות	הערב	והלילה.

נראה	כי	הארכיון	אינו	משקיע	בשטחים	הרחבים	שמחוץ	למבנה	ואשר	 	•
שייכים	לארכיון.	הגינות	הסובבות	את	המבנה,	מוזנחות	מאוד	ומלאות	

בלכלוך,	שאריות	גזם	ועוד.

הארכיון	אינו	משקיע	בהשקיית	הגינות	והשטחים	שמסביב,	כך	שבחודשי	 	•
הקיץ	כל	הצמחייה	מתייבשת.

מבקרים	המעוניינים	לבקר	לראשונה	במבנה	הארכיון,	יתקשו	לאתר	אותו.	 	•
המבנה	מוסתר	בעצים	גבוהים	ולמעט	שלט	בודד	הנמצא	בשדרות	שז"ר,	

אין	שום	הכוונה	למבנה	הארכיון.

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	הארכיון	לתקן	באופן	מיידי	את	התאורה	בשביל	הראשי	המוביל	
לארכיון,	כך	שהמקום	יהיה	מואר	בשעות	הלילה.	במידה	שהדבר	אינו	מתאפשר	
לביצוע	באופן	מיידי,	יש	לוודא	שחוטי	החשמל	אינם	חשופים	ולא	קיימת	סכנת	
התחשמלות.	בנוסף,	מומלץ	לארכיון	לבצע	ניקוי	יסודי	של	כל	הגינות	והשטחים	
הפתוחים	שמחוץ	לארכיון,	לוודא	ששטחים	אלו	מגודרים	היטב,	כך	שלא	יכנס	
לכלוך	הנסחף	ברוח	וכן	לדאוג	להשקיה	מספקת.	כמו	כן	מומלץ	להוסיף	שילוט	

והכוונה	למבנה	הארכיון.

תגובת מנהל הארכיון

כל	הנושאים	שהמבקר	העיר	בסוגיה	זו	כולל	טיפוח	סביבת	הארכיון,	תאורה	
בשדרה	וכו',	נכונים.
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תגובת מנכ"ל הצ"ע

היות	והשטח	סביב	הארכיון	אמור	לעבור	בשנים	הקרובות	שינוי	מהותי,	עבודות	
התחזוקה	אשר	יידרשו	יתבצעו	במידה	והן	הכרחיות	מבחינה	בטיחותית.	עבודות	

אחרות	יישקלו	בשים	לב	לתהליך	השינוי	העירוני.

מערכת	מיזוג	האוויר 	.3

מערכות	המיזוג	המשמשות	את	מבנה	הארכיון	הינן	מערכות	שהותקנו	בעת	
הקמת	הבניין,	לפני	כ–30	שנה.	מבדיקת	הביקורת	עולים	הממצאים	הבאים:

מערכות	המיזוג	הינן	מערכות	ישנות	מאוד	שצריכת	החשמל	שלהן	גבוהה	 	•
ועלויות	התחזוקה	השוטפת	יקרות.

מערכות	המיזוג	אינן	מספקות	את	הנדרש	ואינן	מתאימות	לשימור	הפריטים	 	•
בטמפרטורה	קבועה	ויציבה.

אין	אפשרות	להפרדה	בין	מזגני	המשרדים	למזגני	המחסנים	כך	שבתקופות	 	•
החורף	שמזגני	המשרדים	מכוונים	על	מצב	חימום,	חודר	חום	גם	למחסנים.

עקב	עלויות	החשמל	הגבוהות	)כ–23,000	ש"ח	בחודש(,	מערכות	המיזוג	 	•
פועלות	רק	בשעות	שהמשרדים	פתוחים,	משעות	הבוקר	עד	השעה	17:00.	
כך	נוצר	מצב	שהחומרים	הנמצאים	במחסנים,	מקבלים	טמפרטורה	ראויה	

רק	במשך	כ–10	שעות	ביום.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	הנהלת	הארכיון	תבחן	את	החלפת	מערכות	המיזוג	בכל	הבניין.	לאחר	
קבלת	הצעות	המחיר	יש	לבצע	חישוב	של	החיסכון	בעלויות	חשמל	ותחזוקה	
ולהציג	להצ"ע	את	החיסכון	ארוך	הטווח.	עד	להחלפת	מערכת	המיזוג,	יש	לדאוג	
לכך	שהמערכות	בשטחי	האחסנה	יפעלו	24/7,	על	אף	העלויות	הגבוהות	של	

הוצאות	החשמל	והתחזוקה.

תגובת מנהל הארכיון

מערכות	המיזוג	פועלות.	מערכות	האקלום	של	המחסנים	קרסו.

מערכות	האוורור	שהן	חלק	ממערכת	האקלום	מופעלות	24/7.	מערכות	אלו	
ידי	מנהל	הארכיון	בשנת	2013	לראשונה	אחרי	למעלה	מעשור	 הופעלו	על	
שהופסקו	מסיבות	תקציביות.	כאמור	מערכות	האקלום	קרסו.	בדיקה	שערכנו	
בשנת	2014	הראתה	שאין	מנוס	מהחלפתם.	הן	אינן	מאקלמות	אבל	הפעלת	
האוורור	מסייע	במניעת	עובש.	הנושא	הונח	על	שולחן	הנהלת	הצ"ע	באמצעות	

המחלקה	והם	בטיפול	הצ"ע	והמחלקה.
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היעדר	מכשירי	לחות 	.4

החומרים	המאוחסנים	בארכיון,	נדרשים	להישמר	בטמפרטורה	נמוכה	וקבועה	וכן	
ברמת	לחות	מסוימת,	כל	סוג	פריט	ורמת	הלחות	הנדרשת	לו,	בהתאם	לכללים.	
כיום,	למעט	במחסן	הנגטיבים,	אין	במחסנים	מערכות	לייצור	לחות	ולהנהלת	

הארכיון	אין	דרך	לדעת	מה	מצב	הלחות	בכל	מחסן	ומחסן.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבדוק	את	האפשרות	לרכוש	מערכות	לחות	למחסנים,	כך	שהחומרים	
הרבים	הנמצאים	בהם,	ישמרו	כראוי.	כמו	כן,	מומלץ	לחבר	את	המכשירים	
למערכת	אשר	תתריע	בזמן	אמת	על	היעדר	הלחות	הנדרשת	במחסן	מסוים,	כך	

שניתן	יהיה	לטפל	בתקלה	באופן	מיידי.

תגובת מנהל הארכיון

הצטיידות	במכשירי	מדידה	מודרניים	תתבצע	במהלך	אחד	עם	החלפת	מערכות	
האקלום	על	מנת	ליצור	ממשק	פעיל	בין	שתי	המערכות.	זו	המלצת	יועץ	האקלום.	
בינתיים	הצטיידנו	ב	4	מדי	טמפרטורה	ולחות	פשוטים	באמצעותם	ערכנו	את	

הבדיקות	והגענו	למסקנה	לגבי	קריסת	מערכת	האקלום.

ניקיון	הארכיון 	.5

בעבר,	ניקיון	מבנה	הארכיון	התבצע	על	ידי	5	עובדים	של	חברה	חיצונית	אשר	
יומי	ל–4-3	שעות	עבודה	ביום,	אך	עקב	קיצוצים	בתקציב	 הגיעו	על	בסיס	
הניקיון,	כיום	הוא	מתבצע	על	ידי	שני	עובדים	)של	אותה	חברה(	המגיעים	בכל	
יום	לשעה–שעה	וחצי.	בזמן	קצר	זה,	העובדים	בקושי	מספיקים	לפנות	את	פחי	
האשפה	מכל	החדרים	ומידי	פעם	שוטפים	את	הרצפה,	בעיקר	ברחבת	הכניסה	
לארכיון.	מסיור	במחסני	הארכיון	ניכר	כי	במחסנים	לא	בוצעו	עבודות	ניקיון	
במשך	זמן	רב	והמדפים	ופריטים	רבים	חשופים	לאבק	לח	אשר	אינו	מסייע,	

בלשון	המעטה,	בשימור	הפריטים.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבדוק	את	האפשרות	לבצע	ניקיון	חד	פעמי	ויסודי	של	כל	מבנה	הארכיון.	
על	ידי	חברת	הניקיון	הנוכחית	או	על	ידי	חברות	אחרות.	במקביל,	מומלץ	כי	
הנהלת	הארכיון	תקבל	הצעות	מחיר	לביצוע	ניקיון	ברמה	סבירה	על	בסיס	יומי,	

כדי	לשמור	על	רמת	ניקיון	טובה	בארכיון.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	תיבדק	בכפוף	לתקציב.
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המקלט,	פתחי	יציאת	החירום	והמעברים	למחסנים 	.6

בקומה	מספר	4	של	מבנה	הארכיון	ממוקם	מקלט.	בסיור	שקיים	צוות	הביקורת	
נמצא	כי	המקלט	מלא	במדפים	ישנים	)אשר	הוחלפו	בקומפקטוסים	ואשר	נמצאים	
גם	בפרוזדורים	של	קומות	המחסנים(	ובריהוט	ישן	אשר	יצא	מכלל	שימוש	
ובהנהלת	הארכיון	לא	יודעים	כיצד	לגרוע	אותו	ולאן	הם	נדרשים	להעבירו,	
כך	שבפועל,	המקלט	נראה	יותר	כמו	מחסן	ונראה	כי	אינו	יכול	לשמש	לייעודו	
בשעת	חירום.	לאחרונה,	בבדיקה	שבוצעה	עבור	עיריית	ירושלים	לצורך	קביעת	
חיובי	הארנונה,	נמצא	כי	המקלט	משמש	כמחסן	והוחלט	לחייב	את	שטח	המקלט	
בארנונה.	בנוסף,	בסביבת	יציאות	החירום	נמצאו	חפצים	העלולים	לעכב	את	

היציאה	מהמקלט	בעת	הצורך.

המלצת הביקורת

מומלץ	לפנות	את	המקלט	מכל	החפצים	הנמצאים	בו	ולגרוע	אותם	בהתאם	
לנוהל	שייושם.	כמו	כן	מומלץ	לבצע	בדיקה	תקופתית	של	כל	פתחי	יציאת	
החירום	על	מנת	לוודא	שעדיין	ניתן	לצאת	מהם	ושאין	משהו	המעכב	את	פתיחת	

דלתות	יציאת	החירום	)עצים,	צמחייה,	פסולת	וכדו'(.

תגובת מנהל הארכיון

בהעדר	מחסן	המקלט	משמש	בחלקו	לאחסון	מדפים.	בכוונת	הארכיון	למכור	
המדפים	למרבה	במחיר,	המכירה	פורסמה	בעבר	באמצעים	שונים	ללא	הצלחה	
בקרוב	נפרסם	גם	באתר	אגוד	הארכיונים.	אם	לא	נצליח	במכירה	המדפים	ימכרו	

כברזל.

שמירה	ואבטחה 	.7

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	מבנה	הארכיון,	אולם	הקריאה	והשטחים	שמחוץ	
למבנה,	אינם	מרושתים	במצלמות	אבטחה.	לאור	רגישות	החומרים	בארכיון	
והפרצות	הקיימות	בכל	הנוגע	לנגישות	לחומרים,	הביקורת	סבורה	שקיומן	של	
מצלמות	אבטחה	הינו	נדרש	על	מנת	להגביר	את	ההרתעה,	לעלות	על	מקרי	

גניבה	בזמן	ולמנוע	ונדליזם	מחוץ	לבניין.

המלצת הביקורת

מומלץ	לשקול	הוספת	מצלמות	במעגל	סגור,	לפחות	באולם	הקריאה,	בכניסות	
לבניין	ובשטחים	הפתוחים	שמחוץ	לבניין.
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תגובת מנהל הארכיון

הנושא	ידוע	ובטיפול.	בגלל	מצוקה	תקציבית	קודמה	לפני	כשנה	בקרת	הכניסה	
וכעת	אנחנו	נערכים	לרכישה	והצבה	של	מצלמות	אבטחה.

היעדר	מערכות	כיבוי	אש	מתאימות 	.8

מערכת	הכיבוי	הנוכחית	המותקנת	בארכיון	כוללת	ספרינקלרים	אשר	בעת	
שריפה	מתיזים	מים.	כך	שבמקרה	של	שריפה	מערכות	הכיבוי	יכבו	את	האש	אך	
בו	בזמן	יהרסו	את	התיקים	והניירת	המאוחסנים	בארכיון.	כיום	ישנן	מערכות	
כיבוי	אש	המבוססות	על	גז	אשר	מוזרם	מהמערכת	וחונק	את	האש.	גז	זה	אינו	

יכול	לפגוע	בחומרים	המאוחסנים	והוא	עדיף	לשימוש	בארכיון.

המלצת הביקורת

מומלץ	לשקול	את	החלפת	מערכת	כיבוי	האש	הנוכחית,	במערכת	חדשנית	
המבוססת	על	גז.

תגובת מנהל הארכיון

המערכת	הנוכחית	הותקנה	בדצמבר	2011.	טרם	התקנתה	נעשתה	עבודת	מטה	
ונשקלו	גם	החלופות	להתקנת	מערכת	גז.	מערכת	הגז	נפסלה	מסיבות	תקציביות.

המערכת	הנוכחית	אינה	דרוכה	אלא	בקבלת	אתראה	משני	גששים	הפועלים	
בנפרד.	כלומר	מערכת	ההגנה	שלה	טובה	למנוע	כשלים	כתוצאה	מטעויות.	אבל	
אם	תפרוץ	שריפה	מערכת	הכיבוי	עתידה	לכבותה	מיד	אבל	במהלך	הכיבוי	קיים	
חשש	שתגרום	נזק	שחלקו	בלתי	הפיך.	אכן,	מומלץ	לאתר	המשאבים	לעבור	

למערכת	מתקדמת	הפועלת	על	גז.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

תיבדק	החלפת	המערכת	בכפוף	לתקציב.

אי	קיומם	של	מפתחות	מאסטר 	.9

מנעולי	הדלתות	הפנימיות	בארכיון,	ישנים	מאוד	ולא	הוחלפו	ממועד	הקמת	
הבניין.	לכל	דלת	יש	מפתח	שונה	ובמקרים	שבהם	עובד	התחזוקה	נדרש	להגיע	
הנכון	מבין	עשרות	המפתחות	 צריך	למצוא	את	המפתח	 הוא	 לחדר	מסוים	
שבצרור.	מצב	זה	אינו	יעיל,	גורר	בזבוז	משאבים	ועלול	לגרום	לסכנה	בעת	

מקרה	חירום,	כאשר	נדרשת	פתיחה	מיידית	של	דלת.
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המלצת הביקורת

מומלץ	להחליף	את	כל	מנעולי	הדלתות	במנעולים	חדשים	אשר	ניתן	יהיה	להכין	
עבורם	מפתחות	"מאסטר",	כך	שעובד	התחזוקה	ו/או	מנהל	הארכיון	יוכלו	למלא	

את	תפקידם	ולהגיב	לאירועים,	ללא	עיכובים	מיותרים.

היעדר	ביצוע	בדיקות	לשלילת	הימצאות	גז	ראדון	במחסנים 	.10

ראדון	הוא	גז	רדיואקטיבי	טבעי,	חסר	טעם,	ריח	וצבע	אשר	חשיפה	ממושכת	
אליו,	עלולה	לגרום	לתחלואה	בסרטן	הריאות.	המשרד	להגנת	הסביבה	ממליץ	
לבצע	בדיקות	לגילוי	גז	ראדון	במקרים	הבאים:	בחדרים	צמודי־קרקע,	במרתפים	
ובחדרים	לא	מאווררים.	הבדיקות	נעשות	תוך	שימוש	בציוד	מיוחד	וכוללות	

איסוף	דגימות	ושליחתם	למעבדה.

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	במחסני	הארכיון	לא	נערכות	בדיקות	אלו	והדבר	
חושף	את	העובדים	לגז	המסוכן	ולתחלואה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבצע	באופן	מיידי	בדיקת	גז	ראדון	אשר	תכלול	את	כל	מבנה	הארכיון	
ולחזור	עליה	אחת	לשנה.

תגובת מנהל הארכיון

הארכיון	פועל	לביצוע	הבדיקה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.

היעדר	רשימת	מצאי 	.11

הציוד	הקבוע	המשמש	את	עובדי	הארכיון	כדוגמת	ריהוט	ומחשוב,	אינו	רשום	
בצורה	מסודרת	בשום	מקום.	מצב	זה	אינו	מאפשר	לעקוב	אחר	שלמות	הציוד	
בו	נעשה	שימוש	וכן	אינו	מאפשר	גריעה	מסודרת	של	ציוד	כאשר	הוא	יוצא	

משימוש.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	רשימת	מצאי,	אשר	תפרט	את	כל	הציוד	הנמצא	בארכיון.	הרשימה	
תכלול	גם	את	שם	העובד	המשתמש	בציוד	)כגון	מחשב	אישי,	מדפסת	ועוד(.	
בנוסף,	מומלץ	להנהלת	הארכיון	להחתים	את	העובדים	על	ציוד	נישא	אשר	אינו	
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נמצא	בבניין	הארכיון,	כדוגמת	מחשבים	ניידים,	מכשירים	סלולאריים	ועוד,	כך	
שבעת	עזיבת	העובד,	ידרשו	ממנו	להחזיר	את	הציוד	שניתן	לו.

תגובת מנהל הארכיון

מנהל	הארכיון	החל	בטיפול	בסוגיה	זו	בשנת	2014.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ההמלצה	מקובלת.

בארכיון	יש	רשימות	מצאי	בכתב	יד	ולא	ממוחשבות.	הוכנה	תוכנה	עבור	איש	
המשק.

בהעדר	מזכירות	מתפקדת	ובהעדר	אב	בית	בעל	כישורים	מתאימים	המצב	לא	
יכול	להשתנות.	קיימת	רשימת	מצאי	ממוחשבת	של	מחשבים,	ציוד	היקפי	וציוד	

אלקטרוני	בניהול	הממונה	על	תחום	המחשוב.

היעדר	נהלים	לגריעת	ציוד	ישן 	.12

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	במחסני	הארכיון	נמצא	ציוד	רב	אשר	יצא	מכלל	
שימוש	אך	הוא	טרם	נזרק	מכיוון	שאין	בנמצא	נוהל	גריעת	ציוד.

היעדר	נוהל	שכזה	עלול	לגרום	לכך	שמחסני	הארכיון	מלאים	בציוד	שאמור	
להיזרק	לפח	ומנגד	עלולים	לקרות	מצבים	בהם	ציוד	שאסור	לגרוע	מהמלאי	

)כגון	פריטים	עתיקים	בעלי	ערך	לארכיון(,	יגרע.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	וליישם	נוהל	בדבר	גריעת	ציוד	ישן	מהספרים	ובפועל.	הנוהל	
יכלול	פרטים	על	הציוד	שניתן	לגרוע,	דרכי	הגריעה,	הסמכות	לאישור	גריעת	

הציוד	והבדיקות	שייעשו	טרם	הגריעה.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

ייבחן	נוהל	גריעת	ציוד.



המחלקה לחינוך
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המחלקה לחינוך

מבוא 	.1

בהתאם	לתוכנית	העבודה	של	משרד	מבקר	ההסתדרות	הציונית	העולמית	)להלן	 	.1.1
"הצ"ע"(,	בדקנו	את	פעילות	המחלקה	לחינוך	)להלן:	"המחלקה"(	בהצ"ע.

הביקורת	כללה	בדיקת	תהליכי	עבודה	בתחומים	הבאים: 	.1.2

ניהול	שוטף. 	-

מורים	שליחים. 	-

פרויקטים	וסמינרים. 	-

אתר	האינטרנט	של	המחלקה. 	-

פעילות	היחידה	לעברית. 	-

הביקורת	נערכה	במשרדי	הצ"ע	בירושלים	במהלך	החודשים	אוקטובר	2017	—	 	.1.3
פברואר	2018.	התקופה	שנבדקה	הינה	השנים	2017-2016.

במהלך	הביקורת	התקיימו	פגישות	עם:	ראש	המחלקה,	מנהל	המחלקה,	מנהל	
הכספים	בהצ"ע,	מנהלת	היחידה	לשליחות	הוראה,	עובדי	מחלקת	הכספים	ועם	

עובדים	אחרים	ככל	שמצאנו	לנכון.

יעדי	הביקורת: 	.1.4

סקירת	תכנית	העבודה,	מטרות	המחלקה	והעבודה	על	פיהן. א.	

סקירת	התקציב	השנתי	והתאמתו	לפעילויות	השונות. ב.	

בחינת	כוח	האדם	המועסק	במחלקה. ג.	

בחינת	הפעילויות	השונות	המתבצעות	במחלקה. ד.	

בחינת	הליך	גיוס	מורים	שליחים,	הליך	ההשמה	והסכמי	השכר. ה.	

בחינת	הפרויקטים	והסמינרים	המבוצעים	על	ידי	המחלקה. ו.	

בחינת	התאמת	תכני	אתר	האינטרנט	של	המחלקה,	לפעילויות	המחלקה. ז.	

בחינת	הפעילות	וההכשרות	המבוצעות	במחלקה	לעברית. ח.	

איתור	נקודות	תורפה	בתהליכים	ובבקרה	ומתן	המלצות	לשיפורים. ט.	
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מסמכים	עיקריים	ששימשו	בביקורת: 	.1.5

מסמך	מטרות	ויעדי	המחלקה. 	♦
מבנה	ארגוני	ומצבת	עובדים. 	♦

תכניות	עבודה	לשנים	2017-2016. 	♦
תקציב	המחלקה	ודוחות	ביצוע	לשנים	2017-2016. 	♦

רשימת	מורים	שליחים	ופרטי	התקשרות	עימם. 	♦
מדגם	אסמכתאות	בגין	התקשרויות	ורכישות	שנעשו	על	ידי	המחלקה	בשנים	 	♦

.2017-2016

רשימת	משרדי	ממשלה,	אשר	יש	להם	הסכם	מימון	פעילויות	עם	המחלקה. 	♦
נתונים	על	המורים	השליחים. 	♦

הסכמי	התקשרות	של	המורים	עם	בתי	הספר	והסכמים	של	הצ"ע	מול	בתי	 	♦
הספר.

רשימת	הכנסים	והסמינרים	שהתקיימו	בשנים	2017-2016. 	♦
נתונים	על	בקשות	השתתפות	בתקצוב	פרויקטים. 	♦

נתונים	על	פעילות	היחידה	לעברית,	לרבות: 	♦
נתונים	על	הכשרות	מקוונות	בעברית. 	•

נתונים	על	הכנסים	שנעשו	ביחידה. 	•

נתונים	על	התמיכות	ביוזמות	מקומיות. 	•

מסמכים	ספציפיים	שהתקבלו	לפי	דרישה. 	♦

מתודולוגיה	הבדיקה: 	.1.6

קיום	פגישות	ושיחות	עם	בעלי	התפקידים	האחראים	על	פעילות	המחלקה	 	♦
ועם	עובדים	נוספים,	ככל	שמצאנו	לנכון.

בחינת	סעיפי	התקציב	וביצועם,	לשנים	2017-2016. 	♦
בחינת	נתוני	הפעילות	של	כלל	היחידות	במחלקה	לחינוך,	אל	מול	תוכניות	 	♦

העבודה.

בדיקת	תהליך	בניית	התקציב	ודוחות	הביצוע. 	♦
וקיום	שיחות	עם	עשרה	מורים	 בדיקת	מדגם	חוזים	של	מורים	שליחים	 	♦

ששוגרו	בתחילת	השנה.

בדיקת	מדגם	מקרים	של	תמיכות	שניתנו	על	ידי	המחלקה	לחינוך	במסגרת	 	♦
היחידה	לעברית.

בדיקת	מדגם	התקשרויות	ורכש. 	♦
ריכוז	הממצאים. 	♦

עריכת	דוח	ביקורת,	לרבות	הסקת	מסקנות	ומתן	המלצות. 	♦
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רקע כללי 	.2

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות	הציונית	העולמית	נוסדה	בקונגרס	הציוני	הראשון	שהתקיים	באוגוסט	1897	
בבאזל,	שווייץ,	על	פי	חזונו	של	בנימין	זאב	הרצל.

מטרות	ההסתדרות	הציונית	כיום,	כפי	שהוגדרו	בקונגרס	הציוני	הכ"ז	בשנת	1968	הינן:

אחדותו	של	העם	היהודי	ומרכזיותה	של	מדינת	ישראל	בחיי	העם. 	•

כינוסו	של	העם	היהודי	במולדתו	ההיסטורית	ארץ־ישראל,	על	ידי	עלייה	מכל	 	•
הארצות.

ביצורה	של	מדינת	ישראל,	המושתת	על	חזון	הנביאים	של	צדק	ושלום. 	•

שמירה	על	ייחודו	של	העם	על	ידי	קידום	חינוך	יהודי	ועברי	וטיפוח	ערכי	רוח	 	•
ותרבות	יהודיים.

הגנה	על	זכויות	היהודים	בכל	מקומות	מושבם. 	•

פעילות	הארגון	מבוצעות	באמצעות	המחלקות	השונות:

פעילות	בתפוצות. 	•

ישראל	ומאבק	באנטישמיות. 	•

עידוד	עלייה. 	•

חינוך. 	•

מפעלים	ציוניים. 	•

התיישבות. 	•

שירותים	רוחניים	בתפוצות. 	•

המחלקה לחינוך:

המחלקה	לחינוך	הוקמה	בחודש	אוקטובר	2015	בהתאם	להחלטת	הקונגרס	הציוני	
הל"ז,	כהמשך	של	פעילות	קודמת	שהייתה	קיימת	בהצ"ע,	מתוך	מטרה	לקדם	את	

החינוך	היהודי	ציוני	בתפוצות.

מבנה ארגוני וכוח אדם:

כח	האדם	במחלקה	מונה	8	עובדים,	2	ספקים	נותני	שירותים	ומתנדבת	בת	שירות.	
להלן	תרשים	המבנה	הארגוני	הנוכחי	של	המחלקה:
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ניהול שוטף 	.3

הנהלת המחלקה

הניהול	השוטף	של	המחלקה	נעשה	על	ידי	מנהל	המחלקה,	כאשר	כל	החלטה	ערכית	
ואידיאולוגית	בדבר	השקעה	בתכנית	מסוימת/השתתפות	בכנסים,	מועברת	לאישור	

ראש	המחלקה.

חזון המחלקה ויעדיה

חזון	המחלקה	אשר	נכתב	ברוח	"תכנית	ירושלים"	הינו	הבטחת	עתידו	וייחודו	של	העם	
היהודי	על	ידי	קידום	חינוך	יהודי,	עברי	וציוני	באמצעות	טיפוח	ערכי	רוח	ותרבות	

יהודיים	והנחלת	הלשון	העברית	כשפת	הלאום.

יעדי	המחלקה	הינם	כדלהלן:

מיצוב	מעמדה	של	ההסתדרות	הציונית	העולמית	כארגון	החינוך	הציוני	המוביל	 	•
בישראל	ובתפוצות.

העצמת	הזהות	היהודית–ציונית	והזיקה	למדינת	ישראל	בקרב	יהודים	בישראל	 	•
ובתפוצות	באמצעות	השפה	העברית.

יצירת	שיתופי	פעולה	עם	ממשלת	ישראל	בקידום	והפעלת	פרויקטים	ציוניים	 	•
חינוכיים.

הרחבת	פעילות	ההסתדרות	הציונית	העולמית	במערכות	החינוך	הפורמלי	 	•
והבלתי	פורמלי	בישראל	ובתפוצות.

יצירת	והפקת	כלי	חנוך	עדכניים,	טכנולוגיים	וחדשניים	בחינוך	הציוני	בישראל	 	•
ובתפוצות.

נהלי עבודה

במחלקה	אין	נהלי	עבודה	פנימיים.	באופן	עקרוני,	המחלקה	בפרט	והצ"ע	בכלל	פועלים	
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על	פי	נהלי	העבודה	של	הסוכנות	היהודית,	ככל	שרלוונטי.	זאת,	למעט	נוהל	בודד	של	
הצ"ע	עצמה	—	"רכש	בפטור	מוועדת	הרכש",	שאושר	ב־27.12.17.

תכניות עבודה

בתחילת	כל	שנה,	במקביל	לבניית	התקציב,	מכינים	ראש	המחלקה	והמנהל	תכניות	
עבודה,	הכוללות	פעילויות	שתבצע	המחלקה	בשנה	הקרובה.

להלן פירוט תקציב המחלקה )בדולר ארה"ב( — סעיף 725 בספרי הצ"ע

שנת 2017שנת 2016תיאור סעיף

ביצוע**תקציבביצועתקציב

תקציב	ליבה	—	משרד	ראשי	—	כ"א	
ומינהל

985,350655,228891,000730,596

תקציב	ליבה	—	כנסי	חינוך,	משלחות	
ואחרים

666,319464,846962,368427,814

1,651,6691,120,0741,853,3681,158,410סה"כ תקציב ליבה

תקציבים מיועדים

כנס	מחנכים	יהודים	באירופה	—	
משרד	רה"מ	

75,50264,63200

הפצת	תרבות	בפריפריה	—	משרד	
התרבות*

4,350,0003,439,26500

הפצת	תרבות	בפריפריה	—	משרד	
הנגב,	גליל	ופריפריה*

00675,6750

2,240,00071,035533,333351,827מחנכים	ישראלים	—	משרד	החינוך	

6,665,5023,574,9321,209,008351,827סה"כ תקציבים מיועדים

סה"כ סעיף 725 )ליבה+מיועד( — 
המחלקה לחינוך

8,317,1714,695,0063,062,3761,510,237

תקציבים שאינם כלולים בסעיף התקציבי של המחלקה לחינוך בספר התקציב:

פעילות	ציונית	בגרמניה	—	משרד	
החינוך	

0540,540

עידוד	הגשמה	בתפוצות	)הנחלת	
הלשון	העברית(	—	משרד	החינוך	

165,554110,000

165,554650,540סה"כ 

סה"כ תקציבים מיועדים, כולל 
סעיף 725

6,831,0561,859,548

המדובר	בפרויקט	"תרבות	לישראל"	שעבר	ממשרד	התרבות	למשרד	הנגב	והגליל. 	*
נתונים	לא	סופיים,	נכונים	ליום	15	באפריל	2018. 	**
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התקשרויות עם משרדי ממשלה

לצורך	מימון	הפעילויות	השונות	של	המחלקה,	מתבצעים	שיתופי	פעולה	עם	משרדי	
הממשלה	השונים.	עיקר	המימון	מגיע	ממשרד	החינוך	אשר	מתקצב	את	הפעילויות	
הבאות:	מחנכים	ישראלים,	פעילות	ציונית	בגרמניה	ועידוד	הגשמה	בתפוצות.	משרדים	

נוספים	אשר	מממנים	פעילויות	הינם:

משרד	ראש	הממשלה	)כנס	מחנכים	יהודים	באירופה(. 	-

משרד	התרבות	ומשרד	הנגב	והגליל	)הפצת	תרבות	בפריפריה(. 	-

המשרד	לשירותי	דת	)יחידת	מורים(. 	-

הביקורת בחנה את הניהול השוטף במחלקה, לרבות קיומן של תכניות עבודה, 
יישום ההחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה, מעקב אחר ניצול התקציב והליך 

ההתקשרות עם משרדי ממשלה.

ממצאי הביקורת

העדר	תיעוד	ישיבות	הנהלת	המחלקה 	3.1

אינם	 בישיבות	הנהלת	המחלקה	 כי	תוכן	הדיונים	 מבדיקת	הביקורת	עולה	
מתועדים,	כך	שלא	ניתן	לבצע	בדיקה	ומעקב	בדבר	יישום	החלטות	ועמידה	
העבודה	 מתוכנית	 לשינויים	 התייחסות	 לרבות	 למחלקה,	 שהוצבו	 ביעדים	
המקורית	שאושרה	במוסדות	הצ"ע	ולא	ניתן	היה	לבצעה	כלשונה,	גם	אם	מסיבות	

אובייקטיביות.

המלצת הביקורת

מומלץ	לתעד	בפרוטוקול/סיכום	פגישה	כל	ישיבה	של	הנהלת	המחלקה	שבה	
דנים	בפעילות	המחלקה,	לרבות	התייחסות	לניצול	התקציב	ושינויים	מהתכנון	

המקורי.

תגובת המחלקה לחינוך

הנהלת	 ישיבות	 כל	 	2017 ומדצמבר	 הביקורת	 הערת	 את	 מקבלת	 המחלקה	
המחלקה	מתועדות,	לרבות	התייחסויות	לנושא	התקציב.

תוכנית	עבודה 	3.2

תוכנית	העבודה	לשנת	2016	שנמסרה	לעיוננו	כוללת	התייחסות	לתקציבים	
בהיקף	כולל	של	440	אלפי	דולר	מתוך	תקציב	כולל	של	8.3	מליון	דולר	לשנה	זו.	
לא	ראינו	התייחסות	בתוכנית	העבודה	לתקציבים	הייעודיים	ממשרדי	הממשלה	

וייתכן	כי	זה	אחד	הגורמים	לניצול	הנמוך	בסעיפים	אלו.
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המלצת הביקורת

יש	להקפיד	כי	תוכנית	העבודה	תכלול	התייחסות	לכל	סעיפי	הפעילות	של	
המחלקה,	בהתאם	לתקצובם	בספר	התקציב,	כולל	יעדים	כמותיים	וכספיים	

לכל	תחום	פעילות.

תגובת המחלקה לחינוך

תוכנית	העבודה	נבנית	סביב	תקציב	ליבה	לפעילות.	התוכנית	איננה	מתייחסת	
לתקציבי	ממשלה	כל	עוד	אינם	מאושרים.	לכל	תקציב	ממשלתי	נבנית	תוכנית	
עבודה	ייעודית	משלו	המאושרת	בוועדה	לשיתוף	פעולה	עם	הממשלה	ובהנהלה	

הציונית.

נהלי	עבודה 	3.3

כאמור,	במחלקה	לא	קיימים	נהלי	עבודה	בכתב	לפעילויות	שהיא	מבצעת,	למעט	
נוהל	"רכש	בפטור	מוועדת	רכש",	שקיים	בהצ"ע	ויכול	לשמש	גם	את	המחלקה.

לדעת	הביקורת,	לשם	ניהול	תקין	דרוש	נוהל	סדור	בכתב	המפרט	את	סדרי	
הפעולות	שיש	לבצע	והסמכות	לבצען,	בכל	תחומי	הפעילות	של	המחלקה,	
לרבות:	הפעלת	תוכניות	חינוכיות,	הפצת	תרבות	בפריפריה,	פעילות	לחיזוק	
הציונות,	תמיכה	בפרויקטים	מיוחדים,	קידום	השפה	העברית,	איתור,	מיון	
וגיוס	מורים	שליחים	)קיים	תרשים	זרימה	אך	לא	נוהל(,	הכנת	תוכנית	עבודה	
הכוללת	יעדים	כמותיים	וכספיים,	תוך	התייחסות	לכל	סעיפי	התקציב	ומעקב	

אחר	ביצועה.

המלצת הביקורת

יש	לכתוב	נהלי	עבודה,	לכל	אחד	מתחומי	פעילות	הליבה	של	המחלקה	ולכל	
אחד	מהתחומים	בהם	יש	תקציבים	ייעודיים.	במידת	הצורך	יש	להפנות	לנהלים	

כלליים	של	הצ"ע,	לכשאלו	יאושרו	וייכנסו	לתוקף.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

המנכ"ל	הניח	על	שולחן	ההנהלה	מספר	נהלים	וממתין	להחלטות	ההנהלה.

בהנחיית	יו"ר	ההנהלה	הציונית,	בהעדר	נהלים	להצ"ע,	היא	תפעל	על	פי	נהלי	
הסוכנות	היהודית.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	פועלת,	כמו	כלל	הארגון,	על	פי	נהלי	הסוכנות	היהודית.	נושא	
הנהלים	נדון	ומובל	ע"י	מנכ"ל	הארגון	בהנהלה	הציונית,	אשר	דנה	בנושא	מעל	

לשנתיים.
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ניצול	תקציב	נמוך 	3.4

ניצול	התקציב	 כי	 נמצא	 	2016-2017 ביצוע	לשנים	 נתוני	תקציב	 מסקירת	
במחלקה	הינו	נמוך	ועומד	על	כ־55%	בלבד.	הקפאת	התקציבים	בשנת	2016	
נוצל	 )בפועל	 יחסית	של	תקציבי	הליבה	 יכולה	להסביר	את	הניצול	הנמוך	
כ־65%	מתקציב	זה(	ואולם	הדבר	אינו	מסביר	את	הניצול	הנמוך	של	התקציבים	
המיועדים,	אשר	עמדו	בשנת	2016	על	6.8	מליון	דולר	שמתוכם	נוצלו	רק	כ־3.6	

מליון	דולר,	ההפרש	נובע	בעיקר	בסעיפים	הבאים:

בסעיף	מחנכים	ישראלים,	המתוקצב	על	ידי	משרד	החינוך,	נוצלו	71	אלפי	 	
דולר	בלבד	מתוך	תקציב	של	2.25	מליון	דולר.	ישנו	עיכוב	משמעותי	
בהגשת	דוחות	הביצוע	למשרד	החינוך	בגין	תקציב	זה,	שכן	גם	נכון	לחודש	
4/2018	נרשמו	בספרי	הצ"ע	הוצאות	נוספות	בסך	של	533	אלפי	דולר	
בלבד,	בגין	דוח	ביצוע	לתקופה	9/16-2/17.	דהיינו,	גם	שנה	וארבעה	
חודשים	לאחר	תום	שנת	התקציב	המקורית	)שנת	2016(,	נוצלו	604	אלפי	

דולר	בלבד	מתוך	תקציב	של	2.25	מליון	דולר	לשנת	2016.

בסעיף	הפצת	תרבות	בפריפריה	נוצלו	79%	מתקציב	של	4.35	מליון	דולר.	 	
הסכום	שתוקצב	אינו	ברור	לאור	העובדה	שבתום	שנת	2015	נחתם	הסכם	
עם	משרד	התרבות	בסכום	שקלי	של	11.3	מליון	ש"ח	לחצי	שנה,	המשקף	
סכום	דולרי	של	2.9	מליון	דולר	בלבד.	יצוין	כי	מדובר	בהארכות	ובהרחבות	
להסכם	המקורי	שנחתם	בין	הצ"ע	לבין	משרד	התרבות	עוד	בשנת	2011.

המלצת הביקורת

יש	להקפיד	להתאים	את	תוכנית	העבודה	וביצועה	למסגרת	התקציבית	שעומדת	לרשות	
המחלקה.	במקרים	של	ניצול	נמוך	של	התקציב,	יש	לעדכן	את	ההנהלה	הציונית	ולתעד	
את	הישיבות	הרלוונטיות	בדבר	הנסיבות	לניצול	נמוך	של	תקציבים	בסעיפים	מסוימים,	

החלופות	שאושרו	והמעקב	אחר	הביצוע.

תגובת המחלקה לחינוך

ניצול	התקציב	הנמוך	נובע	מהקפאה	תקציבית	שבוצעה	במחצית	הראשונה	של	שנת	
2017	ומסיומם	של	תקציבים	יעודים	מהממשלה.

לגבי	הדוגמאות	שהובאו,	בסעיף	"מחנכים	ישראלים"	—	חוזה	ההתקשרות	עם	משרד	
החינוך	נחתם	לתקופה	של	12/2017-9/16	ולפיכך	באופן	יחסי	הביצוע	בשנת	2016	
נמוך	והביצוע	בשנת	2017	הוא	גבוה	יותר.	בסעיף	"תרבות	בפריפריה"	—	הפרויקט	

הסתיים	בחודש	מאי	2016.

ירידה	בתקציבים	מיועדים	בשנת	2017 	3.5

בשנת	2017	ירדו	התקציבים	המיועדים	בצורה	משמעותית,	כך	שתקציב	הפצת	
התרבות	בפריפריה	ירד	מ־4.35	מליון	דולר	ל־675	אלפי	דולר	בלבד	ותקציב	
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מחנכים	ישראליים	עמד	על	533	אלפי	דולר	בלבד	ביחס	ל־2.25	מליון	דולר	
בשנה	קודמת,	זאת,	למרות	ניצול	חסר	משמעותי	של	התקציב	בשנת	2016,	בעיקר	
בסעיף	מחנכים	ישראלים	)3%	ביצוע	בלבד(.	נמסר	כי	הדבר	נובע	מהפרשי	עיתוי	
בין	תקופות	החוזים	הנחתמים	עם	משרדי	הממשלה	לבין	שנות	התקציב	בספרי	
הצ"ע.	הגשת	דוחות	הביצוע	בדרך	כלל	מתארכת	מעבר	לשנת	התקציב	)ואף	
יותר	מכך(	ולכן	ביצוע	ההוצאה	נרשם	בספרי	הצ"ע	באיחור,	מצב	שאינו	תקין	

ואינו	מציג	הקבלה	בין	עיתוי	החוזים/שנת	התקציב	לביצוע	ההוצאות.

יחד	עם	זאת,	מצב	בו	ישנה	ירידה	בתקציבים	המיועדים	בהיקף	כולל	של	5.4	
מליון	דולר	ללא	הצגת	חלופות	לביצוע	פעילות	אלטרנטיבית	על	ידי	המחלקה,	
אינו	סביר,	מכיוון	שמדובר	בצמצום	משמעותי	בהיקף	פעילות	המחלקה	בסכום	

שהינו	כמעט	פי	שניים	מתקציב	הליבה	שלה.

המלצת הביקורת

ירידה	משמעותית	בהיקף	הפעילות	בשנה	מסוימת,	בנסיבות	 במידה	וצפויה	
שאינן	קשורות	למחלקה	יש	לתכנן	מראש	אלטרנטיבות	לכך	ולאשרן	בתוכנית	

העבודה	השנתית.

שינויים	בתקציב 	3.6

לא	קיים	במחלקה	מעקב	אחר	שינויים	בתקציב	ובביצוע	התקציב.	כפועל	יוצא	
מכך,	נתוני	התקציב	שנמסרו	לנו	מהמחלקה	אינם	מתאימים	לנתוני	התקציב	
המופיעים	בספרי	הצ"ע.	כך	למשל,	סך	תקציב	המחלקה	בשנת	2016,	כפי	
שמופיע	בנתוני	המחלקה	הינו	9.75 מליון דולר בעוד	שבספרי	הצ"ע	מופיע	
סך 8.3 מליון דולר.	כמו	כן	בשנת	2017	הנתון	על	פי	המחלקה	הינו 5.36 
מליון דולר ובספרי	הצ"ע	רק	3.06 מליון	דולר.	בהקשר	זה	נציין	כי	תקציב	
יחידת	המורים	)היחידה	לשליחות	הוראה(	אינו	מופיע	בספרי	הצ"ע	תחת	תקציב	

המחלקה	לחינוך	ואולם	זוהי	לא	הסיבה	היחידה	להפרש.

המלצת הביקורת

יש	לדאוג	להתאמה	מלאה	בין	התקציב	כפי	שמופיע	בספרי	הצ"ע	לבין	ניהול	
התקציב	במחלקה.

יש	לבצע	מעקב	ותיעוד	אחר	שינויים	בבסיס	התקציב	המתרחשים	במהלך	השנה,	
להציג	בישיבת	הנהלת	המחלקה	דוח	על	ביצוע	התקציב	לפחות	אחת	לרבעון	

ולהיערך	לביצוע	שינויים	בהתאם	לתוצאות.

יש	לוודא	שכלל	פעילויות	המחלקה	ישוקפו	בתקציב	המחלקה	בספרי	הצ"ע,	
כולל	תקציב	יחידת	המורים.
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תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	ממצאי	הביקורת	ופועלת	ליישמם	בשנת	העבודה	
הנוכחית.

היחידה לשליחות הוראה 	.4

פעילות	היחידה	לשליחות	הוראה	)להלן:	"היחידה"(	נמצאת	באחריות	הצ"ע	החל	
משנת	2009.

המחלקה	לחינוך	מאתרת,	ממיינת	מכשירה	ושולחת	לחו"ל	מורים	שליחים,	במטרה	
להעמיק	את	הקשר	והידע	של	התלמיד	בתפוצות	למורשת	ישראל	ולשפה	העברית.

השליחות	הינה	לתקופה	של	3-2	שנים.

הרכב	כוח	האדם	ביחידה	לשליחות	הוראה	הינו	כדלקמן:

מנהלת	היחידה,	במשרה	מלאה. 	-

רכז	תוכן	—	עובד	במשרה	חלקית	)ישנם	מאמצים	להפוך	את	התקן	לקבוע	ומלא(. 	-

בת	שירות	לאומי. 	-

בנוסף,	ישנה	שליחה	בחו"ל	מטעם	המחלקה	לחינוך	שנמצאת	במשרדי	הצ"ע	 	-
בניו־יורק,	היא	אינה	כפופה	ליחידה	ואולם	רוב	זמנה	מוקדש	לטיפול	בשליחים	

בצפון	אמריקה.

החל	משנת	2017	שיווק,	גיוס,	מיון	ושיגור	מורים	שליחים	מתבצעים	על	ידי	היחידה	
לשליחות	ציונית	של	הצ"ע,	אשר	מחייבת	את	המחלקה	לחינוך	בסך	של	100,000	

דולר	בשנה.

במהלך	שנת	תשע"ח	הגישו	מועמדות	כ־388	מורים,	מתוכם	92	מורים	ביצעו	תהליך	
השמה	ו־50	מורים	התקבלו	והוצבו	בבתי	ספר	לשנה	הקרובה.

נכון	לשנת	2017	ישנם	כ־190	מורים	שליחים	ברחבי	העולם	)רובם	בארה"ב(,	במסלולי	
שליחות	שונים	ומגוונים,	כמנהל	בית	ספר,	מורה,	גננת	ומַרכזי	לימודים.

לצורך	הבטחת	שכרם	ותנאי	העסקתם	של	המורים,	המורה	חותם	על	הסכם	עם	בית	
הספר	שמעסיק	אותו,	ללא	מעורבות	הצ"ע,	על	מנת	להימנע	מיחסי	עובד	ומעביד	בין	

המורה	להצ"ע.

המורים	שליחים	זכאים	לסיוע,	ליווי	וקשר	אישי	עם	היחידה,	במהלך	השליחות.	שכר	
המורים	משולם	להם	ישירות	על	ידי	בתי	הספר	ולמחלקה	אין	כל	מעורבות	בנושא	זה,	
למעט	מספר	קטן	של	מורים	אשר	שכרם	מועבר	מבית	הספר	להצ"ע	והצ"ע	משלמת	
להם	את	שכרם.	זאת,	עקב	מגבלות	הויזה	)בעיקר	באנגליה(,	לפיהן	המורה	צריך	להיות	

מועסק	על	ידי	גוף	בינלאומי.
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בתמורה	להכשרה	ומיון	המורים,	הצ"ע	אמורה	לגבות	מבית	הספר	סך	של	1,250	דולר	
עבור	כל	מורה	ששובץ	בבית	הספר,	לצורך	כיסוי	תקורה.

הערך	המוסף	של	מעורבותה	של	הצ"ע	בתהליך	הינו	כדלקמן:

לבית	הספר:

הליך	מיון	מקצועי	של	מוסד	ממלכתי,	מוכר	ומנוסה. 	-

הפקת	ויזה	למורים	)J1(,	שהינה	יותר	מתאימה	ויותר	זולה	מהויזה	שבית	הספר	 	-
יוכל	להפיק	לבדו.

ליווי	פדגוגי	וסיוע	בפתרון	בעיות,	לרבות	החלפת	מורה. 	-

הכשרה	מקצועית	למורים. 	-

למורה:

סיוע	לוגסיטי	בכל	ההליך	ובמסגרת	השהייה	בחו"ל. 	-

קבלת	אישור	שמירת	זכויות	ממשרד	החינוך	ומביטוח	לאומי. 	-

השתייכות	עקיפה	או	ישירה	לגוף	ממלכתי. 	-

חומר	מקצועי,	ערכי 	-

תקציב יחידת המורים )על פי ספרי הצ"ע, בדולר ארה"ב(

יתרת שלא ניצול בפועל תקציב שנה
נוצלה 

20171,418,9391,022,584*396,355

20161,466,9221,181,014285,908

*	נתונים	לא	סופיים,	נכונים	לחודש	4/2018.

גביית כספי התקורה

גביית	כספי	התקורה	מתבצעת	על	ידי	מחלקת	הכספים	של	הצ"ע	ולמחלקה	לחינוך	אין	
אפשרות	לבצע	גבייה.	כאמור,	סכום	התקורה	נקבע	ל־1,250	דולר	למורה	לכל	תקופת	

עבודתו	בבית	הספר,	גם	אם	מדובר	בכמה	שנים.

הכיסוי הביטוחי

ידי	בית	הספר.	בעבר	מורים	בוטחו	בביטוח	 כל	מורה	הנשלח	לחו"ל,	מבוטח	על	
מטיילים,	אשר	לא	ענה	על	דרישות	המורים.	כיום	מנהלי	המחלקה	מוודאים	שבית	
הספר	מבטח	את	המורים	בביטוח	עבודה.	לפני	שהמורה	יוצא	מהארץ	מבקשים	במחלקה	
את	פוליסת	הביטוח	של	המורה	שהוכנה	בחו"ל,	כדי	לוודא	שהמורה	מבוטח	כיאות.
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יישום הסכמי שכר

כאמור,	המחלקה	אינה	מהווה	צד	בהסכם	השכר	שבין	בית	הספר	לבין	המורה,	כדי	
להימנע	מקיום	יחסי	עובד	ומעביד	בין	הצ"ע	למורה.	אולם,	במקרים	שבהם	נדרשת	
התערבות	המחלקה	בקיום	תנאי	ההעסקה,	היא	פועלת	מכוח	ההסכם	החתום	בין	הצ"ע	

לבית	הספר.

היחידה  הוראה עם  היחידה לשליחות  הביקורת בחנה את ממשקי העבודה של 
לשליחות ציונית, בכל הנוגע להליך גיוס המורים, גביית כספי התקורה מבתי הספר, 
הכיסוי הביטוחי הניתן למורים ויישום הסכמי השכר עם המורים. כמו כן, הביקורת 
קיבלה מדגם חוזים של עשרה שליחים ששוגרו בשנה האחרונה ושוחחה איתם, 
בעניין הליך השיגור, ההתאקלמות בחו"ל והממשקים שהיו להם מול המחלקה, 

לרבות במהלך השהות בחו"ל.

ממצאי הביקורת

מיון,	גיוס,	שיבוץ	וליווי	המורים 	4.1

הביקורת	העלתה	כי	תפקידה	של	הצ"ע	ויתרונותיה	במעורבות	ובניהול	ההליך,	
לא	באו	לידי	ביטוי	בגיוסים	שבוצעו	לקראת	שנת	תשע"ח,	כדלקמן:

כל	עשרת	המורים	שרואיינו	על	ידי	הביקורת	מצאו את בית הספר בעצמם  	-
ולא	שובצו	אליו	על	ידי	הצ"ע.	יתרה	מזאת,	ארבעה	מורים	התקבלו	בפועל	
לבית	הספר	לפני	או	במהלך	תהליך	המיון,	כך	שלא	ברורה	אפקטיביות	הליך	
המיון	במקרים	אלו	כלל.	ארבעה	מורים	נוספים	היו	בהליך	קבלה	מול	בית	

הספר	במקביל	להליך	המיון	בהצ"ע,	מצב	שאינו	תקין	אף	הוא.

הוויזה	הופקה	למורים	ברגע	האחרון,	כך	ששני	מורים	קיבלו	את	הוויזה	 	-
יום	לפני	הטיסה,	שניים	קיבלו	את	הוויזה	שבוע	לפני	הטיסה	ושניים	קיבלו	

כ־10	ימים	לפני	הטיסה.

שני	מורים	קיבלו	ויזה	שגויה,	כך	שלא	התאפשר	להם	לשכור	רכב	לטווח	 	-
ארוך	בארה"ב	והם	נאלצו	להתנייד	ללא	רכב.	ניסיונות	שלהם	לקבל	סיוע	

בעניין	מהצ"ע	לא	קיבלו	מענה	במשך	שלושה	חודשים.

בעניין	הביטוח,	לגביו	לכאורה	הצ"ע	צריכה	להקפיד	ולדאוג	שהוא	יתבצע	 	-
כראוי,	המורים	נאלצו	להתמודד	לבד,	ללא	סיוע	מהצ"ע.

בתחילת	תקופת	השליחות	בבית	הספר,	לא	הייתה	להצ"ע	מעורבות	וטיפול	 	-
בצרכים	של	המורה,	ככל	שקיימים.

יחד	עם	זאת,	בתחילת	השנה	גויסה	למחלקה	לחינוך	עובדת,	שחלק	ניכר	 	-
מתפקידה	הוא	קבלת	אחריות	וטיפול	בשליחים	בצפון	אמריקה	והיא	יושבת	

במשרד	בניו־יורק.
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כמו	כן	ישנו	ממשק	עם	מחלקת	הביטחון	בסוכנות	היהודית,	אשר	מסייע	 	-
בעניין	מקום	המגורים	של	המורים.

מהשיחות	שהביקורת	קיימה	עם	עשרה	מורים	שליחים	עולה	כי	איתור,	 	-
מיון	ושיבוץ	מורים	אלה	אינו	תוצר	של	פעילות	המחלקה	לחינוך.	כמו	כן,	
הצ"ע	לא	ליוותה	את	המורים	בתהליך	השיגור	ולא	סייעה	להם	בפתרון	

בעיות	במהלך	השליחות.

המלצת הביקורת

מומלץ	להגדיר	באופן	ברור	את	תפקידה	של	המחלקה	לחינוך	בפרט	ושל	הצ"ע	
בכלל,	בכל	הנוגע	לטיפול	בתחום	הפעילות	של	מורים־שליחים,	לרבות	השמת	
המורה	בבית	הספר	וטיפול	בצרכים	השוטפים	שלו	במהלך	השליחות.	מומלץ	
להעלות	את	הנושאים	הרלוונטיים	על	הכתב	ולהגדיר	באופן	ברור	את	בעלי	

התפקידים	שיהיו	אחראים	על	הטיפול	בכל	נושא.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	ממצאי	הביקורת	ופועלת	ליישמם	בשנת	העבודה	
הנוכחית.

האחריות	על	הגיוס,	שיווק	מיון	ושיגור	השליחים	הועבר	כבר	בשנת	2017	לידי	
והיחידה	לשליחות	 "היחידה	לשליחות	ציונית".	באחריות	המחלקה	לחינוך	
הוראה	לגייס	בתי	ספר	,	לעמוד	בקשר	מול	בתי	הספר,	שלב	ההשמה	,	שלב	

ההכשרה	טרם	ובמהלך	השליחות.

ניהול	התקציב 	4.2

בשנתיים	שנבדקו,	ניצול	התקציב	בסעיף	מורים	שליחים	הינו	נמוך,	כדלקמן:

בשנת	2017	עיקר	חוסר	הניצול	נובע	מאי	ביצוע	תקציב	פעולות	)סעיף	 	-
930.01(	בסך	של	כ־125	אלפי	דולר	מתוך	תקציב	של	158	אלף	דולר	
ובשנת	2016	עיקר	חוסר	הניצול	נובע	מסעיף	רכישת	חומר	חינוכי	)סעיף	

930.00-102-04(,	בו	לא	נוצלו	118	אלפי	דולר	מתוך	263	אלפי	דולר.

סעיף	ההשתתפות	מול	משרד	הדתות	תוקצב	בסך	117	אלפי	דולר	בשנת	 	-
2016	ולא	נוצל	כלל,	בעוד	שבשנת	2017	הוא	תוקצב	בסך	795	אלפי	דולר	

ונוצל	כמעט	במלואו.

עקב	אי	ניהול	נכון	של	תקציב	הכנסות	בשנת	2017	ורישום	ביצוע	ההוצאות	 	-
בשיטת	"נטו",	נוצר	מצג	מטעה	של	חוסר	ביצוע	הוצאות	בסך	הכללי	של	
התקציב,	בעוד	שרוב	הפערים	בשנה	זו	נבעו	מעודף	הכנסות	בסך	של	כ־300	

אלפי	דולר,	שלא	תוקצבו.
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המלצת הביקורת

ולעקוב	אחר	הביצוע	בנפרד	 מומלץ	לנהל	תקציב	הכנסות	ברמת	תת	סעיף	
מההוצאות	ולא	בשיטת	"נטו".	כמו	כן	יש	לבדוק	מדוע	בשנתיים	האחרונות	לא	
נוצלו	סעיפים	מהותיים	לנושא	החינוך,	כגון	תקציבי	פעולות	ורכישת	חומר	

חינוכי	ולהפיק	לקחים	לשנת	2018	והלאה.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	המלצת	הביקורת,	בפרט	לגבי	תקציב	רכישת	
חומר	חינוכי.

הסכמי	השכר	מול	המורים 	4.3

בהסכם	בין	הצ"ע	לבית	הספר,	מתחייב	בית	הספר	לשלם	לשליח	שכר,	תנאים	
סוציאליים	ותשלומים	נלווים	על	פי	הסיכום	עם	הצ"ע	ואולם	"סיכום"	זה	אינו	

ברור,	כדלקמן:

המורים	המיועדים	אינם	מקבלים	מידע	במהלך	תהליך	המיון	לגבי	תנאי	 	-
השכר	והנלוות	הצפויים	להם	בחו"ל	ולאחר	ההודעה	על	קבלתם	לשליחות,	
הם	צריכים	להתנהל	מול	בית	הספר	באופן	עצמאי,	ללא	כל	סיוע	ותמיכה	

מהצ"ע.

זאת,	למרות	שהצ"ע	חותמת	הסכמים	מול	בתי	הספר,	האמורים	להסדיר,	 	-
בין	היתר,	את	התנאים	המגיעים	למורים.

על	פי	ההסכם,	בית	הספר	מצהיר	כי	הוא	שוכר	את	השליח	לשליחות,	על	 	-
פי	מזכר	ההבנות	עם	הצ"ע	ועל	פי	הסכם	העסקה.	ההסכם	של	בית	הספר	

עם	הצ"ע	הינו	עמום	בכל	הנוגע	לתנאי	השכר	והנלוות	של	השליחים.

בפועל,	גם	ברכיבים	מהותיים	כגון:	דיור	וחינוך	ילדים	אין	כל	תמיכה	וסיוע	 	-
של	הצ"ע	והמורה	אמור	להתנהל	לבד	מול	משכירים	הדורשים	ערבויות	

ובטחונות	ולעיתים	לשלם	דמי	תיווך.

גם	בסעיף	החינוך	ישנם	מקרים	בהם	מורה	שליח	משלם	מכיסו	עבור	חינוך	 	-
הילדים	בגנים	עד	לגיל	3	ולא	ברור	האם	גם	בגילאים	מאוחרים	יותר	הוא	

מקבל	כיסוי	מלא	מבית	הספר.

למעשה,	חלק	נכבד	מההסכם	של	הצ"ע	מול	בית	הספר	מדבר	על	הזכויות	של	
ואינה	 יישום	ההסכם	 השליח,	אך	המחלקה	לחינוך	בהצ"ע	אינה	בודקת	את	
מסייעת	למורים־שליחים	בבעיות	מסוג	זה,	שהינן	רלוונטיות	כמעט	בכל	שיגור	

שליח	חדש.

המלצת הביקורת

מומלץ	להגדיר	באופן	ברור	את	הפעולות	שעל	המחלקה	לחינוך	לבצע,	 	-
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על	מנת	שבתי	הספר	יעניקו	לשליחים	את	התנאים	המוגדרים	בהסכם	שבין	
הצ"ע	לבית	הספר	וכן	תנאים	מינימליים	המקובלים	בשליחויות,	לרבות	

חינוך	ודיור,	שאינם	מוגדרים	באופן	ברור	בהסכם

מומלץ	שהמחלקה	תבדוק	את	ההסכם	שבין	המורה	לבית	הספר,	כדי	לוודא	 	-
שהוא	עומד	בתנאים	המוגדרים	בהסכם	שבין	הצ"ע	לבית	הספר.

מומלץ	לבצע	בדיקות	שכר	ותנאי	שירות	מדגמיות,	בעיקר	בכל	הנוגע	 	-
להסכמי	שכר	של	מורים	חדשים,	על	מנת	לוודא	שהמורה	שנשלח	על	ידי	
המחלקה	לשליחות	מקבל	את	המגיע	לו.	כמו	כן	מומלץ	לעמוד	מידי	פעם	
בפעם	בקשר	עם	המורים	ולהתעניין	במידת	שביעות	רצונם	מביצוע	תנאי	

ההתקשרות	בינם	לבין	בית	הספר.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	פועלת	תחת	הנחיית	הייעוץ	המשפטי,	שאין	להתערב	בהסכמי	
השכר	של	בה"ס	והמורה,	על	מנת	לא	לייצר	זיקה	של	יחסי	עובד־מעביד	בין	

הצ"ע	לשליחים.

אי	הקפדה	ומעקב	על	גביית	כספי	התקורה 	4.4

הביקורת	העלתה	כי	לא	נעשות	פעולות	אקטיביות	לגביית	הכספים	המגיעים	
להצ"ע.	הגבייה	הינה	לכאורה	באחריות	מחלקת	הכספים	ואולם	לא	נעשה	מעקב	
אחר	הכספים	הנגבים.	בפועל,	בשנת	2017	נגבה	סך	של	5,000	דולר	בלבד	ובשנת	
2016	—	סך	2,000	דולר	בלבד.	זאת,	למרות	שבשנת	2017	יצאו	66	שליחים	)46	
בארה"ב	וקנדה	והיתר	בשאר	העולם(	ופוטנציאל	הגבייה	לגביהם	הינו	82,500	
דולר	ובשנת	2016	יצאו	71	שליחים	)45	בארה"ב	וקנדה	והיתר	בשאר	העולם(	

ופוטנציאל	הגבייה	לגביהם	הינו	88,750	דולר.

המלצת הביקורת

יש	להגדיר	באופן	ברור	מי	בהצ"ע	אחראי	על	גביית	הכספים	מבתי	הספר	ומה	
תפקידה	של	המחלקה	בנושא	זה.

מומלץ	לבצע	בקרה	ומעקב	בתדירות	רבעונית	אחר	כספי	התקורה	הנגבים	מבתי	
הספר,	לרבות	תיעוד	של	הסכום	שיש	לגבות	ביחס	לסכום	הנגבה	בפועל,	מכל	
אחד	מבתי	הספר.	במקרה	הצורך,	יש	לשלוח	מכתבים	בדבר	אי	עמידה	בהסכם	

ואי	תשלום	כספי	התקורה.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	ממצאי	הביקורת	ופועלת	ליישמם	בשנת	העבודה	
.2018
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ניהול	המידע 	4.5

המידע	לגבי	השליחים,	לרבות	פרטים	כלליים,	סטטוס	השליח	מנוהלים	בצורה	
ידנית	בקובץ	אקסל	)בקובץ	זה	חסרים	פרטים,	כגון:	מקום	המגורים	של	השליח	
במדינה	בה	הוא	מתגורר(.	מידע	נוסף	בדבר	השליחות,	לרבות	סוגיות	ובעיות	
שעלו,	הפתרון	שניתן	ומידע	לגבי	עבודתו	של	השליח	בבית	הספר	)למשל:	על	
פי	ההסכם	בין	הצ"ע	לבית	הספר,	יש	לבצע	הערכת	עובדים	שנתית(,	לא	מנוהל	
באופן	מסודר,	אם	בכלל.	נזכיר	כי	מדובר	בכ־190	מורים	שליחים,	מתוכם	כ־1/3	
מתחלף	מידי	שנה.	נפח	המידע	לאורך	תקופה	של	שלוש	שנים	לכל	שליח	הינו	

משמעותי,	רובו	אינו	מתועד	ונדרשת	לדעתנו	חשיבה	מעמיקה	בעניין.

המלצת הביקורת

יש	לוודא	כי	מתבצעת	הערכה	שנתית	של	המורים	שליחים	ולתעד	את	ההערכות	
הללו	במחלקה.	בנוסף,	להגדיר	במערכת	הממוחשבת	מודול	שיכלול	מידע	פרטני	
על	כל	השליחים,	לאורך	תקופת	השליחות.	יש	לכלול	במודול	זה	אפשרות	
לשליחים	לפנות	דרך	המערכת	לקבלת	סיוע	במקום	שנדרש	ולהעלות	בעיות	
שעלו	במהלך	השליחות,	על	מנת	לקבל	פתרון	מלא	ובזמן	סביר.	המערכת	גם	
תסייע	בתיעוד	הבעיות	והפתרונות	שניתנו,	כך	שניתן	יהיה	להפיק	לקחים	לעתיד.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	ממצאי	והמלצות	הביקורת	ופועלת	כבר	בשנת	
ו־2019	ליישמם,	באמצעות	השקת	מערכת	ממוחשבת	הנותנת	מענה	 	2018
לנדון.	כמו	כן,	כמקובל,	הנושא	יובא	לדיון	ותקצוב	בהנהלה	הציונית.	המחלקה	
מבקשת	לציין	שלא	תוכל	לפעול	ליישום	ההמלצה	ללא	אישור	תקצוב	ייעודי	

לנושא	זה	בהנהלה	הציונית.

פרויקטים וסמינרים 	.5

רקע כללי

וכן	משתתפת	 המחלקה	מארגנת	כנסים	וסמינרים	הקשורים	לפעילות	הליבה	שלה	
בפרויקטים	אשר	יכולים	לתת	למחלקה	ערך	מוסף	על	ידי	מינוף	תקציבים,	פרסום	

וקידום	הפעילות.

להלן	רשימה	של	חלק	מהפרויקטים	שבוצעו	בשנים	2017-2016:

ל"ג	בעומר	—	פרויקט	"מסביב	למדורה"	—	מטרת	המיזם	היא	לחבר	בין	הדור	 	•
של	מייסדי	המדינה	לבין	הדורות	הבאים,	וליצור	היכרות	עם	הסיפורים	המלווים	

את	שנותיה	הראשונות	של	המדינה.
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2017	VIA	—	אירוע	בנושא	יזמות	וחדשנות	בישראל,	שנערך	על	ידי	המחלקה	 	•
לחינוך	בשיתוף	תנועות	הנוער	הציוניות	העולמיות	ואגודות	הסטודנטים.

כנס	"לשון	ראשון"	—	כנס	השפה	העברית	בו	נחשפים	המשתתפים	לגישות	 	•
והתנסות	 מעשיים	 כלים	 הקניית	 כדי	 תוך	 עברית,	 להוראת	 שונות	 ושיטות	

חווייתית.

המחזה:	"הרצל	—	חלום	שהתגשם"	—	מחזה	על	הרצל	בהפקת	המחלקה	לחינוך	 	•
ותיאטרון	אורנה	פורת.

תנועות	הנוער	העולמיות	—	כנס	חלוציות	במאה	ה־21	בנגב. 	•

יום	רבין	בקיבוץ	יפעת. 	•

ומנהלים	 שליחים	 מורים	 עבור	 חינוך	 כנס	 	— אמריקה	 בצפון	 החינוך	 כנס	 	•
מהתפוצות,	שהתקיים	במשך	יומיים	בנובמבר	2016	בצפון	אמריקה.

כנס	מחנכי	אירופה	בצרפת	—	כנס	שנועד	לקדם	ולהעשיר	את	השיח	החינוכי	 	•
על	הוראת	עברית,	חינוך	לישראל	והעצמת	הזהות	היהודית.

הפקת כנס או סמינר

הכנסים	מופיעים	בתוכנית	העבודה	השנתית	באופן	פרטני,	לרבות	חודש	הביצוע.	לאחר	
קבלת	ההחלטה	בדבר	יציאה	לדרך	בהפקת	כנס	או	סמינר,	מועברת	הפנייה	למחלקת	

הכספים	אשר	מבצעת	את	הרכש	וההתקשרויות	הרלוונטיות.

התקשרויות

ההתקשרויות	בגין	הפעילות	של	המחלקה	לחינוך	מבוצעות	על	ידי	מחלקת	הכספים	של	
הצ"ע.	כאשר	עולה	צורך	בביצוע	רכש	או	התקשרות,	מועברת	הבקשה	לרפרנט	הרלוונטי	
במחלקת	הכספים,	אשר	מבצע	את	הרכש	עבור	המחלקה.	חלק	מההתקשרויות	נעשות	
מול	ספקים	קבועים	של	הצ"ע	וחלק	מול	ספקי	הסוכנות	היהודית	)לדוגמא:	הסעות(.

הליך הגשת בקשות להשתתפות בתקצוב פרויקטים

גורמים	המעוניינים	לקבל	את	תמיכת	המחלקה	בתקצוב	פרויקטים	נדרשים	להגיש	
בקשה	המפרטת	את	אופי	הפעילות	המתוכננת,	את	היקף	התקציב	המבוקש	ופרטים	

נוספים.

הפרויקטים	מוגשים	לוועדה	הכוללת	את	ראש	המחלקה	ומנהל	המחלקה,	אשר	דנה	
ומחליטה	האם	לתקצב	אותם	ובאיזה	סכום.

ככלל,	פעילויות	המחלקה	והפרויקטים	צריכות	להתאים	לאחת	ממטרות	המחלקה.	
מנהלי	המחלקה	בוחנים	אם	הפעילות	מתאימה	לחזון	ולמטרות	של	המחלקה	ומחליטים	

אם	לאשרה.
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הביקורת בחנה את הליך ביצוע הכנסים והסמינרים, התקשרויות שנעשו בתחום 
הכנסים, התאמת הפרויקטים למטרות ויעדי המחלקה וסקירת הליך הגשת הבקשות 

להשתתפות המחלקה בתקצוב פרויקטים.

ממצאי הביקורת

קריטריונים	לתקצוב	פרויקטים 	5.1

הביקורת	העלתה	כי	במחלקה	לא	קיימים	קריטריונים	לתקצוב	פרויקטים	ולא	
קיים	נוהל	בעניין.	מצב	זה,	בו	אין	דרישות	סף	וקריטריונים	מובנים	ושוויוניים	
לתקצב	פרויקטים	אינו	תקין	ויכול	לגרור	אפליה	בתקצוב	פרויקטים	שונים,	
בסכום	או	בעצם	התקצוב	וכן	יכול	לגרור	טענות	מהשטח	על	אי	תקצוב,	מצב	

העלול	להגיע	לכדי	טענות	מגופים	"מאוכזבים".

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	המחלקה	לקבוע	דרישות	סף	וקריטריונים	ברורים	ושוויוניים	
לתקצוב,	לאגדם	בנוהל	כתוב	לתקצוב	הפרויקטים,	ולפרסמו	באתר	המחלקה	
במתכונת	"קול	קורא",	כך	שיהיה	נגיש	לכל	המעוניין	לבקש	תקצוב	פרויקט.	

טרם	הפרסום	יש	לאשר	את	הנוהל	במוסדות	הצ"ע.

תגובת המחלקה לחינוך

נוהל	שתופי	פעולה.	המחלקה	מפרסמת	קול	 המחלקה	לחינוך	פועלת	תחת	
קורא	באתר	המחלקה;	קיים	כרטיס	פרויקט	אותו	המבקש	ממלא	;	מתקיים	דיון	
בהנהלת	המחלקה	האם	הפרויקט	המוצא	עומד	בחזון,	מטרות	ויעדי	המחלקה;	
הפרויקט	עובר	לאישור	ועדה	הנהלתית	לשת"פ	בראשות	יו"ר	ההנהלה	הציונית.

ביצוע	רכש 	5.2

בבדיקת	11	הוצאות	בשנים	2017-2016	נמצא	כי	בששה	מקרים	התקבלו	לפחות	
שתי	הצעות	מחיר	—	תקין.	לגבי	יתר	המקרים	עלו	הממצאים	הבאים:

בהתקשרות	בפרויקט	"נקודה	IL"	על	סך	50,310	ש"ח,	התקבלו	מסמכים	 	-
לגבי	התקשרות	עם	הספק	"אליס	14	בע"מ",	בגין	תשלום	שבוצע	בחודש	
11/2016	ואולם	בגין	התקשרות	נוספת	ותשלום	זהה	ששולם	בגין	אותו	
הפרויקט	בחודש	ינואר	2017	לא	התקבלו	הצעות	מחיר.	יצויין	כי	נמסר	

מהמחלקה	כי	מדובר	בהתקשרות	אחרת.

לגבי	הוצאות	שנדגמו	בסעיפים	"ריהוט	משרדי"	)בסך	17,041	ש"ח(,	"כנסי	 	-
חינוך	בישראל"	)בסך	66,105	ש"ח(,	ארוחות־קייטרינג	)בסך	54,673	ש"ח(	

—	לא	התקבלו	הצעות	מחיר.
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המלצת הביקורת

יש	להקפיד	על	קבלת	שתי	הצעות	מחיר	לפחות,	בכל	ביצוע	התקשרות,	למעט	
התקשרויות	עד	6,000	ש"ח	בהן	ניתן	להסתפק	בהצעת	מחיר	אחת	)על	פי	הנוהל	

הנוכחי(,	בכפוף	לבדיקה	שאין	פיצול	של	התקשרויות.

תגובת המחלקה לחינוך

לגבי	ההצעות	שנדגמו	—	המחלקה	הופנתה	לספקים	הנמצאים	בהסכמי	מסגרת	
עם	הארגון.

אתר התוכן 	.6

רקע כללי

המחלקה	לחינוך	מנהלת	אתר	אינטרנט,	שהינו	חלק	מהאתר	של	הצ"ע.	מטרת	האתר	
הינה	הנגשת	חומרי	לימוד	למורים,	בשפות	שונות	)כרגע	רק	בשפות	עברית	ואנגלית(.

פעילות	האתר	הינה	בארבעה	סעיפים	עיקריים,	כדלהלן:

היחידה	לשליחות	הוראה	—	כולל	מידע	כללי,	חומרים	חינוכיים,	הודעות,	 	.1
הכשרות	ועוד.

היחידה	לעברית	—	טרם	עלה	לאוויר. 	.2

פרויקטים	וסמינרים	—	כולל	מידע	על	הכנסים	שהפיקה	המחלקה,	כדוגמת:	 	.3
"לשון	ראשון",	"פרויקט	מסביב	למדורה"	ועוד.

אתר	התוכן: 	.4

מעגל	השנה	—	מאמרים	ותכנים	לימודיים	על	חגים	ומועדים	יהודים. 	.4.1

עברית	—	מאמרים	ופעילויות	בשפה	העברית. 	.4.2

ישראל	וציונות	—	מידע	על	יום	השואה,	יום	ירושלים	ויום	תל	חי. 	.4.3

תכניות	חינוכיות	—	טרם	עלה	לאוויר. 	.4.4

בנוסף,	כולל	האתר	מידע	על	המחלקה,	ניוזלטר,	מידע	על	אירועים	קרובים,	וקישורים	
נבחרים	לאתרים	המספקים	מידע	על	חגי	ישראל,	תנ"ך,	יהדות	וישראל.

העלאת חומרים

התכנים	הלימודיים	מועלים	לאתר	על	ידי	אחת	מעובדות	המחלקה,	לאחר	אישור	של	
מנהל	המחלקה.

הביקורת בחנה את ההרשאות הקיימות להעלאת תכנים לאתר האינטרנט, לרבות 
אישור התכנים, התאמת אתר האינטרנט לצרכי המחלקה והגיבויים של החומר 

המועלה לאתר.
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ממצאי הביקורת

העלאת	תכנים	לאתר	ומעקב	אחר	השימוש	בהם 	6.1

ההחלטה	על	העלאת	חומרים	מסוימים	וחדשים	לאתר	מתקבלת	נקודתית,	ללא	
בדיקה	מערכתית	של	הצרכים	בשטח	וללא	קיומה	של	תוכנית	שנתית	בדבר	
העשרה	וקידום	של	האתר	ותכניו,	בשנת	הפעילות	הרלוונטית.	כמו	כן,	לא	
קיים	מידע	בדבר	היקף	השימוש	של	הציבור	בתכנים,	לפיו	ניתן	יהיה,	בין	היתר,	
ללמוד	את	הצרכים	של	ציבור	המשתמשים	ולהעשיר	את	המידע	באתר	בהתאם.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקבל	היזון	חוזר	מציבור	המשתמשים	באתר	האינטרנט,	אחת	לשנה,	
בצורה	של	שאלון	אחיד	שבו	חלק	מהשאלות	יהיו	פתוחות,	בדבר	הצורך	שלהם	

בתכנים	מסוימים,	לרבות	התייחסות	לשפה	ולאופי	החומרים	הדרושים.

לאחר	עיבוד	התוצאות	ניתן	יהיה	להגדיר	את	הצרכים	ולכלול	אותם	בתוכנית	
העבודה	השנתית	בהתאם.

כמו	כן,	מומלץ	להכין	תכנית	שנתית	להעלאת	התכנים	לאתר,	בהתאם	ללוח	
הזמנים	הקלנדרי	במהלך	השנה	ומועדי	ישראל.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	ממצאי	והמלצות	הביקורת	ותבחן	את	הדרכים	
היעילות	ביותר	כדי	לקבל	היזון	חוזר	מהציבור	לתכנים.

אי	תרגום	התכנים	לשפות	נוספות 	6.2

כאמור,	כיום	התכנים	הנמצאים	באתר	האינטרנט	של	המחלקה	הינם	בשפות

עברית	ואנגלית	בלבד.	התכנים	אינם	מתורגמים	לשפות	נוספות,	למרות	שקיימים	
משתמשים	נוספים	במדינות	אמל"ט	וכן	במדינות	אחרות	הזקוקות	לתרגום	זה.	במצב	

הנוכחי	לא	קיימת	למעשה	הנגשה	של	החומר	למשתמשים	במדינות	אלו.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבחון	את	הצורך	להנגיש	את	התכנים,	כולם	או	חלקם,	למשתמשים	במדינות	
נוספות	ובשפות	נוספות	)בעיקר	ספרדית	וצרפתית(	ולתקצב	את	הפרויקט	בהתאם.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	ממצאי	והמלצות	הביקורת	ופועלת	ליישמם	בהתאם	
ליכולתה	הכספית.
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אתר	אינטרנט	עצמאי 	6.3

כיום	האתר	של	המחלקה,	באמצעותו	מתבצע	הקשר	עם	גורמים	רבים	בארץ	
ובעולם,	הינו	חלק	מאתר	הצ"ע.	מצב	זה	מגביל	את	המשתמשים	באתר	מבחינת	
נגישות,	מהירות	התגובה,	השבתת	האתר	של	הצ"ע	שהינו	חשוף	יותר	לתקלות	
מטבע	הדברים	)השבתה	חלקית	או	מלאה	—	לעיתים	ערוץ	היוטיוב	לא	עובד(,	
וכן	מגביל	את	המחלקה	לחינוך	מבחינת	עיצוב	גרפי,	מכיוון	שישנה	תלות	

בעיצוב	הגרפי	של	האתר	כולו.

המלצת הביקורת

מומלץ	לאפשר	למחלקה	לחינוך	להקים	אתר	אינטרנט	עצמאי,	עם	פיקוח	מתאים	
באמצעות	הנהלת	הצ"ע	)מבחינת	אבטחת	מערכות	מידע,	עיצוב	ותכנים	וכו'(.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	תומכת	בממצאי	והמלצות	הביקורת	ותפעל	ליישמם.

תגובת מנכ"ל הצ"ע

הצ"ע	שואפת	לקיים	אתר	אינטרנט	אחד	אשר	אליו	משויכים	ומקושרים	כל	
אתרי	המחלקות	להבטיח	הפרייה	הדדית	וחשובה	לכלל	פעילות	הצ"ע,	תוך	

מתן	אפשרות	ביטוי	מלא	ועצמאי	לצרכי	המחלקות.

אנו	מתנגדים	להקמתם	של	אתרים	מחלקתיים	עצמאיים.

היחידה לעברית 	.7

רקע כללי

היחידה	לעברית	נוסדה	במטרה	להעצים	את	נושא	השפה	העברית	בקהילות	היהודיות	
בתפוצות.	בעבר	היחידה	הייתה	תחת	המחלקה	לפעילות	ציונית	בתפוצות,	אך	עקב	
הירידה	הגדולה	במספר	היהודים	דוברי	העברית,	היחידה	הועברה	למחלקה	לחינוך	

במטרה	להגדיל	את	מספר	היהודים	דוברי	העברית.

היחידה	שמה	דגש	על	הכשרה	של	מורים	מקומיים	בחו"ל	להוראת	השפה	העברית.	
וכן	באמצעות	 ההכשרה	נעשית	באמצעות	כנסים,	בהם	משתתפים	מורים	מהעולם	

הכשרות	מקוונות.

היחידה	תומכת	ביוזמות	מקומיות	אשר	מטרתן	הינה	העצמת	השפה	העברית.	היחידה	
משתמשת	בשירותים	של	מומחי	תוכן	חיצוניים	לצורך	פיתוח	חומרים	ותכנים	ללימוד	

והוראת	עברית.
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הכשרה מקוונת

במהלך	שנת	הלימודים	מבצעים	ביחידה	הכשרות	מקוונות,	בהן	מתאספים	מספר	מורים	
ורכזת	היחידה	לעברית	מעבירה	להם	הרצאה	מקוונת	 בכיתה/חדר	ישיבות	בחו"ל	
בעברית.	ההרצאה	כוללת	מערכי	שיעור	והדרכה	על	דרכי	הוראת	העברית	בכיתות	
השונות.	בשנת	2016	התבצעה	הכשרה	מקוונת	אחת	בחודש	אפריל,	בה	השתתפו	7	
מורים	ובשנת	2017	התבצעו	5	הכשרות	מקוונות	בחודשים	מרץ,	אפריל,	מאי	ונובמבר	

בהם	השתתפו	בסך	הכל	56	מורים	ממדינות	שונות.

דרכי הביצוע

ההכשרות	המקוונות	נעשות	ממשרדי	המחלקה	ומועברות	באמצעות	רשת	האינטרנט.	
ההכשרות	מוקלטות,	נערכות	ומונגשות	לכלל	המורים	לעברית.

השתלמויות וכנסים

היחידה	מארגנת	כנסים	והשתלמויות	למורים	כדלקמן:

כנסי	הסברה	למורים	שליחים	—	בטרם	יציאתם	לשליחות,	משתתפים	המורים	 	.1
בכנס	בן	5	ימים,	שנועד	להכשיר	אותם	לתפקיד.	ההשתלמות	כוללת	הרצאות	של	
מומחים	העוסקים	בעולם	היהודי	בתפוצות,	וסדנאות	על	הוראת	ישראל	והשפה	
העברית.	בשנת	2016	התקיימו	שלושה	כנסים	בחודשים	מאי-יולי	ובשנת	2017	

התקיים	כנס	אחד	בחודש	יולי.

כנסי	חיזוק	השפה	העברית	—	כנסים	אלו	נועדו	לדון	במצב	השפה	העברית	וכן	 	.2
בדרכים	לקידום	הוראת	העברית:

בשנת	2016	התקיימו	שלושה	כנסים	לחיזוק	השפה	העברית

קיימברידג',	אנגליה	—	יוני	2016.	הכנס	נערך	במטרה	לדון	במצב	הנוכחי	של	 א.	
לימוד	העברית	בבריטניה	ולפתח	דרכים,	יוזמות	ושיתופי	פעולה	לחיזוק	מעמד	

העברית	והוראתה.	בכנס	השתתפו	כ־50	אנשים	מתחום	הוראת	העברית.

כנסים	 הפקת	שלושה	 כללה	 הפעילות	 	.2016 נובמבר	 	— ארה"ב	 ניו־ג'רזי,	 ב.	
מקבילים	לקידום	הוראת	העברית	בצפון־אמריקה:	סמינר	בן	יומיים	עבור	המורים	
יום	עיון	לכלל	המורים	ואנשי	 השליחים	של	ההסתדרות	הציונית	העולמית,	
החינוך	בארצות־הברית	וכנס	עבור	מנהלי	בתי־ספר.	בכנסים	השתתפו	למעלה	

מ־150	אנשים.

פריז,	צרפת	—	דצמבר	2016.	כנס	ייחודי	עבור	מחנכים	יהודים	באירופה.	בכנס	 ג.	
השתתפו	כ־120	איש.

בשנת	2017	התקיים	כנס	אחד	לחיזוק	השפה	העברית

כנס	"לשון	ראשון"	ראשון	לציון,	ישראל	—	ינואר	2017.	הכנס	כלל	השתלמות	למורות	
לעברית	מהתפוצות,	השתתפו	בו	13	מורות	לעברית	מ־8	מדינות	שונות.
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תמיכה ביוזמות מקומיות

המחלקה	מעניקה	תמיכה	ליוזמות	מקומיות	ומיזמים	מיוחדים	בתחום	הוראת	העברית,	
כדוגמת:	תמיכה	באולפנים,	במרכזים	להוראת	עברית,	בחגיגות	השפה	העברית,	סמינר	
חווייתי	לצעירים,	שיעורי	עברית	טלפוניים	ליהודים	בתפוצות,	סיורים	בעברית	לתלמידי	
אולפנים	בישראל,	פעילות	במכינות	קדם	צבאיות,	הכשרות	מורים,	ימי	עיון	למתנדבים	

בשנת	שירות	ועוד.

המחלקה	מפרסמת	באתר	האינטרנט	"קול	קורא"	כללי	ומבקשת	לקבל	את	כל	הבקשות	
עד	לחודש	אוקטובר	בכל	שנה.	בשנתיים	האחרונות	הוגשו	20-15	בקשות	בכל	שנה.	
הבקשה	נבחנת	על	ידי	צוות	המחלקה	ועוברת	את	הסינון	הראשוני	בתנאי	שהפעילות	
המוצעת	מתאימה	לחזון	וליעדים	של	המחלקה.	לאחר	מכן	הבקשה	עולה	לדיון	בוועדה	
לשיתופי	פעולה,	אשר	דנה	בנושאים	רוחביים	בהצ"ע	וחברים	בה	יו"ר	הצ"ע,	המנכ"ל	
וראשי	המחלקות.	ההחלטה	על	מתן	תמיכה	והתקשרות	עם	הגוף	המבקש	מתקבלת	
על	ידי	הועדה	ולאחריה	נחתם	הסכם	מול	הגוף	הנתמך.	ההסכם	תחום	בזמן	ומפורטים	
בו,	בין	היתר,	התקציב,	הגורמים	המממנים,	ותוכניות	הפעילות.	התשלום	מתבצע	על	

בסיס	דיווחים,	כאמור	בסעיף	5	להסכמים.

הבחינה הירושלמית

זו	מאפשרת	לבני	נוער	 הבחינה	הירושלמית	הינה	חלק	מפעילויות	היחידה.	בחינה	
בגילאי	18-17	—	סטודנטים	מחו"ל	—	להיבחן	בעברית	ולקבל	פטור	ממכינה	בעברית	
בעת	ההרשמה	ללימודים	באוניברסיטאות	השונות	בישראל.	הבחינה	חוברה	על	ידי	

נשיא	האקדמיה	ללשון	עברית	ונבחנים	בה	כ־300	סטודנטים	בשנה.

היחידה	מספקת	חומרים	לנשיא	האקדמיה	ללשון	העברית,	לצורך	כתיבת	הבחינה	
ובדיקת	הבחינה	נעשית	על	ידי	הצוות	מטעם	הנשיא.

הביקורת בחנה את דרכי ביצוע ההכשרות המקוונות, ביצוע כנסים והשתלמויות 
ותמיכה ביוזמות המעצימות את השפה העברית. כמו כן נבדק מדגם התקשרויות 

במסגרת התמיכות ביוזמות מקומיות.

ממצאי הביקורת

ירידה	בפעילות	כנסי	חינוך 	7.1

בשנת	2016	התקיימו	שלושה	כנסי	חינוך	בעולם	בהם	השתתפו	מאות	אנשים	
ואילו	בשנת	2017	התקיים	כנס	חינוך	אחד	בלבד,	בישראל,	בו	השתתפו	13	מורות	
בלבד.	יצוין	כי	סך	תקציב	כנסי	חינוך	בישראל	ובעולם	ירד	מ־500	אלפי	דולר	
בשנת	2016	ל־375	אלפי	דולר	בשנת	2017,	ירידה	תקציבית	שאינה	מסבירה	

את	הירידה	הדראסטית	בהיקף	הפעילות	בשנת	2017.
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המלצת הביקורת

מומלץ	לתקצב	את	הפעילויות	גם	ברמת	האירוע/כנס,	להציג	אלטרנטיבה	
ירידה	מסיבות	אובייקטיביות	בפעילות	 לפעילויות	אחרות	במקרה	בו	ישנה	

מסוימת	ולנמק	זאת	בדברי	הסבר	לתקציב.

תגובת המחלקה לחינוך

2017	בחרה	 המחלקה	לחינוך	פועלת	על	פי	תוכנית	עבודה	שנתית.	בשנת	
המחלקה	להתמקד	בהשתלמויות	מקוונות	על	מנת	להגיע	לקהלי	יעד	רחבים	

יותר.

הכנס	הנוסף	שבוצע	בשנת	2016	בצרפת	הינו	תוצר	של	תקציב	ייעודי	ממשרד	
רוה"מ	לשנת	2016	בלבד.

כמו	כן,	יש	לציין	שבחודש	ינואר	2018	המשלחת	בישראל	הכפילה	את	עצמה	
)מ־13	משתתפים	בשנת	2017	ל־24	משתתפים	בשנת	2018(.

תקציב	ייעודי	לתמיכות 	7.2

בספר	התקציב	של	המחלקה	לא	קיים	סעיף	ייעודי	לתמיכות.	ישנם	פרויקטים	
בודדים	גדולים	)120-70	אלפי	ש"ח	לשנה,	למשל	הקמה	ותמיכה	באתר	"שיטים",	
זרעי	קיץ(,	עליהם	המחלקה	יודעת	לפני	תחילת	השנה	והם	מתוקצבים	מראש	
ייעודים.	לרוב	הפרויקטים,	המחלקה	מנסה	במהלך	השנה	למצוא	 בסעיפים	
סעיפים	תקציביים	מתאימים	בספר	התקציב.	תקצוב	בדרך	זו	אינו	תקין	ועשוי	
להביא	לחריגה	בתקציב	הפעילות	או	לניצול	חסר	של	סעיפים	תקציביים	שמראש	

לא	תוקצבו	כסעיפי	תמיכות.

המלצת הביקורת

מומלץ	לתקצב	את	פעילות	התמיכות	בסעיף	ייעודי	לפי	צפי	שנים	קודמות.	
במידת	הצורך	ניתן	להותיר	רזרבה	בסעיף	נוסף	ולקבוע	לוח	זמנים	לשימוש	

ברזרבה.

תגובת המחלקה לחינוך

המחלקה	לחינוך	מבצעת	את	התמיכות	בסעיפים	הייעודיים	המבטאים	את	יעדי	
המחלקה.

קריטריונים	לתמיכה 	7.3

במחלקה	לא	קיימים	קריטריונים	כמותיים	ומדידים	לחלוקת	התמיכות.	המדד	
המשמש	כיום	את	המחלקה	הוא	כללי	מדי	—	"התאמה	לחזון	וליעדי	המחלקה".	
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מצב	זה	מאפשר	גמישות	רחבה	בחלוקת	התמיכות,	ללא	קריטריונים	מדידים	
ושוויוניים	)ככל	שרלוונטי(	וללא	כלים	לפיקוח	ובקרה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקבוע	קריטריונים	אחידים	ומדידים	בהתאם	למאפייני	הפעילות	שעל	
פיהם	יחולק	הכסף	בין	הגופים	המבקשים	תמיכה,	למשל:	כמות	המשתתפים	

בפעילויות,	מספר	המפגשים	המבוצעים	בשנה	כיוצ"ב.

תגובת המחלקה לחינוך

נוהל	שיתופי	 ופועלת	תחת	 המחלקה	לחינוך	מקבלת	את	המלצת	הביקורת	
פעולה.

דיווח	ותשלום 	7.4

בהסכמים	עם	הגופים	נכתב	בסעיף	5	כי	הצ"ע	תעביר	את	הכסף	"לאחר	קבלת	
דיווח	מפורט	והמצאת	אישורים	מתאימים	ככל	שיתבקשו	על	ידי	הצ"ע".	לא	
הוגדר	באיזה	דיווח	מדובר	ואיזה	אישורים	נדרשים.	בפועל,	במדגם	של	חמישה	
דוחות	ביצוע	שראינו,	מדובר	לרוב	בדוח	של	עמוד	אחד,	עם	חתימת	רואי	חשבון,	
בו	נקובים	הסכומים	שהוצאו	בכל	סעיף,	ללא	מסמכים	נלווים	כגון	מאזני	בוחן,	
כרטסות	ואסמכתאות,	כך	שלא	ניתן	לדעת	האם	הכספים	שנדרשו	הוצאו	אך	

ורק	למטרת	הפעילות	הנתמכת.

המלצת הביקורת

מומלץ	כי	במסגרת	האפשרות	לדרוש	מהגופים	הנתמכים	"אישורים	מתאימים",	
בנוסף	לדוח	פעילות	מבוקר	ומאושר	על	ידי	רואה	החשבון	של	הגוף,	הצ"ע	

תדרוש:

לקבל	הצהרת	מנהלים	החתומה	ע"י	מנהל	הגוף	הנתמך	ומנהל	הכספים	של	 	.1
הגוף	הנ"ל	לפיה	הם	מצהירים	כי	כספי	התמיכה	משמשים	אך	ורק	למטרות	

המיועדות	שלשמן	כספים	אלה	ניתנו	לגוף	הנ"ל.

החתומים	הנ"ל	על	הצהרת	המנהלים	מסכימים	בשם	הגוף	הנתמך	שהצ"ע	 	.2
כמממנת	רשאית	לערוך	בו	ביקורות	עומק	בהתאם	להחלטתה.

תגובת המחלקה לחינוך

והייעוץ	המשפטי,	 היחידה	לכספים	 הנחיות	 פועלת	תחת	 לחינוך	 המחלקה	
המכינים	את	הסכמי	ההתקשרות	עם	הספקים.

תגובת המחלקה לכספים

ההמלצה	מקובלת.
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ריכוז ההמלצות

המלצהנושא פרק 

ישיבות	הנהלת	3
המחלקה

הנהלת	 של	 ישיבה	 כל	 פגישה	 בפרוטוקול/סיכום	 לתעד	 מומלץ	
המחלקה	שבה	דנים	בפעילות	המחלקה,	לרבות	התייחסות	לניצול	

התקציב	ושינויים	מהתכנון	המקורי.	

יש	להקפיד	כי	תכנית	העבודה	תכלול	התייחסות	לכל	סעיפי	הפעילות	תכניות	עבודה3
של	המחלקה,	בהתאם	לתקצובם	בספר	התקציב,	כולל	יעדים	כמותיים	

וכספיים	לכל	תחום	פעילות.	

של	נהלי	עבודה3 הליבה	 פעילות	 מתחומי	 אחד	 לכל	 עבודה,	 נהלי	 לכתוב	 יש	
המחלקה	ולכל	אחד	מהתחומים	בהם	יש	תקציבים	ייעודיים.	במידת	
יאושרו	 יש	להפנות	לנהלים	כלליים	של	הצ"ע,	לכשאלו	 הצורך	

וייכנסו	לתוקף.

תקציב	מול	3
ביצוע

יש	להקפיד	להתאים	את	תכנית	העבודה	וביצועה	למסגרת	התקציבית	
שעומדת	לרשות	המחלקה.	במקרים	של	ניצול	נמוך	של	התקציב,	יש	
לעדכן	את	ההנהלה	הציונית	ולתעד	את	הישיבות	הרלוונטיות	בדבר	
הנסיבות	לניצול	נמוך	של	תקציבים	בסעיפים	מסוימים,	החלופות	

שאושרו	והמעקב	אחר	הביצוע.	

תקציב	מול	3
ביצוע

במידה	וצפויה	ירידה	משמעותית	בהיקף	הפעילות	בשנה	מסוימת,	
בנסיבות	שאינן	קשורות	למחלקה	יש	לתכנן	מראש	אלטרנטיבות	

לכך	ולאשרן	בתוכנית	העבודה	השנתית.

תקציב	מול	3
ביצוע

יש	לדאוג	להתאמה	מלאה	בין	התקציב	כפי	שמופיע	בספרי	הצ"ע	
לבין	ניהול	התקציב	במחלקה.

יש	לבצע	מעקב	ותיעוד	אחר	שינויים	בבסיס	התקציב	המתרחשים	
במהלך	השנה,	להציג	בישיבת	הנהלת	המחלקה	דוח	על	ביצוע	התקציב	

לפחות	אחת	לרבעון	ולהיערך	לביצוע	שינויים	בהתאם	לתוצאות.

יש	לוודא	שכלל	פעילויות	המחלקה	ישוקפו	בתקציב	המחלקה	בספרי	
הצ"ע,	כולל	תקציב	יחידת	המורים.	

תקציב	מול	3
ביצוע

מומלץ	לנהל	תקציב	הכנסות	ברמת	תת	סעיף	ולעקוב	אחר	הביצוע	
מדוע	 לבדוק	 יש	 כן	 כמו	 "נטו".	 בשיטת	 ולא	 בנפרד	מההוצאות	
נוצלו	סעיפים	מהותיים	לנושא	החינוך,	 בשנתיים	האחרונות	לא	
כגון	תקציבי	פעולות	ורכישת	חומר	חינוכי	ולהפיק	לקחים	לשנת	

2018	והלאה.
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מומלץ	להגדיר	באופן	ברור	את	תפקידה	של	המחלקה	לחינוך	בפרט	מורים	שליחים4
ושל	הצ"ע	בכלל,	בכל	הנוגע	לטיפול	בתחום	הפעילות	של	מורים־
שליחים,	לרבות	השמת	המורה	בבית	הספר	וטיפול	בצרכים	השוטפים	
שלו	במהלך	השליחות.	מומלץ	להעלות	את	הנושאים	הרלוונטיים	
על	הכתב	ולהגדיר	באופן	ברור	את	בעלי	התפקידים	שיהיו	אחראים	

על	הטיפול	בכל	נושא.

הסכמי	שכר	4
עם	מורים

מומלץ	להגדיר	באופן	ברור	את	הפעולות	שעל	המחלקה	לחינוך	
לבצע,	על	מנת	שבתי	הספר	יעניקו	לשליחים	את	התנאים	המוגדרים	
בהסכם	שבין	הצ"ע	לבית	הספר	וכן	תנאים	מינימליים	המקובלים	
בשליחויות,	לרבות	חינוך	ודיור,	שאינם	מוגדרים	באופן	ברור	בהסכם

מומלץ	שהמחלקה	תבדוק	את	ההסכם	שבין	המורה	לבית	הספר,	
כדי	לוודא	שהוא	עומד	בתנאים	המוגדרים	בהסכם	שבין	הצ"ע	לבית	

הספר.

מומלץ	לבצע	בדיקות	שכר	ותנאי	שירות	מדגמיות,	בעיקר	בכל	הנוגע	
להסכמי	שכר	של	מורים	חדשים,	על	מנת	לוודא	שהמורה	שנשלח	על	
ידי	המחלקה	לשליחות	מקבל	את	המגיע	לו.	כמו	כן	מומלץ	לעמוד	
מידי	פעם	בפעם	בקשר	עם	המורים	ולהתעניין	במידת	שביעות	רצונם	

מביצוע	תנאי	ההתקשרות	בינם	לבין	בית	הספר.

גביית	כספי	4
תקורה

יש	להגדיר	באופן	ברור	מי	בהצ"ע	אחראי	על	גביית	הכספים	מבתי	
הספר	ומה	תפקידה	של	המחלקה	בנושא	זה.

מומלץ	לבצע	בקרה	ומעקב	בתדירות	רבעונית	אחר	כספי	התקורה	
הנגבים	מבתי	הספר,	לרבות	תיעוד	של	הסכום	שיש	לגבות	ביחס	
לסכום	הנגבה	בפועל,	מכל	אחד	מבתי	הספר.	במקרה	הצורך,	יש	
לשלוח	מכתבים	בדבר	אי	עמידה	בהסכם	ואי	תשלום	כספי	התקורה.

יש	לוודא	כי	מתבצעת	הערכה	שנתית	של	המורים	שליחים	ולתעד	את	ניהול	המידע4
ההערכות	הללו	במחלקה.	בנוסף,	להגדיר	במערכת	הממוחשבת	מודול	
שיכלול	מידע	פרטני	על	כל	השליחים,	לאורך	תקופת	השליחות.	יש	
לכלול	במודול	זה	אפשרות	לשליחים	לפנות	דרך	המערכת	לקבלת	
סיוע	במקום	שנדרש	ולהעלות	בעיות	שעלו	במהלך	השליחות,	על	
ובזמן	סביר.	המערכת	גם	תסייע	בתיעוד	 מנת	לקבל	פתרון	מלא	
הבעיות	והפתרונות	שניתנו,	כך	שניתן	יהיה	להפיק	לקחים	לעתיד.

תקצוב	5
פרויקטים

מומלץ	להנהלת	המחלקה	לקבוע	דרישות	סף	וקריטריונים	ברורים	
הפרויקטים,	 לתקצוב	 כתוב	 בנוהל	 לאגדם	 לתקצוב,	 ושוויוניים	
ולפרסמו	באתר	המחלקה	במתכונת	"קול	קורא",	כך	שיהיה	נגיש	
לכל	המעוניין	לבקש	תקצוב	פרויקט.	טרם	הפרסום	יש	לאשר	את	

הנוהל	במוסדות	הצ"ע.
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ביצוע	רכש5 בכל	 לפחות,	 מחיר	 הצעות	 שתי	 קבלת	 על	 להקפיד	 יש	
התקשרות,	למעט	התקשרויות	עד	6,000	ש"ח	בהן	ניתן	להסתפק	
בהצעת	מחיר	אחת	)על	פי	הנוהל	הנוכחי(,	בכפוף	לבדיקה	שאין	

פיצול	של	התקשרויות.

מומלץ	לקבל	היזון	חוזר	מציבור	המשתמשים	באתר	האינטרנט,	אחת	אתר	התוכן6
לשנה,	בצורה	של	שאלון	אחיד	שבו	חלק	מהשאלות	יהיו	פתוחות,	
בדבר	הצורך	שלהם	בתכנים	מסוימים,	לרבות	התייחסות	לשפה	

ולאופי	החומרים	הדרושים.

לאחר	עיבוד	התוצאות	ניתן	יהיה	להגדיר	את	הצרכים	ולכלול	אותם	
בתוכנית	העבודה	השנתית	בהתאם.

כמו	כן,	מומלץ	להכין	תכנית	שנתית	להעלאת	התכנים	לאתר,	בהתאם	
ללוח	הזמנים	הקלנדרי	במהלך	השנה	ומועדי	ישראל.

או	חלקם,	אתר	התוכן6 כולם	 להנגיש	את	התכנים,	 הצורך	 לבחון	את	 מומלץ	
למדינות	נוספות	ובשפות	נוספות	)בעיקר	ספרדית	וצרפתית(	ולתקצב	

את	הפרויקט	בהתאם.

מומלץ	לאפשר	למחלקה	לחינוך	להקים	אתר	אינטרנט	עצמאי,	עם	אתר	התוכן6
פיקוח	מתאים	באמצעות	הנהלת	הצ"ע	)מבחינת	אבטחת	מערכות	

מידע,	עיצוב	ותכנים	וכו'(.

להציג	כנסי	חינוך7 האירוע/כנס,	 ברמת	 גם	 הפעילויות	 את	 לתקצב	 מומלץ	
מסיבות	 ירידה	 ישנה	 בו	 במקרה	 אחרות	 לפעילויות	 אלטרנטיבה	
אובייקטיביות	בפעילות	מסוימת	ולנמק	זאת	בדברי	הסבר	לתקציב.

מומלץ	לתקצב	את	פעילות	התמיכות	בסעיף	ייעודי	לפי	צפי	שנים	תמיכות7
קודמות.	במידת	הצורך	ניתן	להותיר	רזרבה	בסעיף	נוסף	ולקבוע	לוח	

זמנים	לשימוש	ברזרבה.

למאפייני	תמיכות7 בהתאם	 ומדידים	 אחידים	 קריטריונים	 לקבוע	 מומלץ	
הפעילות	שעל	פיהם	יחולק	הכסף	בין	הגופים	המבקשים	תמיכה,	
למשל:	כמות	המשתתפים	בפעילויות,	מספר	המפגשים	המבוצעים	

בשנה	כיוצ"ב.

מומלץ	לפרט	כבר	במסגרת	ההסכם	את	מנגנון	הדיווח	הנדרש	ולא	תשלומים7
להשאיר	את	הנושא	פתוח.	מומלץ	לכלול	במנגנון	הדיווח	הצהרת	
מנהלים	לפיה	סכומי	התמיכות	משמשים	אך	ורק	למטרות	שלשמן	
יועדו	וכן	שהגוף	הנתמך	מסכים	שהצ"ע	תהיה	רשאית	לערוך	ביקורות	

עומק	לפי	שיקול	דעתה.
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 המועצה הציונית בישראל

גיוס כוח אדם ושכר עובדים

מבוא 	.1

בהמשך	לפניה	שהתקבלה	מסגן	ומ"מ	יו"ר	הנהלת	ההסתדרות	הציונית	העולמית	 	.1.1
)להלן:	"הצ"ע"(,	בדקנו	את	הליך	גיוס	כוח	האדם	וקביעת	שכר	עובדי	המועצה	
הציונית	בישראל	)להלן:	"המועצה הציונית"	או	"המועצה"(	באמצעות	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"(.

הביקורת	כללה	בדיקה	של	התחומים	הבאים: 	.1.2

בחינת	אופן	קבלת	ההחלטות	במועצה	הציונית	בדבר	תקן	כוח	אדם. 	-

בחינת	הליך	קבלת	ההחלטה	על	גובה	שכר	העובדים	במחלקות	השונות	 	-
ואישורו	על	ידי	הגורמים	המוסמכים.

בדיקת	הליכי	גיוס	כוח	אדם	בעמותות	המועצה	הציונית. 	-

הבקרות	 לרבות	 בשטח,	 הנעשית	 הפעילות	 על	 הרכזים	 דיווחי	 בחינת	 	-
השוטפות.

סקירת	המימון	המתקבל	מהמוסדות	הלאומיים	בגין	הפעילות	של	העמותה. 	-

2018,	במשרדי	 ינואר	 וחודש	 	2017 הביקורת	נערכה	במהלך	חודש	דצמבר	 	.1.3
המועצה	בירושלים.

במהלך	הביקורת	התקיימו	פגישות	ושיחות	עם	יו"ר	המועצה,	מנכ"ל	המועצה,	
המנכ"ל	לשעבר,	עובדי	העמותות	ועובדים	נוספים,	ככל	שמצאנו	לנכון.

התקופה	שנבדקה	הינה	השנים	2017-2012.

יעדי	הביקורת: 	.1.4

גיוס	ומיון	כוח	אדם	לביצוע	פעילויות	ציוניות	בעמותות,	 בחינת	הליך	 א.	
התואמות	את	תכניות	העבודה	והתקציבים	שנקבעו	על	ידי	הנהלת	המועצה.
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בחינת	אופן	הפיקוח	על	פעילות	הרכזים	ואימות	הדיווחים. ב.	

איתור	נקודות	תורפה	בתהליכים	ובבקרה	ומתן	המלצות	לשיפורים. ג.	

מסמכים	עיקריים	ששימשו	בביקורת: 	.1.5

פירוטי	עלויות	שכר	לשנים	2012	עד	2017. 	♦
תלושי	שכר	וכרטסות	עלות	שכר. 	♦

דוחות	כספיים	של	העמותות	לשנים	2016-2012. 	♦
רשימות	עובדים	ותפקידם. 	♦

פרוטוקולים	של	הוועד	המנהל	של	העמותות. 	♦
מסמכים	ספציפיים	שהתקבלו	לפי	דרישה. 	♦

מתודולוגית	הבדיקה: 	.1.6

סקירת	הנהלים	הקיימים	ובדיקה	אל	מול	ההתנהלות	בפועל. 	♦
הפעילויות	 על	 האחראים	 התפקידים	 בעלי	 עם	 ושיחות	 פגישות	 קיום	 	♦

בנושאים	שנבדקו	ועם	עובדים	נוספים	ככל	שמצאנו	לנכון.

סקירת	החלטות	שהתקבלו	בוועד	המנהל	של	העמותות. 	♦
סקירת	כרטסות	הוצאות	השכר	לשנים	2017-2012	ובחינת	סבירותן	של	 	♦

הוצאות	אלו.

בדיקת	מדגם	דיווחי	פעילויות	של	העובדים	בפעילות	"אשכולות",	לרבות	 	♦
בחינת	הליך	הדיווח,	תוכן	הדיווח	והעברת	תשלומי	שכר	בהתאם	לדיווחים.

סקירת	ההסכמים	שנחתמו	מול	המוסדות	הלאומיים	בדבר	מימון	פעולות	 	♦
המועצה.

ריכוז	הממצאים. 	♦
עריכת	דוח	ביקורת,	לרבות	הסקת	מסקנות	ומתן	המלצות. 	♦

רקע כללי 	.2

המועצה הציונית בישראל א.	

ידי	ההסתדרות	הציונית	 הוקמה	בשנת	1972	על	 המועצה	הציונית	בישראל 
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	
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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,	באמצעות	שתי	עמותות,	בכל	רחבי	הארץ,	כאשר	
לכל	סוג	של	פעילות	ישנו	רכז/מנהל	מטעם	המועצה.

מבנה ארגוני של העמותות ב.	

נתונים כספיים ג.	

להלן	נתוני	הוצאות	השכר	בעמותות	לשנים	2017-2012	)באלפי	ש"ח(:

עמותת המועצה הציונית

שנת סעיף
2017

שנת 
2016

שנת 
2015

שנת 
2014

שנת 
2013

שנת 
2012

904796798806770673שכר	הוצאות	פעילות

209128113121101153שכר	הנהלה	וכלליות

1,113924911927871826סה"כ הוצאות שכר
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עמותת ע"ץ — עושים ציונות

שנת סעיף
2017

שנת 
2016

שנת 
2015

שנת 
2014

שנת 
2013

שנת 
2012

459903636622531479שכר	הנהלה	וכלליות

1,145812604494420712ארגון	הנוער

1,7801,4191,1791,0451,049726שנת	שירות

4,3043,6464,2994,1362,2651,111מדרשה	ציונית	ויובלים

1,251804717482143176פרויקטים	אחרים

8,9397,5847,4356,7794,4083,204סה"כ הוצאות שכר

%18%2%10%54%38% גידול ביחס לשנה.ק.

%179%137%132%112%38% גידול ביחס ל–2012

הנתונים	לשנת	2017	אינם	סופיים. 	)*(

הביקורת	בחנה	את	הנסיבות	לגידול	בהוצאות	השכר	בעמותות	המועצה,	לרבות	
עדכון	הוועד	המנהל	וקבלת	אישורו.

ממצא הביקורת

דיוני	הוועד	המנהל 	.1

מקריאת	פרוטוקולים	מישיבות	הוועד	המנהל	לשנים	2017-2012	לא	ראינו	
תיעוד	כי	התקיים	דיון	מעמיק	בדבר	יעדי	העמותה,	הגדלה	או	גריעה	של	
פעילויות	וכפועל	יוצא	מכך	הגדלת	מצבת	כוח	האדם	והגדלת	הוצאות	שכר	
העובדים	עד	כדי	גידול	מצטבר	בשיעור	של	כ–200%	בתקציב	הפעילות	
במהלך	השנים.	יחד	עם	זאת	יצוין	כי	במוסדות	הצ"ע	הוצגו	כבר	משנת	
2011,	מספר	פעמים	בשנה,	יעדי	המועצה	ופעילותה,	לרבות	התייחסות	
ספציפית	לפרויקט	אשכולות	ומטרה	להגיע	ליעד	של	100	סניפים.	עם	זאת,	

לא	ראינו	כי	הייתה	התייחסות	ספציפית	להיבטים	כספיים	בדיונים	אלו.

הביקורת	סבורה	שכאשר	מדובר	בגידול	משמעותי	בהוצאות,	יש	לקיים	על	
כך	דיון	מסודר,	קודם	כל	בוועד	המנהל	של	העמותה,	הכולל	עדכון	ואישור	
נורמת	 מקורות	תקציביים	להוצאות	המתוכננות	וקבלת	החלטות	בדבר	
השכר	לכל	תפקיד	ולאחר	מכן	)או	במקביל(	לקיים	דיון	במוסדות	הצ"ע.

המלצה:

ולפני תחילת  בוועד המנהל, לפחות אחת לשנה  דיון  מומלץ לקיים 
השנה ולתעד אותו באופן מפורט. יש לכלול פרטים בדבר יעדי הפעילות 
בשנה הקרובה )כולל יעדים כמותיים וכספיים( הקמת פעילות חדשה או 
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גריעה של פעילות והיקף כוח האדם המתוכנן, לרבות פירוט עלויות לכל 
פרויקט, בשנה הקודמת ובשנה הבאה, תוך הצגת הסברים להפרשים בין 

השנים וכן הצגת המקור התקציבי למימון ההוצאות.

תגובת המועצה הציונית

בכל	ישיבות	הועד	המנהל	ובהנהלת	ההסתדרות	הציונית	העולמית,	נערכו	
דיונים	מעמיקים	בנוגע	ליעדי	העמותה	ומטרותיה	בכל	שנה	תוך	הצגת	
פרטי	הפעילות	השונים,	פריסה	ארצית,	גידול	והרחבת	הפעילות,	וכפועל	

יוצא	הנגזרות	התקציביות.

הועד	המנהל	של	העמותה	מאשר	בכל	שנה	את	תכניות	העבודה	לאחר	
דיון	מעמיק,	בתקציב	פעילות	העמותה	ומאשר	את	המאזנים	הכוללים	את	

המקורות	התקציביים	לכך.

יותר	של	פרטי	 אנו	מקבלים	את	המלצת	הביקורת	לגבי	תיעוד	מפורט	
הדיונים	המתקיימים	בוועד	המנהל.

נהלי עבודה ד.	

מערכת	נהלי	העבודה	הכתובים	במועצה	הציונית	כוללים	נהלים	בתחומים	
הבאים:

רכש. 	•

נוהל	קבלה	ושחרור	עובדים. 	•

הביקורת	בדקה	את	הטמעתם	של	נהלי	עבודה	בתחומי	משאבי	אנוש	ושכר	
עובדים.

ממצאים

מיעוט	נהלים	בכתב 	.1

הביקורת	העלתה	כי	במועצה	הציונית	ובשתי	העמותות	אשר	מעסיקות	
כ–200	עובדים	בכל	זמן	נתון,	לא	קיימים	נהלים	בכתב	בתחומי	משאבי	אנוש	
ושכר.	המסמך	היחיד	הקיים	הינו	"נוהל	קבלה	ושחרור	עובדים"	)מצורף	
בנספח א'(	אשר	מפרט	בעיקר	את	הדברים	הטכניים	הנדרשים	בעת	קבלת/
עזיבת	עובד.	הביקורת	סבורה	כי	היקף	העסקת	העובדים	במועצה	ושעור	

תחלופת	העובדים	מחייב	נוהל	מפורט	בכתב.

המלצה:

עקב ההיקף המשמעותי של מספר העובדים מומלץ כי הנהלת המועצה 
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תכין נהלי עבודה בתחומי משאבי אנוש ושכר העובדים. הנהלים יכללו 
את הנקודות הבאות:

אישור תקן כוח אדם ואיוש משרות. 	•

הליך גיוס עובדים וקליטתם, לרבות התייחסות לעובדי שטח. 	•

חישוב ותשלום שכר וסוציאליות לעובדים, לרבות טיפול בהחזרי  	•
הוצאות.

הערכה ודירוג עובדים. 	•

הסכמי שכר והודעה על תנאי העסקה. 	•

להיעדרויות  התייחסות  לרבות  בעבודה,  נוכחות  ודיווח  רישום  	•
)חופשה שנתית, מחלה, הריון, לידה וחל"ת(.

סיום עבודה במועצה. 	•

יש לאשר את הנהלים בהנהלת המועצה ולהחילם על שתי העמותות.

תגובת המועצה הציונית

במועצה	הציונית	קיים	נוהל	בנושא	כוח	אדם,	כפי	שמצוין	על	ידי	המבקר.

אנו	מקבלים	את	המלצת	הביקורת	להרחיב	את	הנוהל	ולאשרו	בהנהלת	
המועצה	וליישמו	בשתי	העמותות.

טווחי	שכר 	.2

טווחי	השכר	לעובדי	העמותה	נקבעים	על	ידי	מנהלי	העמותה,	ללא	מדיניות	
שכר	ברורה	וללא	קריטריונים	ברורים,	דבר	הגורם	לכך	שעובדים	באותו	
תפקיד	יכולים	לקבל	שכר	שונה,	שאינו	תלוי	בניסיונם	ובהשכלתם.	כמו	
כן,	שכר	הרכז	נקבע	באופן	בלתי	רשמי	על	ידי	הנהלת	העמותה	בתחילת	
הפרויקט,	ללא	בחינת	התשומות	הנדרשות	מהרכזים	בביצוע	העבודה	לאורך	
השנים.	למרות	שלא	מדובר	במשכורות	גבוהות	במיוחד,	אנו	סבורים	כי	
לאור	מספר	העובדים	הגדול	בעמותה	וריבוי	התפקידים,	חלקם	בעלי	משרות	
דומות	באזורים	אחרים	בארץ	–	ראוי	לקבוע	מנגנון	שכר	אחיד	לכל	בעלי	

התפקידים.

המלצה:

מומלץ כי הנהלת המועצה תכין טבלת טווחי שכר, המפרטת את טווח 
השכר המוצע עבור כל סוג משרה, תוך התייחסות ספציפית לתפקידים 

ניהוליים. יש לשקול גם הצמדת השכר למנגנון מקובל ואחיד.
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תגובת המועצה הציונית

חלק	גדול	ממקבלי	השכר	בעמותה	הינם	רכזים	יישוביים	המשתכרים	1,900	
ש"ח	ברוטו.	מתוך	המיעוט	שאינו	רכזים	יישוביים,	משתכרים	חלקם	הגדול	

בין	6,000	ל–8,000	ש"ח	ברוטו.

בכל	מקרה	אנו	מקבלים	את	המלצת	המבקר.

גיוס כוח אדם ושכר 	.3

כוח	האדם	במועצה	הציונית	מועסק	באמצעות	שתי	העמותות.	בעמותת	המועצה	
הציונית	מועסקים	עובדים	הקשורים	לפעילות	המכינה	הקדם	צבאית	ובעמותת	ע"ץ	
מועסקים	רוב	העובדים,	דהיינו	העובדים	העוסקים	ביתר	הפעילויות	של	העמותה	

ועובדי	המטה.

להלן	התפלגות	כוח	האדם	בעמותת	ע"ץ	)כמות	עובדים(,	לשנים	2017-2012,	בחלוקה	
על	פי	משימות:

201720162015201420132012מחלקה

697781796542אשכולות

566611ברית	חיים

311הנהלת	ש.ש	דרום

111הנהלת	ש.ש	צפון

48221הנהלה

2121הנהלת	חשבונות

816364615יובלים	*

1612181622מדרשה

632432מנהל	גרעין

1243מרצים	גרעין

1524141073נוער

12211רכז	אדמיניסטרטיבי

261רכז	משימות

2321רכז	גרעין	נחל

31רכזת	חינוך
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201720162015201420132012מחלקה

484422ש.ע.	הנהלה

14221ש.ש	אופקים

533311ש.ש	בית	שאן

42121ש.ש	בית	שמש

1ש.ש	ירושלים

2151ש.ש	מעלה	אדומים

35221ש.ש	ערד

2533ש.ש	פקיעין

47564ש.ש	צפת

552ש.ש	קריית	אתא

332ש.ש	קריית	שמונה

111111שכר	מנהל

18120520019211155סה"כ

פעילות	בקמפוסים,	תופסק	לקראת	שנת	2018 	*

אופן גיוס עובדים לפעילויות השונות:

באתר	המועצה	נמצאת	מודעת	דרושים	קבועה	בנוסח:	"דרושים רכזים יישוביים, משרה 
חלקית, ניסיון בפעילות קהילתית, עבודה בשעות לא שגרתיות. קורות חיים יש 
לשלוח לדוא"ל: shlomias@wzo.org.il"	)כתובת	המייל	של	מנהל	העמותה	הנוכחי(.

מועמד	הרואה	את	עצמו	כמתאים	לביצוע	פעילות	ציונית	נדרש	לשלוח	מייל	לכתובת	
הנ"ל	)של	מנהל	המועצה(.	מנהל	המועצה	מבצע	שיחה	טלפונית	ובמידה	שהמועמד	

מתאים	מזמנים	אותו	לראיון.

כאשר	מתקבלת	במועצה	פנייה	מראש	עיר/מועצה	אשר	מעוניין	לבצע	פעילות	ציונית	
בתחום	שיפוטו,	נעשית	בדיקה	האם	קיימת	פעילות	כזו	באזור	המבוקש.	במידה	שלא	
מבוצעת	פעילות	ציונית,	מבקשת	המועצה	מהרשות	לסייע	באיתור	אדם	אשר	עונה	על	
דרישות	המועצה	לצורך	ביצוע	הפעילות.	המועמד	מתבקש	לשלוח	קורות	חיים	לאתר	
המועצה.	המועמד	עובר	ראיון	קצר	אצל	מנהל	הפעילות	ו/או	מנהל	המועצה	ובמידה	
והוא	נמצא	מתאים	הוא	ממונה	לתפקיד	רכז	באזור	שנבחר	ומתחיל	לבצע	פעילות.	
במהלך	החודשים	הראשונים	נבחנת	פעילות	הרכז	והוא	נדרש	לשלוח	דיווחים	חודשיים	

על	ביצוע	הפעילות,	ככל	רכז	אחר.
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דיווחי הרכזים:

עד	לחודש	ינואר	2017	נדרשו	הרכזים	לשלוח	בכל	סוף	חודש	דוח	מסכם	על	פעילותם	
בחודש	החולף,	באמצעות	המייל	או	הפקס,	הדיווחים	היו	נסרקים	ומעודכנים	בטבלאות	
אקסל.	החל	מחודש	פברואר	2017	נדרשים	הרכזים	להעביר	את	הדיווח	באמצעות	
מערכת	ממוחשבת	שהוקמה	לצורך	הדיווחים.	המערכת	מאפשרת	גם	סריקת	תמונות	

מהפעילות	שבוצעה.

מנהל	העמותה	מציין	כי	לעיתים	קרובות	הוא	עצמו	נוכח	בפעילות	שמבצעים	הרכזים	
בתחום	הרשות	שלהם,	כך	שבכל	שנה	הוא	נמצא	בכל	רשות	לפחות	פעם	אחת	ולעיתים	

יותר.

הביקורת	בחנה	את	דרכי	גיוס	כוח	האדם	במועצה,	קבלת	אישור	לתקינת	כוח	האדם	
מהוועד	המנהל,	קביעת	שכר	העובדים	במחלקות	השונות,	דיווחי	הרכזים	והעברת	
תשלום	בהתאם	לדיווחים	והסכמי	המימון	של	העמותות	עם	המוסדות	הלאומיים	בדבר	

מימון	חלק	מפעילות	העמותות.

ממצאים:

הליך	קבלת	עובדים 	.1

הליך	קבלת	עובדים	במועצה	נעשה	על	בסיס	פרסום	כלל	ארצי	קבוע	הקיים	
באתר	של	המועצה	ועל	בסיס	המלצות	בעל	פה	לגבי	מועמדים	שהופנו	על	ידי	
גורמים	ברשויות	המקומיות,	לאתר	המועצה.	שיטה	זו	אינה	מאפשרת	הזדמנות	
למועמדים	נוספים,	אשר	היו	עשויים	להתחרות	על	משרה	בתחום	רשות	מסוימת,	
ירואיין	 מכיוון	שהפרסום	הינו	כלל	ארצי,	כאמור	והמועמד	הראשון	שייגש,	
ויימצא	מתאים	–	יקבל	את	המשרה.	מקורות	החיים	שהגיעו	לידי	הביקורת,	עולה	
כי	מחד	לא	כל	מועמד	התקבל	לבסוף,	מצב	המראה	כי	אכן	התקיים	תהליך	סדור	
של	קבלת	קורות	חיים	וביצוע	ראיונות	ולא	כל	מועמד	התקבל	באופן	אוטומטי	
יותר	ממועמד	אחד	שביקש	 ומאידך	לא	ניתן	לדעת	האם	על	כל	משרה	היה	

לקבל	את	התפקיד.

המלצה:

מומלץ לפרסם קריאה לגיוס עובדים למשרות ספציפיות גם באתר המועצה 
וגם באתרי הדרושים, כמקובל. דהיינו — אם מחפשים מועמד לתפקיד מסוים 
יש להגדיר באופן ברור את הדרישות ואם מחפשים מועמדים למספר תפקידים 
בעלי אופי דומה, במקומות שונים בארץ — יש לפרסם באופן ברור את המיקום 
ואופי המשרה, לדוגמא: דרוש רכז אשכולות בתחום עיריית אופקים או עיריית 
עכו. כמו כן, יש לתחום את לוח הזמנים להגשת קורות החיים בזמן סביר 
)למשל: חודש( ורק לאחר מכן למפות את המועמדים ולבצע את ראיונות, על 

מנת שתינתן הזדמנות שווה לכל מועמד המעוניין במשרה.
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תגובת המועצה הציונית

המועצה	הציונית	מפרסמת	מודעות	דרושים	באתר	האינטרנט	על	פי	הנדרש,	
ובכך	מעניקה	שוויון	מלא	לכלל	המועמדים	ברמה	הארצית,	כפי	המקובל,	

בהסתדרות	הציונית	העולמית,	ובסוכנות	היהודית.

יש	לציין	כי	לעיתים	המודעות	מתפרסמות	באתרי	דרושים	מוכרים	נוספים	כחלק	
מניטור	משרות	על	ידם.

המועמדים	עוברים	מיון	על	ידי	הגורמים	המקצועיים	תוך	הליך	סדור,	ויש	מספר	
מתמודדים	על	כל	תפקיד,	כפי	המצוין	בביקורת.

אנו	מקבלים	את	המלצת	הביקורת	לפרסם	מודעות	דרושים	למשרות	ספציפיות	
ולהקציבן	בזמן.

תשלום	עבור	פעילות	רכזי	"אשכולות"	ללא	קבלת	דיווח 	.2

כאמור,	החל	מחודש	פברואר	2017	נדרשים	הרכזים	להעביר	את	דיווחי	פעילותם	
באמצעות	המערכת	הממוחשבת	ועד	לחודש	זה	הדיווחים	היו	ידניים.	בכל	מקרה,	
על	פי	הנהלים,	תשלום	השכר	החודשי	היה	מותנה	בהעברת	דיווח	על	ידי	הרכז.	
כל	דיווחי	העובדים	לחודשים	ינואר-אוקטובר	2017	נמצאו	1,004	 מבדיקת	
דיווחים	ונמצאו	עוד	45	מקרים	בהם	הרכז	היה	צריך	לדווח	ולא	ראינו	כי	קיים	
דיווח	)כ–4%	מהמקרים(.	נציין	כי	המעבר	מדיווח	ידני	לדיווח	ממוחשב	לא	היה	
"חלק"	ואכן	מתוך	כ–45	הדיווחים	החסרים	32	מקרים	היו	בארבעת	החודשים	
הראשונים	של	השנה,	בהם	היה	תהליך	המעבר.	כמו	כן,	גם	לאחר	מכן,	בחודשים	
מאי	ויולי,	הושלמו	לנו	דיווחים	ידניים,	למרות	שאמורים	היו	להיות	ממוחשבים.	

במצב	כזה	קשה	לבצע	בקרה	שוטפת	מי	דיווח	ומגיע	לו	שכר	ומי	לא.

נזכיר	כי	החל	משנת	2018	נחתמו	הסכמים	חדשים	עם	הרכזים	ועל	פי	סעיף	7	
להסכם:	"העובד	ימלא	דוח	חודשי	דיגיטלי	בגין	פעילותו	–	וככל	שלא	יעשה	
כן,	הרי	שהוא	יחשב	כמפר	הסכם	זה	ולעמותה	תעמוד	הזכות	לסיים	עימו	את	

ההתקשרות".

כמו	כן,	מאידך,	ראינו	מקרים	בהם	דווח	על	פעילות	שבוצעה	ולא	מצאנו	עדות	
לכך	שהשכר	לרכז	שולם	בגין	חודש	הדיווח.

המלצה:

מומלץ להקפיד לבצע תשלום לרכז אך ורק כנגד קבלת דיווח ממוחשב על 
הפעילות שבוצעה על ידו באותו חודש ואימות הדיווח, כמפורט בהמלצה 

לממצא 3 — דיווחים לא מלאים.
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תגובת המועצה הציונית

כאמור,	המועצה	הציונית	החליטה	כבר	לפני	כשנתיים	לעבור	לדיווח	פעילות	
ממוחשב,	כחלק	מייעול	התהליכים	המתמשך.

המערכת	הממוחשבת	החלה	לפעול	החל	מינואר	2017.

בתקופת	הפיילוט	וההטמעה	של	המערכת,	הושלמו	דיווחים	ידניים	על	ידי	רכזים,	
שהדיווח	הממוחשב	לגביהם	לא	נקלט	על	ידי	המערכת.

על	פי	המבקר	הרוב	המוחלט	של	הדיווחים	החסרים	היו	בתקופת	ההטמעה,	
והושלמו	ידנית	בחלקם.

בהמשך	השנה,	מתוך	1004	דיווחים	בסה"כ,	חסרים	13	דיווחים	בלבד,	הבטלים	
בשישים.

אנו	מקבלים	את	המלצת	הביקורת	לבצע	תשלום	אך	ורק	כנגד	קבלת	דיווח.

דיווחים	לא	מלאים 	.3

מבדיקת	1,004	דיווחים	של	רכזים	לחודשם	ינואר-אוקטובר	2017	עולה	כי	כנגד	
138	דיווחים	המועצה	העבירה	תשלום	לרכזים,	למרות	שהדיווח	הינו	סתמי	ולא	
ברור	ממנו	מה	נעשה.	הביקורת	העלתה	כי	במועצה	לא	קיימים	כללים	ברורים	
מה	נדרש	מהרכז	לבצע	במהלך	החודש,	גם	כאשר	לא	בוצעה	פעילות	ונראה	כי	
הדרישה	בחוזה	ההעסקה	מול	הרכז	לבצע	עבודה	בהיקף	של	כ–40	שעות	בחודש	

לא	ניתנת	לאכיפה	ולאימות	במצב	הנוכחי.

להלן	מספר	דוגמאות	לדיווחים	כאלו:

רישום	תאריך	בלבד	ללא	פירוט	הפעילות. 	•

פגישות	התנעת	תהליכים/פעילויות. 	•

המתנה	לפתירת	סוגיות	תקציביות. 	•

תכנון	סיור	ל–4	במאי	שלא	יצא	לפועל. 	•

ניסיון	לתאם	פגישה. 	•

פגישת	הכנת	תוכנית	שנתית. 	•

ההרצאה	בוטלה. 	•

הערכות. 	•

המלצה:

מומלץ לקבוע סטנדרט ברור בדבר אופי הדיווח ופירוט הפעילות שבוצעה, 
אשר בגינה ישולם שכר. כמו כן, יש לדווח במערכת הממוחשבת בפורמט של 
גיליון נוכחות חודשי )בכל חודש יוזן למערכת פורמט ריק לפי ימי העבודה 
יום, תוך  באותו החודש( ולהקליד את מספר שעות העבודה שבוצעו בכל 
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הקפדה שהיקף השעות החודשי לא יפחת מ–40 שעות, כפי שנקבע בהסכם 
עם הרכז.

תגובת המועצה הציונית

פעילות	המועצה	הציונית	ביישובים	הינה	פעילות	מתמשכת	ורצופה.

לעיתים	היערכות	לקראת	פעילות	ספציפית	מתמשכת	על	פני	מספר	חודשים,	
או	פעילה	במשך	מספר	חודשים.

לדוגמא:	חידון	ציונות	יישובי	מתמשך	על	פני	מספר	חודשים	במגוון	בתי	ספר	
בעיר,	וההיערכות	אליו	מתפרסת	על	פני	תקופה	ארוכה.

בהתאם	לכך	ייתכן	כי	רכז	יישוב	עבד	על	פעילות	מסויימת	במשך	תקופה	של	
מספר	חודשים.

היישובים,	 בפעילות	 תכופות	 מבקרים	 הפעילות	 ומנהל	 המחוזיים	 הרכזים	
ומוודאים	את	פעילות	הרכז	באופן	שוטף.

רכז	העובד	בשני	מקומות 	.4

כיום	ישנם	שני	רכזים	אשר	כל	אחד	מהם	עובד	בשתי	רשויות	שונות.	בחלק	
מהמקרים	הרכז	מדווח	על	פעילות	אחת	בחודש,	שהתקיימה	בתחומה	של	אחת	
הרשויות	ובה	השתתפו	מספר	גדול	של	אנשים	שהגיעו	לכאורה	מתחום	השיפוט	
של	שתי	הרשויות.	במקרים	אלו	הרכז	מקבל	שכר	כפול	בגין	פעילותו	בשתי	
הרשויות,	למרות	שלעיתים	התקיימה	פעילות	אחת	באותו	חודש,	עם	קהל	משתי	
הרשויות.	הביקורת	סבורה	כי	אין	פגם	בהעסקת	רכז	הנחשב	מקצועי	מאד,	בשתי	
רשויות	שונות	וניצול	היכולות	שלו	והיתרון	לגודל	של	הרשויות,	אשר	עשוי	
להביא	יותר	קהל	לפעילות,	ואולם,	מאידך,	אין	זה	ראוי	כי	במקרים	אלו	הרכז	
צריך	לקבל	שכר	מלא	על	עבודה	בשתי	רשויות,	במידה	שהוא	לא	ביצע	פעילות	

נוספת	באותו	החודש	)כפי	שאכן	קרה	לפעמים(.

המלצה:

מומלץ לקבוע קריטריונים בדבר העסקת רכז בשתי רשויות שונות, לרבות 
התייחסות לנושא השכר.

תגובת המועצה הציונית

אנו	מקבלים	את	ההמלצה	לקבוע	קריטריונים	בעניין.

אנו	רואים	יתרון	גדול	בהפעלת	רכז	בשתי	רשויות	שונות,	הממנף	משאבים	
מקומיים	על	מנת	להגדיל	את	היקף	הפעילות	והמשתתפים.

גם	במקרים	בהם	מדובר	על	פעילות	אחת	בחודש,	כמובן	שהמשתתפים	הם	
משני	היישובים.
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תקינת	כוח	האדם 	.5

לא	 כי	 נמצא	 	,2017-2012 הוועד	המנהל	לשנים	 פרוטוקולים	של	 מסקירת	
התקיים	דיון	מסודר	מידי	שנה,	בדבר	תקינת	כוח	האדם	הנדרשת	לביצוע	פעולות	
המועצה.	ישנן	ישיבות	בהם	דיברו	על	יעדים	של	מספר	הסניפים	)בפעילות	
אשכולות	בלבד(,	דבר	המשליך	באופן	ברור	על	מספר	הרכזים	ואולם	איזכור	
יעדים	מידי	פעם	אינו	מהווה	תחליף	לקביעת	תקן	כוח	אדם	לשנת	פעילות	
מסוימת,	במיוחד	כאשר	מדובר	במצב	של	גידול	מתמשך	בכוח	האדם	מידי	שנה,	

ברוב	תחומי	הפעילויות	)ולא	רק	באשכולות(.

המלצה:

מומלץ, במסגרת הדיון בוועד המנהל בדבר אישור התקציב השנתי, לקבוע גם 
את תקן כוח האדם לשנה זו, תוך התחשבות ביעדים שהוצבו להנהלה לאותה 
השנה )למשל: אם נקבע יעד ל–60 סניפים — יאושר מראש תקן ל–60 רכזים(.

תגובת המועצה הציונית

כפי	שמציין	המבקר,	קוימו	דיונים	מעמיקים	שנערכו	בישיבות	הועד	המנהל,	
על	מספר	הסניפים	והרחבת	הפעילות,	משליך	באופן	ברור	על	מספר	הרכזים	
שהם	תקינת	כוח	האדם.	כמו	כן,	כל	4	חודשים	דווחה	ההנהלה	המורחבת	של	

ההסתדרות	הציונית,	על	יעדי	ההגדלה	וההתקדמות	בדרך	למימוש	היעדים.

דיווחים	על	פעילות	זהה 	.6

מסקירת	דיווחי	הרכזים	לחודשים	3-10/2017	עולה	כי	ישנם	רכזים	המדווחים	
על	פעילות	זהה	שנעשתה	בחודשים	שונים,	כך	שלא	ניתן	לדעת	מה	בדיוק	בוצע	

ומהן	התשומות	שהושקעו,	לדוגמא:

הרכז	בהוד	השרון	דיווח	במשך	4	חודשים	ברצף	על	פעילות	"חידון	ציונות"	 	-
עם	5-2	משתתפים,	ללא	פירוט	מעבר	לכך.

הרכז	בירושלים	ובגבעת	זאב	דיווח	במשך	6	חודשים	רצופים	על	פעילות	 	-
"תוכנית	שנתית",	עם	3-2	משתתפים,	ללא	פירוט	מעבר	לכך.

הרכב	ביבנה	דיווח	במשך	מספר	חודשים	באופן	סתמי:	"הצוות	בהנהגתי	 	-
ממשיך	בפעילות	ציונית	יום־יומית	ברשת,	על	כל	גווניה,	כמו	גם	בפעילות	
ציונית	וחברתית	בקרב	תושבי	העיר	יבנה	והסביבה,	לרבות	עריכת	סיורים	
באתרי	מורשת	בקבוצות	קטנות,	לרבות	תרומה	חברתית	לקהילה,	באופן	

רציף	וקבוע".

המלצה:

אין לאשר דיווחים שחוזרים על עצמם, למעט במקרים חריגים בהם מוסכם 
מראש בין הצדדים כי פעילות זהה תחזור על עצמה בחודש/חודשים עוקבים.
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תגובת המועצה הציונית

אין	דיווחים	על	פעילות	זהה	המאושרים	לתשלום	שכר	—	קיימים	פרויקטים	
מתמשכים	ותהליכים	חינוכיים	ולוגיסטיים.

כפי	שציינו	בסעיף	3,	לעיתים	אותה	הפעילות	חוזרת	במספר	חודשים.

לדוגמא,	חידוני	הציונות	מתקיימים	ביישוב	מספר	פעמים	בכמה	חודשים,	וכך	
גם	פעילויות	נוספות.	כמו	כן	כל	דיווח	נבחן	הן	ברמת	הדיווח	הכתוב,	והן	ברמת	

הפעילות	בשטח.

כמו	כן,	חודשי	יולי	אוגוסט	מיועדים	לתכנון	הפעולות	לשנת	הפעילות	הבאה.

צריך	להכיר	שישנן	מגבלות	תקציביות	ושיתוף	פעולה	מקומי.

רציפות	במספר	עובד 	.7

מסקירת	דוחות	עלות	השכר	לשנים	2017-2012	נמצא	כי	אין	הקפדה	על	שימוש	
במספר	עובד	אשר	ילווה	את	העובד	מעת	קבלתו	לעבודה	עד	לסיום	עבודתו.	

כך	לדוגמא:

העובד	"ר"	קיבל	מספר	עובד	285	בשנת	2012	ובשנים	הבאות	מספר	העובד	 	-
שלו	היה	39,34,34,30.

העובד	"א"	קיבל	מספר	עובד	267	בשנת	2012	ובשנים	הבאות	מספר	העובד	 	-
שלו	היה	23,26,26,29.

מצב	זה	אינו	מקובל	ואינו	תקין,	מצביע	על	אי	סדר	במערכת	השכר	ומקשה	על	
ביצוע	מעקב	אחר	נתוני	העובדים	לאורך	השנים.

המלצה:

אחד  לכל  שניתן  העובד  מספר  יישמר   2018 החל משנת  כי  להקפיד  יש 
מהעובדים בשנים 2017-2016.

תגובת המועצה הציונית

מקבלים	את	המלצת	הביקורת.

הסכמים עם המוסדות הלאומיים 	.4

מקור	המימון	העיקרי	של	תקציב	המועצה	הציונית	הוא	הקרן	קיימת	לישראל	)להלן	
והמועצה,	על	פיו,	תקבל	 "קק"ל"(.	בחודש	פברואר	2016	נחתם	הסכם	בין	קק"ל	
המועצה	9	מיליון	ש"ח	לשנת	2016.	התשלומים	יועברו	באופן	ליניארי	בתחילת	כל	
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רבעון,	ההסכם	ניתן	להארכה	בשנה	נוספת	בכל	פעם	ועד	לתקופה	של	5	שנים	)עד	
לשנת	2020(.	מקור	מימון	נוסף	של	המועצה	היא	הצ"ע,	שמתקצבת	בכל	שנה	את	

פעילות	המועצה	הציונית.

להלן	סכומי	המימון	שהתקבלו	בשנים	2017-2012	על	פי	ספרי	העמותה,	)באלפי	ש"ח(:

שנת 2012שנת 2013שנת 2014שנת 2015שנת 2016גורם מממן

8,000*7,219*9,118*9,0219,000קק"ל

1,1851,8222,9002,3403,415הצ"ע

000155162הסוכנות

מכיוון	שבשנת	2012	התקבל	לקראת	סוף	השנה	סך	של	6.088	מיליון	ש"ח,	הסכום	נרשם	כהכנסות	 	*
מראש	לצורך	שימוש	בשנת	הכספים	הבאה.	גם	בשנת	2013	רוב	הכספים	הועברו	מקק"ל	לקראת	סוף	
השנה	ולכן	סך	של	6	מיליון	ש"ח	נרשם	כהכנסות	מראש,	כאמור.	הנתונים	הנ"ל	הוצגו	בהתאם	לשנה	

בה	התקבל	הכסף	בפועל.

הביקורת	סקרה	את	הסכם	המועצה	עם	קק"ל	תוך	בחינת	המטרות	לשמן	מעבירה	קק"ל	
את	התשלומים	עבור	המועצה.

ממצאי הביקורת

הסכם	עם	הצ"ע 	.1

הביקורת	העלתה	כי	למועצה	אין	הסכם	חתום	עם	הצ"ע	בדבר	מימון	פעילות	
המועצה,	הפעילויות	אשר	בגינן	תקבל	המועצה	מימון	מהצ"ע,	תאריכי	העברת	
המימון	ועוד.	הביקורת	סבורה	שבהיעדר	הסכם	חתום,	התקציב	המועבר	למועצה	
אינו	מובטח	מצד	אחד	ומאידך,	הצ"ע	אינה	יכולה	לדרוש	את	העברת	הכספים	

לפעילויות	ספציפיות	וכן	אינה	יכולה	לפקח	על	השימוש	בכספים	בפועל.

המלצה:

מומלץ שהצ"ע תחתום עם המועצה על הסכם מימון, הדומה בתוכנו להסכם 
שנחתם עם קק"ל בשנת 2016 )למעט הערה 2 להלן(. ההסכם יכלול את סכומי 
הכסף שיועברו, תאריכי ההעברות, המטרות לשמן מועבר התקציב וכן אופן 

הפיקוח והבקרה בדבר שימוש בכספי התמיכה.

תגובת המועצה הציונית

בימים	אלו	נערך	הסכם	בין	הצ"ע	למועצה	הציונית	כנדרש.
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היעדר	ייעוד	לכספי	קק"ל 	.2

מסקירת	ההסכם	שנחתם	עם	קק"ל	בשנת	2016	עולה	כי	קק"ל	מעבירה	את	כספי	
התמיכה	"לשם קידום המטרות של ע"ץ, כפי שמפורטות בתקנונה".	זאת,	ללא	
ידי	העמותה	ובחירת	פעילויות	ספציפיות	 בחינת	הפעילויות	המבוצעות	על	
אשר	קק"ל	מעוניינת	לקדם/לתמוך	בהן.	מצב	זה,	בו	מועברים	מיליוני	שקלים	
לעמותה	ללא	פירוט	ספציפי	באיזה	פעילויות	מדובר	וללא	מנגנון	פיקוח	על	

ביצוע	אותן	פעילויות	–	אינו	תקין.

המלצה:

מומלץ להוסיף להסכם בין המועצה לקק"ל רשימת פעילויות ברורה, יעדים 
ומנגנון פיקוח מוסכם, על מנת שהשימוש בכסף יהיה מוסדר ומפוקח, כמקובל.

תגובת המועצה הציונית

בימים	אלו	נחתם	הסכם	עם	קק"ל	כנדרש.

נספח א': נוהל קבלה ושחרור עובדים



 קרן קיימת לישראל

חברת הימנותא בע"מ
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 קרן קיימת לישראל

חברת הימנותא בע"מ

מבוא 	.1

בהתאם	לתוכנית	העבודה	של	משרד	מבקר	ההסתדרות	הציונית	העולמית,	בדקנו	 	.1.1
את	פעילות	חברת	הימנותא	)להלן:	"הימנותא או: "החברה"(,	חברת	בת	של	
הקרן	הקיימת	לישראל	)להלן:	"קק"ל"(,	המחזיקה	במקרקעין	וכן	מנהלת	חלק	

מנכסי	קק"ל.

הביקורת	כללה	בדיקת	תהליכי	עבודה	בתחומים	הבאים: 	.1.2

ממשל	תאגידי. 	-

עסקאות	חליפין	במקרקעין. 	-

השכרות	נכסים. 	-

הביקורת	נערכה	במשרדי	הימנותא	בירושלים	ובחיפה	במהלך	החודשים	מרץ- 	.1.3
אוגוסט	2016.	התקופה	שנבדקה	הינה	השנים	2015-2014.

במהלך	הביקורת	התקיימו	פגישות	עם:	מנכ"ל	הימנותא,	ראש	המטה,	מנהל	
מחלקת	שימוש	בנכסים,	מנהל	מחלקת	עסקאות,	רכזת	הפניות,	רכז	נכסים	
מחוז	צפון,	מזכירת	הדירקטוריון,	אחראית	מכר	ושיווק,	יועץ	לענייני	עסקאות	
במקרקעין,	מנהל	אגף	מערכות	המידע	של	קק"ל,	ועם	עובדים	אחרים	ככל	

שמצאנו	לנכון.

יעדי	הביקורת: 	.1.4

סקירת	תכנית	העבודה	ומטרות	החברה	והעבודה	על	פיהן. א.	

בחינת	תהליך	ביצוע	עסקאות	במקרקעין	באופן	נאות. ב.	

בחינת	תהליכי	השימוש	בנכסים	בצורה	מיטבית. ג.	

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

איתור	נקודות	תורפה	בתהליכים	ובבקרה	ומתן	המלצות	לשיפורים. ה.	
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מסמכים	עיקריים	ששימשו	בביקורת: 	.1.5

תזכיר	ותקנון	הימנותא. 	♦
נהלי	עבודה	ומדיניות. 	♦

פרוטוקולים	מישיבות	הדירקטוריון,	ועדת	הכספים	וועדת	ההתקשרויות	 	♦
של	הימנותא.

קובץ	נכסים	העומדים	להשכרה. 	♦
חלקים	מטיוטת	דוח	מבקר	המדינה	העוסקת	בנושא	ההתחשבנות	בין	קק"ל	 	♦

לרמ"י.

סקר	סיכונים	2014. 	♦
דוחות	פרופורמה	לשנים	2015-2014. 	♦

דוחות	ביקורת	קודמים. 	♦
קובץ	רשימת	הרכישות	בתמורה	כספית. 	♦

קובץ	עסקאות	חליפין	עם	פרטיים. 	♦

קובץ	עסקאות	חליפין	עם	רשויות. 	♦
קובץ	עסקאות	בנושא	ההתחשבנות	מול	רמ"י. 	♦

קובץ	עסקאות	רכישה	בתמורה	כספית. 	♦
טבלאות	ריכוז	נכסי	הימנותא. 	♦

אומדן	נכסי	הימנותא	מעודכן	לשנת	2014. 	♦
דוח	תקציב	חברת	הימנותא	לשנים	2016-2014. 	♦

דוחות	סיכומי	שנה. 	♦
הסכמים	עם	קק"ל	ורמ"י. 	♦
תקציב	הוצאות	משפטיות. 	♦

רשימת	השמאים	העובדים	עם	החברה,	טבלת	הפניות	לשמאים	ושכר	הטרחה	 	♦
ששולם.

דוח	סטאטוס	דירות	מושכרות	לשנת	2016. 	♦
דוחות	שמאי,	הסכמים,	חוזי	שכירות	ונסחי	טאבו	למדגם	נכסים. 	♦

חוזים,	אסמכתאות,	החלטות	ועדת	מכרזים	ומסמכים	הקשורים	להתקשרויות	 	♦
עם	נותני	שירותים.

דוחות	ביקורת	קודמים	של	מבקרת	הפנים	של	קק"ל. 	♦
מסמכים	ספציפיים	שהתקבלו	לפי	דרישה. 	♦

מתודולוגיה	הבדיקה: 	.1.6

סקירת	הנהלים	הקיימים. 	♦
סקירת	הנחיות	פנימיות	ובדיקה	אל	מול	ההתנהלות	בפועל. 	♦
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סקירת	ה"קול	קורא"	שמפורסם	באתר	קק"ל	בעניין	"שימוש	בקרקעות	חברת	 	♦
הימנותא	להקמת	מתקני	ייצור	חשמל	מאנרגיות	מתחדשות"	ו–"התקשרויות	

במקרקעין	בדרך	של	תמורה	או	חליפין".

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

סקירת	פרוטוקולים	מישיבות	הדירקטוריון,	ועדת	הכספים,	התקשרויות	 	♦
והביקורת	של	החברה	ובחינת	יישום	ההחלטות	בפועל.

בחינת	סעיפי	התקציב	לשנים	2016-2014. 	♦
בדיקת	תהליך	בניית	התקציב	ודוחות	הביצוע. 	♦

בחינת	הליכי	השכרת	הנכסים. 	♦
בחינת	הליכי	קבלת	ההחלטות	לשיפוץ	נכסים. 	♦

בחינת	אישור	ועדת	המכרזים	להתקשרות	עם	הספק	הזוכה. 	♦
בחינת	מחירי	השכירות	בפועל	אל	מול	השומה	שהתקבלה. 	♦
סקירת	מדגם	תיקי	נכסים	בגין	עסקאות	שנעשו	עם	פרטיים. 	♦
סקירת	מדגם	תיקי	נכסים	בגין	עסקאות	שנעשו	עם	רשויות. 	♦

סקירת	טבלת	הפניות	לשמאים	וחלוקת	העבודה	ביניהם. 	♦
סקירת	הסכמי	החברה	מול	קק"ל	ורמ"י. 	♦

סקירת	דוחות	סיכומי	השנה	המועברים	לקק"ל. 	♦
בדיקת	אופן	הטיפול	של	החברה	בנכסים	ריקים. 	♦

סקירת	דוחות	הביקורת	של	מבקרת	קק"ל,	קריאת	סקר	הסיכונים	ובחינת	 	♦
הדיונים	וההחלטות	שהתקבלו	בעקבותיהם.

ריכוז	הממצאים. 	♦
עריכת	דוח	ביקורת,	לרבות	הסקת	מסקנות	ומתן	המלצות. 	♦

רקע כללי 	.2

קרן	קיימת	לישראל	)להלן:	"קק"ל"(	נוסדה	בשנת	1901,	על	פי	החלטת	הקונגרס	הציוני	
החמישי	בבאזל. בעשור	הראשון	לקיומה	התבסס	מעמדה	של	קק"ל	כארגון	שמטרתו	

רכישת	קרקעות	בארץ–ישראל	בשם	העם	היהודי	ולמענו.

ביום	23	בנובמבר	1953	התקבל	בכנסת	ישראל	חוק	קרן	קיימת	לישראל,	תשי"ד–1953,	
אשר,	בין	היתר,	הסדיר	את	מנגנון	הפיכתה	של	קק"ל	מחברה	זרה	לחברה	מקומית	

הרשומה	בישראל.

בשנת	1961	נחתמה	אמנה	בין	מדינת	ישראל	לקרן	הקיימת	לישראל	ובה	הוחלט,	
בין	היתר,	כי:	"הקרן	הקיימת	לישראל	תוסיף	לפעול	כמוסד	של	ההסתדרות	הציונית	
העולמית	בקרב	הציבור	היהודי	בארץ	ובגולה,	באיסוף	כסף	לגאולת	אדמה	מן	השממה,	

בהסברה	ובחינוך	ציוני–ישראלי".
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הימנותא

חברת	הימנותא	בע"מ	)להלן:	"הימנותא"	או:	"החברה"(	נוסדה	בשנת	1938	במטרה	
לעסוק	במקרקעין	וברכוש	אחר	בארץ	ישראל	ולפעול	כנאמנה	למטרות	שונות.	החברה	
הינה	בבעלות	מלאה	של	קק"ל	ומבחינה	ארגונית,	הפעילות	מתבצעת	תחת	מכלול	

המקרקעין	בקק"ל	)להלן:	"מכלול המקרקעין"(.

המקרקעין	של	קק"ל	)כ–12.5%	מקרקעות	המדינה(,	פרט	לנכסי	הימנותא,	מנוהלים	על	
ידי	רשות	מקרקעי	ישראל	)להלן:	"רמ"י"(	בהתאם	לכתב	האמנה	הנ"ל,	במטרה	למנוע	

כפילות	בניהול	קרקעות	המדינה.

מכלול	המקרקעין	אחראי	על	כלל	הפעילות	הקשורה	למקרקעין	בקק"ל,	לרבות	קיום	
ממשק	בין	רמ"י	לבין	קק"ל,	לעניין	קרקעות	קק"ל	אשר	מנוהלות	על	ידי	רמ"י.

שירותי נאמנות לטובת קק"ל

חברת	הימנותא	עוסקת	במתן	שירותי	נאמנות	לטובת	קק"ל	וכן	לטובת	מספר	גופים	
אחרים.

בשנת	1938	נחתם	הסכם	נאמנות	בין	החברה	לבין	קק"ל,	שהסדיר	את	שירותי	הנאמנות	
של	החברה	לטובת	קק"ל.

על	פי	בקשתה	של	קק"ל	נרשמים	חלק	מנכסיה	על	שם	הימנותא,	בנאמנות	לטובת	
קק"ל.	החברה	התחייבה	לנהוג	בנכסים	אלו	על	פי	הוראותיה	של	קק"ל.

מתן	שירותי	הנאמנות	הינו	ללא	תמורה,	כאשר	קק"ל	נושאת	בכל	ההוצאות	הכרוכות	
בביצוע	שירותי	הנאמנות.

גורמים	שונים	מספר	תביעות	משפטיות.	על	פי	הסכם	 ידי	 נגד	החברה	הוגשו	על	
הנאמנות,	הכספים	שהחברה	תצטרך	לשלם	בגין	התביעות	הנ"ל	ישולמו	על	ידי	קק"ל.

שירותי נאמנות לטובת אחרים

החברה	מבצעת	שירותי	נאמנות	לטובת	משרד	השיכון	וחברות	משכנות	שונות.	כל	
ההכנסות	וההוצאות	בגין	ביצוע	שירותי	הנאמנות	הנ"ל	נרשמות	ישירות	בספרי	קק"ל.	

פעילות	זו	הולכת	ופוחתת	עם	השנים	ונכון	למועד	הביקורת	הינה	לפני	סיום.

מבנה ארגוני וכוח אדם
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בחברת	הימנותא	מועסקים,	באמצעות	קק"ל,	כ–27	עובדים,	מתוכם	כ–16	בירושלים,	
5	בחיפה	ו–6	בתל	אביב.	על	פי	המבנה	הארגוני	המוצע,	שהוצג	ביום	עיון	לחברי	ועדת	
ההנהלה	של	קק"ל	)היו"ר	וסגניו(	מחודש	ינואר	2016,	מספר	העובדים	הנדרש	לצורך	

ביצוע	הפעילות	השוטפת,	הינו	41	עובדים.

חברת	הימנותא	אינה	מעסיקה	עובדים	באופן	ישיר.	רוב	עובדי	החברה	הינם	עובדי	
קק"ל	וחלקם	עובדי	חברות	כוח	אדם	או	מיקור	חוץ.	לביקורת	נמסר	כי	בקרוב	מתוכננים	
להתפרסם	מספר	מכרזים,	לגיוס	כוח	אדם	נוסף	לחברה,	חלקם	במיקור	חוץ	וחלקם	

כעובדי	קק"ל.

דוחות כספיים

הדוחות	הכספיים	הרשמיים	של	החברה	מציגים	נכסים	והתחייבויות	בסך	של	5,000	
ש"ח.	דוחות	אלו	מאוחדים	בדוחות	קק"ל.

בנוסף	לדוחות	הרשמיים,	מוציאה	החברה	דוחות	פרופורמה,	המשמשים	ככלי	ניהולי	
לחברה.

להלן	נתונים עיקריים	מדוחות	הפרופורמה	)באלפי	ש"ח(:

2016201520142013סעיף

מאזן

2,114685646996רכוש	שוטף

4,825,7934,782,0384,633,1533,359,763נכסי	מקרקעין

התחייבויות	
שוטפות

)212,829()165,339()103,560()40,520(

)3,297,140()4,509,079()4,593,085()4,590,204(הון	עצמי

רווח 
והפסד

הכנסות	ממכירות	
מקרקעין

-6,8777,56040,553

הכנסות	משכר	
דירה

17,213*16,5757,6856,964

עלויות	ייצור	
ההכנסות

)4,163()10,148()8,027()36,763(

)15,044()15,120()17,276(20,363(הוצאות	תפעול

)4,469()9,591()4,911()2,881(הפסד	לשנה

עיקר	הגידול	בהכנסות	מדמי	שכירות	נובע	מכך	שלראשונה,	החברה	חישבה	"דמי	שכירות	רעיונית"	על	 		*
כל	נכסיה	המושכרים	לקק"ל	ללא	תמורה.	ההכנסות	בפועל	הינן	בסך	כ–8.3	מיליון	ש"ח	בשנת	2015.
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מטרות החברה

על	פי	תזכיר	ההתאגדות	של	החברה,	המטרה	העיקרית	שלשמה	הוקמה	החברה	הינה:

לקנות,	לחכור,	לשכור,	או	באופן	אחר	לרכוש,	להחזיק,	לנהל,	לפתח,	לערוך	פרצלציה,	
לחלק,	לעבד,	לשכלל,	להחכיר,	להשכיר,	למכור,	להחליף,	למשכן,	לבנות	על	או	באופן	
אחר	לממש	ובכלל	לעסוק	בקרקעות	ובזכויות	אחרות	ובנדל"ן	ובמטלטלין	ובכל	רכוש	

או	ענין	בפלשתינה.

מטרה	נוספת	שנוספה	במהלך	השנים	הינה	ניהול	נכסים	בנאמנות,	בין	ציבורית	ובין	
פרטית.

ניהול שוטף 	.3

הנהלת	החברה

הניהול	השוטף	של	החברה	מתבצע	ממשרדי	המטה	הממוקמים	בסמיכות	למבנה	
המוסדות	הלאומיים	ומשמשים	גם	את	מטה	מכלול	המקרקעין	של	קק"ל.	לחברה	

ישנם	משרדים	גם	בתל	אביב	וחיפה,	המשמשים	את	המחלקות	השונות.

לחברה	דירקטוריון	פעיל	המונה	שבעה	דירקטורים.	בעבר,	מנכ"ל	החברה	שימש	כאחד	
הדירקטורים,	אך	עם	הקמת	ועדת	ההתקשרויות,	חדל	המנכ"ל	לשמש	כדירקטור.

במהלך	השנתיים	האחרונות	נעשו	שינויים	מהותיים	במבנה	הממשל	התאגידי	של	
החברה,	שעיקריהם	כדלקמן:

הוחלט	שהדירקטוריון	ידון	אך	ורק	במדיניות	החברה	ולא	ידון	בעסקאות. א.	

הוקמו	ועדות	דירקטוריוניות	נוספות:	כספים,	משאבי	אנוש	וועדת	ביקורת. ב.	

הוקמה	ועדה	מקצועית	נפרדת	שתדון	בעסקאות	—	ועדת	התקשרויות. ג.	

בשנת	2015	התכנס	הדירקטוריון	תשע	פעמים	ובשנת	2016	)עד	לחודש	אוגוסט(	התכנס	
הדירקטוריון	שש	פעמים.

לחברה	מספר	וועדות	דירקטוריון,	חלקן	פעילות	וחלקן	טרם	התחילו	את	פעילותן.	
מספר	הישיבות	בשנים	2015	ו–2016	)עד	אוגוסט(	הינו	כדלקמן:

וועדת	התקשרויות	—	ועדה	מקצועית	שאינה	ועדה	דירקטוריונית	)6	ישיבות	 	•
בשנת	2015,	10	ישיבות	בשנת	2016(.

וועדת	ערר,	)חדלה	להתקיים	על	פי	החלטת	דירקטוריון	מיום	23.2.2017(. 	•

וועדת	כספים	ומשאבי	אנוש,	)3	ישיבות	בשנת	2016(. 	•

וועדת	ביקורת	)ישיבה	אחת	בשנת	2016(. 	•
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ועדת	ההתקשרויות	היא	הועדה	המאשרת	כיום	את	העסקאות.	המינויים	נעשים	על	ידי	
מנכ"ל	הימנותא	)המשמש	גם	כיו"ר	הועדה	והם	תלויי	תפקיד(.

בניית	התקציב

ניהולי,	תקציב	עבור	 תקציב	חברת	הימנותא	חולק	בעבר	לשלושה	חלקים:	תקציב	
פעולות	ותקציב	פיתוח.

לקראת	תקציב	שנת	2017	הוחלט	להציג	תקציב	המחולק	לארבעה	חלקים:

הוצאות	קבועות	)הוצאות	שוטפות,	שכר,	ניהולי	ועוד(. 	•

הוצאות	עבור	פעולות	)שמירה	תכנונית,	ניקוי	גדרות,	ריסוס	ועוד(. 	•

הוצאות	עבור	רכישות. 	•

הוצאות	בגין	השקעות	בנכסים,	היטלי	פיתוח	ועוד. 	•

תקציב	עבור	תכניות	בניה	רב	שנתיות,	כאשר	תקציב	הרכישות	הינו	בלתי	מוגבל. 	•

בניית	התקציב	נעשית	בשיתוף	מנהלי	המחלקות	והמעקב	אחר	ניצול	התקציב	מבוצע	על	
ידי	מנהל	המטה.	תקציב	החברה	מאושר	בדירקטוריון,	בוועדת	הכספים	ובדירקטוריון	

קק"ל.

להלן	נתונים	בדבר	תקציב	ההוצאות	של	החברה	לשנים	2016-2014	)באלפי	ש"ח(:

2016 מרכיב
)תכנון(

 2015 
)בפועל(

 2014
)בפועל(

9,6143,1713,171ניהולי

13,19434,0608,457*פעולות

7,69135,92317,162פיתוח

30,49973,15428,790סה"כ

תקציב	הפעולות	לשנת	2016	קטן	ביחס	לשנת	2015	מכיוון	שתקציב	ההשקעות	נרשם	בסעיף	נפרד. 	*

נהלי	עבודה

רוב	נהלי	העבודה	של	החברה	נכתבו	לאחר	הקפאת	אישור	העסקאות	בדירקטוריון	
בחודש	מרץ	2015	וחלקם	נכתבו	לאור	השינויים	במבנה	הממשל	התאגידי	של	החברה,	

כאמור.

הנהלים	הקיימים	הינם	כדלהלן:

נוהל	מימוש	דיירות	מוגנת. 	•

נוהל	בחירת	שמאים. 	•
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נוהל	רכישה	מכונס	נכסים. 	•

נוהל	רכישה	במכירה	פומבית. 	•

נוהל	רכישה	וחליפין	בקרקע. 	•

נוהל	שימוש	בנכסים. 	•

נוהל	מימוש	נכסים. 	•

מדיניות	רכישות	וחליפין	עם	פרטיים. 	•

נוהל	ממשק	בין	דירקטורים	ועובדים	)נוהל	חדש	של	קק"ל(. 	•

נוהל	פירוק	שיתוף	והסכמי	חלוקה	במקרקעין. 	•

נוהל	הוועדה	להתקשרויות	במקרקעין. 	•

נוהל	עסקאות	על	החשבון	במקרקעי	הימנותא. 	•

נוהל	רישום	מקרקעין. 	•

נוהל	ביקורים	תקופתיים	בנכסי	החברה. 	•

השבחת	נכסים

בחברה	קיימת	מחלקת	תכנון	השבחת	נכסים	שבודקת	באופן	קבוע	האם	חלק	מנכסי	
החברה	ניתנים	להשבחה	על	ידי	שינוי	תב"ע	וכדו'.	בנוסף,	החברה	מתעתדת	לפרסם	
מכרז	לביצוע	בדיקה	מקיפה	לגבי	אפשרויות	ההשבחה	של	כל	המקרקעין	שברשותה.

מערכות	מידע

מערכת	המידע	הפעילה	בחברה	הינה	מערכת	ERP	של	חברת	ONE.	החברה	רכשה	
מוצר	מדף	של	חברת	ONE	ולאחר	עבודת	איפיון	ארוכה,	אגף	מערכות	המידע	של	קק"ל	
התאים	את	המערכת	לצרכי	החברה.	המודולים	השונים	של	המערכת	כוללים	מערכת	
ניהול	מקרקעין,	מערכת	מידע	גיאוגרפית	ו–דוקומנטום	)מערכת	שאליה	נסרקים	כל	

המסמכים	של	החברה(.

החברה	משתמשת	במערכת	המידע	במחלקות	הבאות:	פיקוח,	תכנון,	השבחה,	עסקאות,	
ניתן	לאחזר	 ועוד.	למערכת	ישנו	ממשק	ישיר	לדוקמנטום,	כך	שבכל	רגע	 שומות	

ולשלוף	מידע	מהעבר.

לעובדי	החברה	יש	גישה	מרחוק,	למערכות	החברה	באמצעות	נט	סטיק	מאובטח	או	
.VPN	עם	כניסה	באמצעות

הביקורת בחנה את הניהול השוטף בחברה, לרבות דרך בניית התקציב, קיומן של 
והדיווחים  יישום ההחלטות המתקבלות בישיבות הדירקטוריון  תכניות עבודה, 

השוטפים לקק"ל וכן את התאמת מערכות המידע לצרכי הארגון.
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ממצאי הביקורת

היעדר	תכניות	עבודה	עם	יעדים 	.1

העבודה	במחלקות	השונות	של	החברה	מתבצעת	ללא	תכנית	עבודה	שנתית	
הכוללת	יעדים	כמותיים	ויעדים	כספיים,	בכל	הנוגע	לשינויים	במצבת	נכסי	
החברה	ולהשבחת	נכסיה.	הביקורת	סבורה	כי	לחברה	יהיה	קשה	לעמוד	ביעדיה	
לגידול	בכמות	הנכסים	ובהכנסות	החברה	כפי	שהוצגו	בדירקטוריון,	ללא	תכניות	
מפורטות	ויעדים	ריאליים.	בדירקטוריון	הוצג	מתווה	כללי	להגיע	בתוך	20	שנה	

לנכסים	בשווי	של	20	מיליארד	ש"ח	ולהכנסות	בסך	1	מיליארד	ש"ח	בשנה.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	מדי	שנה	תכניות	עבודה	מפורטות,	הכוללות	יעדים	ברי	ביצוע,	
כמותיים	וכספיים,	לכלל	המחלקות	של	החברה.	את	התכניות	יש	לאשר	בישיבות	

ההנהלה,	לאחר	מכן	בדירקטוריון	ולהעבירם	לביצוע	למנהלי	המחלקות.

תגובת המבוקר

ההתייחסות לגבי ה–20 מיליארד ש"ח נאמרה בישיבת דירקטוריון ולא התקבלה 
החלטה בנושא. מכאן, שלא ניתן היה להגדיר תכניות כלשהן שנגזרות מדיון 

ללא החלטה.

לגבי תכניות העבודה: מידי שנה לפני הכנת תקציב, כל מחלקה מציגה בפורום 
מנהלים את תכניות העבודה בפני ההנהלה המקצועית ומהן נגזר התקציר. בנוסף 
בימים אלו הנהלת החברה עמלה על התאמת התוכנית לפורמט המקובל בקק"ל.

היעדר	הסכמים	חתומים	עם	קק"ל	לניהול	הנכסים 	.2

נכסי	 2014	חתמה	החברה	על	הסכם	עם	קק"ל	המסדיר	את	השכרת	 בשנת	
הימנותא	לקק"ל	לשלוש	שנים	עם	אופציה	לשנתיים	נוספות	בתמורה	ל–1	ש"ח	
לשנה.	הסכם	זה	נועד	להסדיר	את	השימוש	שעושה	קק"ל	במשרדי	החברה.	מנגד,	
לא	הוצג	בפני	הביקורת	הסכם	חתום	עם	קק"ל	לניהול	הנכסים	הרשומים	על	שם	
קק"ל	)נכסים	שאינם	קרקעות,	המנוהלות	על	ידי	רמ"י(	על	ידי	הימנותא.	החברה	
מנהלת	עבור	קק"ל	כ–15	נכסים	ללא	חוזה	המסדיר	את	הפעילות	הזו.	לדוגמא:	

הבניינים	ברחוב	רוטשילד	4	בתל	אביב	וברחוב	מונטיפיורי	15	בתל	אביב.

המלצת הביקורת

על	מנהלי	החברה	לחתום	על	חוזה	מול	קק"ל	המפרט	את	הנכסים	ששייכים	
לקק"ל	ומושכרים	על	ידי	החברה.	החוזה	יכלול	את	זכויות	החברה	בנכסים	
ואת	התמורה	)לרבות	תמורה	סמלית(	אותה	תקבל	החברה	עבור	ניהול	הנכסים.
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תגובת המבוקר

קיימת החלטה להעביר את כל הנכסים הנ"ל מבעלות קק"ל לבעלות  	.1
הימנותא, בתמורה לנכסים אחרים.

ניהול כללי משנת 1938 העוסק בניהול הקשר שבין קק"ל  קיים הסכם  	.2
להימנותא.

היעדר	יועץ	משפטי	וחשב	בחברה 	.3

נכון	למועד	הביקורת	לא	מועסקים	בחברה	חשב	ויועץ	משפטי,	על	אף	העסקאות	
המורכבות	המבוצעות	על	ידי	החברה	שבהן	מעורבים	סכומי	כסף	גדולים.	החברה	
ייעוץ	מעורכי	דין	חיצוניים,	אשר	מתחלפים	מפעם	לפעם	ונדרשים	 מקבלת	
בכל	פעם	ללמוד	מחדש	את	אופי	פעילות	החברה.	לדעתנו,	סביר	מאד	כי	עלות	
העסקת	עורך	דין	פנימי	תהיה	נמוכה	יותר	והתועלת	תהיה	גבוהה	יותר.	צוין	
כי	עלות	העסקת	עורכי	הדין	החיצוניים	עמדה	על	כ–2.85	מיליון	ש"ח	בשנת	
2014	ועל	כ–2.45	מיליון	ש"ח	בשנת	2015	)בשנת	2016	עד	לחודש	אוגוסט	

—	2.33	מיליון(.

המלצת הביקורת

מומלץ	לפעול	לגיוס	חשב	ויועץ	משפטי,	אשר	ילוו	את	החברה	)ואולי	אף	את	
מכלול	המקרקעין(,	באופן	שוטף	ויטפלו	בכל	ענייניה.

תגובת המבוקר

לאחרונה מונה יועץ משפטי לחברה ופורסם מכרז לתפקיד חשב החברה.

העסקת	עובדי	מפתח	כעובדי	חברות	כוח	אדם 	.4

בחברה	ישנם	מספר	עובדים,	חלקם	בתפקידי	מפתח,	שאינם	עובדי	קק"ל	אלא	
עובדי	חברות	כח	אדם	חיצוניות,	לדוגמא:	העובד	במחלקת	מכר	ושיווק	מקרקעין	
וכן	רכזת	הפניות	המטפלת	מזה	כשנתיים	בכל	הפניות	של	הגורמים	הפרטיים	
לביצוע	חליפין	ומשמשת	גם	כאחראית	על	המעקב	אחר	המכרזים	המתפרסמים.	
לא	ברור	מדוע	מועסקים	עובדים	שאינם	עובדי	קק"ל	בתפקידים	רגישים	אלו,	

תוך	סיכון	שיוחלפו	והידע	שצברו	לא	יישמר.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבדוק	מהן	המגבלות	המעכבות	את	העסקת	עובדי	המפתח	כעובדי	
קק"ל	ולנסות	לטפל	בהן,	כך	שלא	יועסקו	עובדים	בתפקידים	רגישים,	באמצעות	

חברות	כוח	אדם.
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תגובת המבוקר

מקובל.

היעדר	אפשרות	לגיוס	כוח	אדם	ללא	אישור	קק"ל 	.5

נכון	למועד	הביקורת	ישנם	מספר	תפקידי	מפתח	בחברה	שאינם	מאוישים.	
לדוגמא:	מנהל	נכסים	באזורי	המרכז	וחיפה	)במחלקת	שימוש	בנכסים(,	מספר	
רכזי	עסקאות	במחלקת	עסקאות,	מנהל	במחלקת	רישום	נכסים,	מנהל	לפירוקי	
שיתוף,	מנהל	בינוי	ועוד.	תפקוד	באופן	כזה	בצורה	מתמשכת	תוך	מחסור	בכוח	

אדם,	פוגע	ביכולת	החברה	לביצוע	מטרותיה	בצורה	יעילה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לטפל	בדחיפות	מול	קק"ל	בדבר	איוש	המשרות	הנ"ל.

תגובת המבוקר

מקובל.

היעדר	נגישות	לפרוטוקולים	והחלטות	דירקטוריון 	.6

במהלך	הביקורת	נמצא	כי	פרוטוקולים	מישיבות	הדירקטוריון	וכן	החלטות	
שהתקבלו	בישיבות	ההנהלה	אינם	נגישים	למנהלי	החברה.	הביקורת	סבורה	
שלמנהלים	חייבת	להיות	גישה	שוטפת	לכלל	החומרים	האמורים,	על	מנת	

לאפשר	הטמעה	ויישום	מהיר	של	ההחלטות.

המלצת הביקורת

מומלץ	לשתף	את	החומרים	הנ"ל	בתיקיות	משותפות	אשר	יהיו	נגישות	לצוות	
הניהולי	של	החברה.	בנוסף,	מומלץ	להכין	אינדקס	מקוצר	של	כלל	הנושאים	

המצויים	בכל	פרוטוקול,	לצורך	איתור	מהיר	של	החומר	הנדרש.

תגובת המבוקר

הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון מועברים למנהל מחלקת עסקאות ולרכז 
עסקאות באופן שוטף. בנוסף, במשרדי מחלקת עסקאות בחיפה, קיים קלסר 
בו מאוגדים כל הפרוטוקולים לאחרונה, הפרוטוקולים גם זמינים במערכת 
הדוקומנטום( תחת תיקיית דירקטוריון הימנותא ונשלחים לכל מנהלי החברה 

מיד לאחר אישורם הסופי. בהמשך, הפרוטוקולים יתויקו לפי תיק עסקה.
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היעדר	אפשרות	הפקת	דוחות	ממערכת	המידע 	.7

החברה	משלמת	את	המיסוי	העירוני	עבור	נכסים	שאינם	מושכרים.	לחברה	
נכסים	ב–45	רשויות	שונות.	מערכת	המידע	של	החברה	אינה	תומכת	בהוצאת	
דוחות	ניהוליים	המפרטים	עבור	אילו	נכסים	שולמה	הארנונה	ו/או	היטלים	
שונים.	כתוצאה	מכך	מגיעים	מידי	פעם	עיקולים	מהרשויות	עקב	אי	תשלום	
בזמן,	דבר	היוצר	חיובים	מוגדלים	לרבות	קנסות.	כמו	כן,	אחראית	המכר	בחברה	
צריכה	לבדוק	את	כל	הרשומות	אחת	אחת,	על	מנת	שתוכל	לדעת	על	איזו	מהן	

הוטל	עיקול.

המלצת הביקורת

מומלץ	להתאים	את	מערכת	המידע,	כך	שאחראית	המכר	תוכל	להוציא	דוחות	
ניהוליים	המפרטים	עבור	אילו	נכסים	שולמו	המיסים,	לרבות	מועדי	התשלום.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת. יחד עם זאת ראוי לחדד שמדובר במערכת פיננסית־
כספית, באחריות חטיבת הכספים וכלכלה.

היעדר	מעקב	ובקרה	אחר	ביצוע	שינויים	ואי	שמירת	היסטוריה	במערכת	המידע 	.8

בעת	שינוי	רשומה	במערכת	או	בעת	מחיקת	מידע	מהמערכת,	המערכת	אינה	
מתריעה	על	כך	ולא	נשמר	תיעוד	של	הפעולה	והגורם	המבצע,	דבר	העלול	

לגרום	לכך	שגורמים	שונים	ישנו	פרטי	עסקאות	ללא	בקרה.

כמו	כן,	מערכת	המידע	של	החברה	לא	שומרת	נתונים	שהוזנו	בה	ונמחקו	או	
שונו	לאחר	זמן.

המלצת הביקורת

יש	להגדיר	באופן	דחוף	במערכת	המידע	מעקב	לוג	על	ביצוע	שינויים	ותיעוד	
הגורם	המבצע,	לרבות	מועד	הביצוע	והנתון	ששונה.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת. יובהר כי במודול עסקאות, מודול פיקוח, מודול 
שומות ומודול ספר הנכסים ההמלצה הנ"ל מיושמת וקיימת. עוד יובהר, כי כל 
 )user( פעולה הנעשית במערכת המידע מתועדת הן ע"י זיהוי שם המשתמש

.)IP( והן ע"י זיהוי המחשב ממנו בוצע העדכון
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אי	עדכון	מערכת	המידע	לאחר	ישיבות	הדירקטוריון 	.9

לאחר	הפקת	פרוטוקול	מישיבות	הדירקטוריון,	ההחלטות	אינן	מוזנות	במערכת	
המידע	תחת	הרשומות	הרלוונטיות	שנידונו	בישיבות,	וכפועל	יוצא	מכך	חסר	
במערכת	המידע	מידע	חשוב	להמשך	התהליך	והמעקב	אחר	העסקה	ולא	תמיד	

ניתן	לדעת	מה	התקדם	לגבי	כל	רשומה.

המלצת הביקורת

מומלץ	למנות	גורם	שיהיה	אחראי	על	הזנת	החלטות	הדירקטוריון	תחת	כל	
רשומה	רלוונטית.	לחילופין	ניתן	להעלות	למערכת	המידע	את	כל	הפרוטוקולים	
מקוטלגים	לפי	אינדקס	)למשל:	גוש	וחלקה(	של	הנושאים	שנידונו	באותה	ישיבה	

ומערכת	המידע	תדע	לשייך	כל	רשומה	לפרוטוקול	הרלוונטי.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת. בימים אלו מאופיינת מערכת ייעודית המקשרת בין 
ועדת התקשרויות במקרקעין לבין דירקטוריון הימנותא ומודול עסקאות, על 
מנת לעקוב וליישם החלטות של הפורומים השונים המתייחסים למקרקעין, 

לפי חתך גוש/חלקה/מס' עסקה.

מערכת	הפניות 	.10

במערכת	המידע	לא	קיים	מנגנון	פיקוח	ומעקב	על	הזנה	מלאה	של	כל	פנייה	
לרבות	כל	הפרטים,	החל	משלב	הפניה	ועד	שלב	ההחלטה.	כך,	שבפועל	ניתן	
להזין	נתוני	פניות/עסקאות	בשלב	מאוחר	יותר	משלב	הפניה	ובמקרה	זה	עסקה	
תוזן	פעמיים	—	הפנייה	תוזן	בנפרד	ופרטי	העסקה	יוזנו	בנפרד	וכפועל	יוצא	

מזה	המידע	לא	יהיה	נגיש	לצרכי	בקרה	וקבלת	החלטות.

המלצת הביקורת

יש	לבדוק	אפשרות	להגביל	הזנת	נתונים	במערכת,	כך	שלא	ניתן	יהיה	לפתוח	
רשומה	של	עסקה,	מבלי	הזנה	מלאה	של	הפנייה	ולהגדיר	חלק	מהרשומות	

כשדות	חובה.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת. יחד עם זאת, יצוין כי מפותח בימים אלו יישום מודול 
עסקאות המקושר למודול פניות, המונע שינויים לכל אורך תהליך העסקה. 
במידה ויהיו שינויים בחלקות נשוא העסקה, הם ישתנו בתהליך מתקדם כך 

שעדיין הפניה המקורית תישמר.
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היעדר	פיקוח	ובקרה	על	חסימת	ההרשאות	לעובדים	שעזבו 	.11

בעת	עזיבה	של	עובד,	מחלקת	משאבי	אנוש	של	קק"ל	מעדכנת	את	המנהל	
הישיר	ואת	אגף	מערכות	המידע	של	הארגון	בדבר	סיום	ההעסקה	של	העובד.	
בחברה	אין	פיקוח	על	כך	שההרשאות	של	העובד	שסיים	אכן	נחסמו	ולא	ניתן	
להיכנס	למערכת	תחת	שם	המשתמש	שלו.	כמו	כן,	לגבי	עובדים	שעברו	לתפקיד	
אחר	בחברה,	לא	מתבצעת	בדיקה	והתאמה	להרשאות	הנוכחיות	שלו	במערכת	
וייתכן	כי	הוא	עדיין	יהיה	מורשה	לבצע	פעולות	אותן	הוא	לא	רשאי	לבצע	

בתפקידו	החדש.

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהיג	"טופס	טיולים"	לעובד	שמסיים	ולבצע	בקרת	חובה	על	ביטול	
ההרשאות	שלו	לאחר	שסיים.	כמו	כן	יש	להקפיד	על	התאמת	הרשאות	לעובדים	

שעברו	תפקיד.

תגובת המבוקר

מקובל.

אי	עדכון	מערכת	המידע	בנכסים	שנמסרו	בעסקאות	על	החשבון 	.12

בחברה	לא	קיים	פיקוח	על	עדכון	מערכת	המקרקעין,	בנוגע	לקרקעות	שנמסרו	
לרמ"י	בעסקאות	"על	החשבון",	לעיתים	הדבר	מתגלה	בעת	מציאת	שטרות	
רישום	בעלות	ולעיתים	הדבר	אינו	מתגלה	כלל,	דהיינו,	ספר	הנכסים	של	החברה	

אינו	מעודכן.

המלצת הביקורת

מומלץ	להוסיף	סטטוס	לנכסים	במערכת	—	"נכסים	שנמסרו	לרמ"י	על	חשבון"	
ולסווג	בהתאם	את	כל	הקרקעות	שנמצאות	בסטטוס	זה.

תגובת המבוקר

מקובל ומיושם.

עסקאות בנכסים 	.4

כללי

חברת	הימנותא	מחזיקה	כ–42	אלפי	דונמים	של	קרקעות	בכ–4,000	חלקות	ברחבי	
הארץ	)לחברה	אין	קרקעות	ונכסים	בחו"ל(.	נכסי	הימנותא	מהווים	בטוחה	במסגרת	
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ואינה	 ולכן	החברה	כמעט	 שיעבוד	צף	עבור	הפנסיה	התקציבית	של	עובדי	קק"ל	
מוכרת	מנכסיה,	למעט	מקרים	בהם	הושבח	הנכס	ומוצו	זכויותיו	או	כאשר	הובהר	כי	

אין	כדאיות	כלכלית	בהחזקת	הנכס.

הפעילויות	העיקריות	המבוצעות	על	ידי	החברה	הינם	רכישות	וחליפין	של	מקרקעין	
לטובת	חיזוק	יישובי	הספר	וכן	ביצוע	רכישות,	חליפין	והשבחת	נכסים	לשם	הגדלת	

שווי	החברה.

פירוט	סוגי	העסקאות

ישובים	 לחברת	הימנותא	קרקעות	רבות	שנמצאות	באזורי	ביקוש,	בעיקר	באזורי	
המעוניינים	להתרחב.	עקב	כך,	החברה	מקבלת	פניות	גם	מגורמים	פרטיים	וגם	מרשויות	
לטובת	ביצוע	עסקאות.	לרוב	מדובר	בקרקעות	שטרם	מיצו	את	פוטנציאל	ההשבחה	
שלהן	ולכן	החברה	אינה	מעוניינת	למכור	אותם	בתמורה	כספית,	אלא	לבצע	עסקאות	

חליפין	ולקבל	בתמורה	קרקע	אחרת,	כדלהלן:

חליפין עם גורמים פרטיים 	•

דרך ביצוע עסקאות עם פרטיים

פרטיים	המעוניינים	לבצע	עסקת	חליפין	עם	החברה,	פונים	בפקס/במייל/ 	-
בהגעה	באופן	אישי,	למשרדי	החברה	ומגישים	פנייה	מסודרת	הכוללת	את	
מיקום	הקרקע	המבוקשת,	מיקום	הקרקע	המוצעת,	צילומי	ת.ז	של	בעל	

הקרקע,	מסמכי	בעלות	ועוד.

רכזת	הפניות	של	החברה,	מזינה	את	פרטי	הבקשה	במערכת	ומוודאת	שאכן	 	-
הקרקע	המבוקשת	שייכת	לחברה.	לאחר	הזנת	הנתונים	שולחת	המערכת	
לפונה	אישור	אוטומטי	במייל,	בדבר	קבלת	פנייתו	בצירוף	מספר	פנייה.

המשך	הטיפול	בפנייה	כולל	הוצאת	נסח	טאבו	לבדיקת	הבעלים	החוקיים	של	 	-
הקרקע	המוצעת	ובדיקה	האם	הקרקע	המוצעת	נמצאת	בסדרי	העדיפויות	

של	החברה.

במידה	שכן,	מזמינים	שומות	על	הקרקעות	המוצעות	והמבוקשות,	מנהלים	 	-
משא	ומתן	ומעבירים	לאישור	ההנהלה	והדירקטוריון.

בחלק	מהעסקאות	מעורב	גם	מזומן	לטובת	איזון	עסקת	החליפין. 	-

במקרים	בהם	ישנם	שני	פונים	המעוניינים	באותה	קרקע,	הראשון	שפנה	יועדף,	
למעט	אם	הפונה	השני	הגיש	הצעה	למסור	קרקע	שלחברה	יש	בה	יותר	עניין	
יותר	מאשר	הקרקע	המוצעת	על	ידי	המציע	הראשון.	במקרה	כזה,	העסקה	עם	

המציע	הראשון	תוקפא,	עד	לבירור	ההצעה	השנייה.

כמות	הפניות	משתנה	מתקופה	לתקופה	ונעה	בין	2	פניות	ביום,	לבין	מספר	
פניות	בודדות	בחודש.
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הקפאת עסקאות

בישיבת	הדירקטוריון	מיום	15.3.2015	התקבלה	החלטה	על	הקפאת	עסקאות	
)בעיקר	עסקאות	חליפין	מול	גורמים	פרטיים(	עד	שתאושר	מדיניות	הרכישות	

ועד	שיוכנו	ויאושרו	נהלים	ברורים	לביצוע	עסקאות.

כך	 על	 עקרונית	 החלטה	 התקבלה	 	15.7.2015 מיום	 הדירקטוריון	 בישיבת	
שהסמכות	לאישור	עסקאות	תילקח	מהדירקטוריון	ותועבר	לוועדת	התקשרויות.

יוני	2016,	הוחלט	על	הפשרת	ביצוע	עסקאות	 בישיבת	הדירקטוריון	מחודש	
במקרקעין,	בכפוף	לקבלת	כוח	אדם	נוסף	לחברה	)הבקשה	הועברה	למנכ"ל	

קק"ל(.

ועדת ערר

ועדת	הערר	הוקמה	על	מנת	לדון	בפניות	של	מציעים	אשר	העסקה	שהציעו	
נדחתה	על	ידי	וועדת	ההתקשרויות.	החברה	שולחת	למציעים	מכתב	עם	פרטי	

הוועדה	והתאריך	האחרון	להגשת	הערעור.

ועדת ביקורת

לוועדת	 העסקאות	 אישורי	 את	 להעביר	 הוחלט	 בה	 הדירקטוריון	 בישיבת	
ההתקשרויות,	הוחלט,	בנוסף,	להקים	ועדת	ביקורת,	המקנה	אפשרות	לדירקטורים	
לערער	על	החלטות	המתקבלות	בוועדת	התקשרויות.	חברי	הדירקטוריון	רשאים	
להגיש	ערר	תוך	14	יום	מאישור	העסקה,	באמצעות	מזכירות	הדירקטוריון	של	
וועדת	ביקורת.	סיבת	ההתנגדות	יכולה	להיות	רק	על	כך	שהעסקה	המאושרת	

אינה	תואמת	את	מדיניות	העסקאות	של	החברה.

סדרי עדיפויות בביצוע עסקאות

עדיפות	א'	—	גבוהה	מאוד	—	קרקעות	בבעלות	פרטית	בתוך	תב"ע	של	 	•
ישוב	וביעוד	מגורים.

עדיפות	ב'	—	גבוהה	—	קרקעות	הנכללות	בתחום	הקו	הכחול	של	התב"ע	 	•
הקיימת	גם	שלא	ביעוד	מגורים.

עדיפות	ג'	—	גבוהה/בינונית	—	קרקעות	צמודות	דופן	לקו	הכחול	של	תב"ע	 	•
קיימת.

עדיפות	ד'	—	בינונית	—	מקרקעין	שלגביהם	ישנה	כוונה	לפתח	ישובים	 	•
קיימים,	בעתיד.

עדיפות	ה'	—	נמוכה	—	מקרקעין	שבסביבת	הישובים	שאינם	כלולים	בתב"ע	 	•
או	במגמות	התכנון	הידועות	כיום.
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כל	הצעה	לעסקה	המתקבלת	מפרטיים,	נבחנת	על	פי	הקריטריונים	הנ"ל	ועל	
פיהם	מתקבלת	החלטה	אם	לקדם	את	העסקה.

רכישת קרקעות מפרטיים בתמורה כספית 	•

ככלל,	החברה	מעדיפה	לרכוש	קרקעות	במזומן	מאשר	בחליפין,	לחברה	יש	את	
הגב	הכלכלי	של	קק"ל	ותקציב	רכישות	בלתי	מוגבל,	שמאפשר	לה	לרכוש	כמות	
גדולה	של	קרקעות,	בפועל	רוב	הקרקעות	מוצעות	בעסקאות	חליפין,	בתמורה	

לקבלת	קרקע	אחרת.

לפני	כל	רכישה,	מתבצעת	בדיקה	מקיפה	באמצעות	שתי	חו"ד	שמאי	מקרקעין	
וכן	של	המחלקות	השונות,	דהיינו:	תכנון,	פיקוח,	שימוש	בנכסים	וכן	בדיקה	

משפטית	המתייחסת	לזכויות	במקרקעין.

כל	רכישה	מתבצעת	על	בסיס	שתי	חו"ד	שמאי	בלתי	תלויות	ובקרה	על	כל	אחת	
מהן,	למעט	במקרים	בהם	הקרקע	נמכרת	באמצעות	הליך	מכרזי	של	בית	משפט,	

במקרה	כזה	מוזמנת	חו"ד	שמאי	מקרקעין	אחת	שעוברת	בקרה.

חליפין עם רשויות 	•

ביצוע	חליפין	עם	רשות	מקרקעי	ישראל	)להלן:	"רמ"י"(

קרקעות	מדינת	ישראל	וקרקעות	קק"ל	מנוהלות	על	ידי	רמ"י.	במקרים	בהם	רמ"י	
מעוניינת	לשווק	קרקעות	אשר	בבעלות	הימנותא,	פונה	רמ"י	לחברה	לטובת	

ביצוע	חליפין	תמורת	הקרקע	המבוקשת.

ישנם	מקרים	בהם	נעשות	עסקאות	"על	החשבון",	כאשר	רמ"י	צריכה	את	הקרקע	
באופן	מידי	לצורך	שיווק	או	על	מנת	לקיים	הוראת	בית	משפט.	על	פי	הסכם	
שנחתם	בשנת	2007,	רמ"י	תקבל	את	הקרקע	הנדרשת	באופן	מידי	ובתמורה	

תתחייב	לספק	בעתיד	קרקע	שוות	ערך.

לעיתים,	לחברה	מוצעת	על	ידי	פרטיים,	קרקע	שעל	פי	המדיניות	היא	מעוניינת	
בה,	אך	הקרקע	המבוקשת	בתמורה,	אינה	של	החברה.	במקרים	כאלה	עושה	
החברה	עסקה	משולשת,	החלפת	קרקע	מול	רמ"י	לטובת	קבלת	הקרקע	המבוקשת	

על	ידי	המציע	הפרטי	ועסקה	נוספת	מול	המציע.

החברה	מטפלת	גם	במקרים	שבהם	נדרש	למכור	מגרש	או	קרקע	של	קק"ל,	דבר	
שאינו	ניתן	ע"פ	תקנון	קק"ל	ואז	הימנותא	נכנסת	בנעלי	קק"ל.

עסקאות	"על	החשבון"	נעשות	ע"פ	סיכום	עם	מנהל	רמ"י,	אשר	ממנו	נגזרו	
נהלים	"על	החשבון"	שאושרו	בדירקטוריון	הימנותא,	ועדת	המקרקעין	של	

הקק"ל	והנהלת	רמ"י.
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ביצוע	חליפין	עם	רשויות	מקומיות

כיום	רשות	מקומית	המעוניינת	להרחיב	את	שטח	היישוב,	פונה	לרמ"י	כדי	
לקבל	עזרה	באיתור	בעלי	הקרקעות	המחזיקים	בשטחים	הסמוכים	לישוב.	
לרשות	המקומית	אין	את	הדרך	לאתר	את	בעלי	הקרקע	ורמ"י	עושה	זאת	עבורה.	
במידה	ונמצא	שהקרקע	הינה	בבעלות	הימנותא,	פונה	הרשות	המקומית	ישירות	

להימנותא.

רכישת קרקעות בהליך התמחרות, בדרך של מכרז 	•

הקרקעות	המוצעות	בדרך	של	מכרז	מגיעות	לחברה	דרך	חברת	"יפעת	מכרזים",	
רכזת	הפניות	בחברה,	עוקבת	אחר	המכרזים	המפורסמים,	בודקת	מה	רלוונטי	
לחברה	ומעבירה	לעיון	ואישור	מנהל	המחלקה.	לאחר	האישור,	מזמינים	שומה	
לקרקע,	מציעים	הצעה	בגובה	של	60%	מהשומה	ומתחילים	הליך	של	מו"מ	או	

התמחרות	סביב	הקרקע.

מנהל	מחלקת	עסקאות	יכול	להציע	הצעה	כספית	עד	גובה	השומה	שהתקבלה.	
מעבר	לסך	השומה	ועד	לתוספת	של	15%	נדרש	אישור	מהמנכ"ל	וממנהל	
הכספים	של	החברה.	במידה	וההצעה	שהחברה	מעוניינת	להציע	עולה	על	15%	
מערך	השומה	נדרש	אישור	של	המנכ"ל,	היו"ר	ומנהל	הכספים.	להצעת	הרכישה	
מצרפים	המחאה	על	סך	10%	מההצעה,	אשר	מתקבלת	בחזרה	במקרה	של	אי	

זכייה.

המדיניות	בנושא	רכישה	במסגרת	מכרזים,	שונתה	במהלך	2016	וכתוצאה	מכך	
הוטמעו	שני	נהלים	שונים,	כדלקמן:

נוהל	בהליך	התמחרות	דרך	בית	משפט	)כגון:	כונס	נכסים,	ניהול	עזבון,	 	.1
פירוק	שיתוף	וכיו"ב(.

נוהל	בהליך	התמחרות	באמצעות	גורמים	פרטיים. 	.2

חלקות במושע ופירוקי שיתוף 	•

ונכסים	אשר	אינם	בבעלותה	המלאה	של	החברה,	אלא	 לחברה	יש	קרקעות	
בשותפות	עם	גורמים	אחרים	)מושע(.	כאשר	אחד	מהשותפים	מעוניין	למכור	
את	חלקו	נעשה	פירוק	שיתוף.	נושא	זה	מטופל	על	ידי	מנהל	מחלקת	עסקאות	
אך	כיום	החברה	שוקלת	לפרסם	מכרז	חיצוני	לטיפול	בפירוקי	שיתוף.	בחלק	
מהקרקעות	יש	לחברה	זכות	סירוב	ראשונה	בעת	מכירת	הנכס	על	ידי	השותף,	
כך	שהחברה	רשאית	לרכוש	את	החלק	של	השותף	לפני	שזה	מוצע	למכירה	לכל	

המעוניין.	רכישה	כזו	מאושרת	על	ידי	וועדת	ההתקשרויות.

מימוש מקרקעין בהליך מכרזי 	•

לעיתים	מחליטה	החברה	למכור	קרקעות	שמיצו	את	פוטנציאל	ההשבחה	שלהם	
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או	כאשר	מדובר	בצלקת	עירונית	)שטח	ריק	בין	מספר	בתים	בנויים(.	מדיניות	
החברה	היא	לא	למכור	בתמורה	כספית,	אלא	לבצע	חליפין	על	קרקע	אחרת	
או	לבצע	עסקת	קומבינציה	בה	קבלן	גדול	לוקח	את	הקרקע,	בונה	עליה	בניין	
ונותן	לחברה	חלק	מהדירות	בתמורה.	פרסום	הקרקעות	נעשה	בדרך	של	מכרז.

ועדת	 ידי	 המימוש	נעשה	בדרך	של	מכרז,	כאשר	תנאי	המכרז	נקבעים	על	
ולאור	מדיניות	החברה	כפי	שנקבעת	בדירקטוריון.	 התקשרויות	במקרקעין	
ועדת	ההתקשרויות	בוחרת	מספר	עובדים	שיהוו	ועדת	ניקוד.	המכרז	מפורסם	
באתר	האינטרנט	של	קק"ל	ובעיתונים	יומיים.	לאחר	סגירת	תיבת	המכרזים,	כל	
הצעה	מקבלת	ניקוד,	ונבחר	זוכה	אשר	קיבל	את	הניקוד	הגבוה	ביותר.	ועדת	
ההתקשרויות	נדרשת	לאשר	את	הזוכה	לאחר	בחינת	הליך	הניקוד	שנעשה.	
ישנם	מקרים,	בהם	לפני	בחירת	הזוכה	מבצעת	החברה	הליך	של	התמחרות	בין	

המציעים	השונים.

הזמנת	שומות

כל	עסקה	הנעשית	בחברה,	חייבת	להיות	מגובה	בשומה	עדכנית	)שנעשתה	בטווח	
של	עד	שנה(.	אחראית	המכר	והשיווק	מטפלת	בהזמנת	השומות	עבור	כל	סוגי	
העסקאות:	חליפין,	שכירויות,	תכנון	ושיווק.	על	כל	שומה	שמתקבלת	מבוצעת	

בקרה	על	ידי	אחד	מארבעת	משרדי	השמאים	שנבחרו	לצורך	ביצוע	בקרות.

כל	שמאי	שפונה	ומבקש	להיכלל	ברשימת	שמאי	מקרקעין	המספקים	שירותים	
לחברה,	רשאי	להיכלל	ברשימה	זו	ובתנאי	שהוא	בעל	ותק	של	למעלה	מ–3	שנים	
ושיש	לו	ביטוח	אחריות	מקצועית,	בהתאם	לדרישות	יועץ	הביטוח	של	הקק"ל.	
לחברה	יש	רשימת	שמאים	המאושרים	לעבודה	והיא	מחלקת	את	הזמנות	העבודה	

ביניהם.	כמות	השומות	המוזמנת	בשנה	הינה	כ–700	שומות.

כמו	כן,	קיימים	חמישה	משרדי	שמאים	שנבחרו	במסגרת	הליך	מכרזי	—	לביצוע	
בקרות	על	השומות	שהתקבלו.

נכון	למועד	הדו"ח,	עבור	כל	עסקה	מוזמנת	שומה	אחת	ובקרה.	בשנה	האחרונה	
החליט	הדירקטוריון	כי	עבור	כל	עסקה	יבוצעו	2	שומות	בלתי	תלויות	ובקרה	
עליהן.	במידה	וההפרש	בין	השומות	הוא	עד	20%	יחושב	הממוצע	של	השומות	
והעסקה	תבוצע	לפי	סכום	זה.	במידה	והפרש	הסכומים	בין	השומות	גבוה	מ–20%	
יתקיים	דיון	בלשכת	מנכ"ל	הימנותא	ובמידת	הצורך	תוזמן	שומה	שלישית	
שתבוצע	על	ידי	אחד	ממשרדי	הבקרים.	אם	השומה	השלישית	תהיה	בטווח	
השומות	הראשונות	היא	תהיה	הקובעת,	אחרת,	השומה	שתהיה	אמצעית	)בסכום(	

תהיה	הקובעת.

הביקורת בחנה את דרכי ביצוע עסקאות חליפין עם גורמים פרטיים, ההתחשבנות 
עם רמ"י, ביצוע עסקאות על פי נהלי החברה, תהליכי העבודה, מערכות המידע 

התומכות בתהליך ודרכי קבלת ההחלטות בדירקטוריון ובהנהלה.
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לשם כך דגמה הביקורת 14 עסקאות )מתוך 27 עסקאות(, שנעשו עם גורמים פרטיים 
בשנים 2016-2014, מתוכם 6 עסקאות חליפין ו–8 עסקאות רכישה שהחברה ביצעה 
בתמורה כספית. כמו כן נדגמו 7 עסקאות על החשבון )מתוך 16 עסקאות(, שנעשו 

על ידי החברה מול רמ"י וקק"ל.

ממצאי הביקורת

קושי	בהתחשבנות	עם	רמ"י	בעסקאות	"על	החשבון" 	.1

רוב	עסקאות	החליפין	בין	רשויות	שמבצעת	החברה	נעשות	מול	רמ"י.	רמ"י	
מחולקת	למספר	מחוזות	ולהנהלה	הארצית.	כאשר	רמ"י	מבקשת	קרקע	על	
החשבון,	העסקה	נרשמת	בספרי	החברה	לטובת	ביצוע	התחשבנות	עתידית.	
בפועל	התחשבנות	שכזו	כמעט	ואינה	קיימת,	מכיוון	שרמ"י	מערימה	קשיים	
על	ביצוע	ההתחשבנות,	לדוגמא:	רמ"י	אינה	מכירה	בשומות	המבוצעות	על	ידי	
החברה	אך	אינה	מזמינה	שומות	בעצמה,	כמו	כן,	הנהלת	רמ"י	מוכנה	לבצע	
התחשבנות	רק	על	עסקאות	שנעשו	מול	ההנהלה	ולא	מול	המחוזות.	מצב	זה	
אינו	בריא	לחברה	מכיוון	שהחובות	של	רמ"י	תופחים	לסכומים	גדולים	ובסוף	
החברה	תאלץ	להתפשר	ולהפחית	מכספי	החוב,	כדי	לסגור	את	ההתחשבנות.

מבדיקת	נתוני	עסקאות	שנעשו	בשנים	2016-2014	נמצא	כי	הימנותא	מסרה	
לבעלות	המדינה	ו/או	רמ"י	112,434	דונם	וקיבלה	בתמורה	רק	22,036	דונם.	

לא	קיימים	נתונים	כספיים	בדבר	השווי	של	חלקות	אלו.

המלצת הביקורת

מומלץ	לוודא	כי	רישומי	ההתחשבנות	בגין	הקרקעות	שנמסרו	והתקבלו	זהים	
לרישומים	הקיימים	ברמ"י.	כמו	כן	על	החברה	לקיים	דיון	על	דרכי	הפעולה	

בהם	יש	לנקוט	במידה	ונושא	ההתחשבנות	לא	יתקדם	לשביעות	רצונה.

תגובת המבוקר

מאחר שבין השנים 2016-2014 טרם התקבלה החלטה להעברת קרקע על פי 
שומה, אין נתונים כספיים על שנים אלו. הכוונה הייתה להעריך את השווי 

במועד ההתחשבנות.

 במהלך שנת 2016 נקבע נוהל, על פיו כל העברת קרקע תהיה על פי שומה. 
לעניין ההתחשבנות בגין קרקעות שנמסרו, מתוכננת להתקיים פגישה עם נציגי 

רמ"י, לצמצום החובות עד לחיסולם.

יצוין שבדוחות הפרופורמה של החברה מצוינים מס' הדונמים שרמ"י חייבת 
להימנותא וכן מספר הדונמים שהימנותא חייבת לרמ"י. כמו כן, השווי של 
המקרקעין שהתקבל מרמ"י בעסקה "על החשבון" והועבר לצד ג' פרטי, נקבע 
על פי שומה באותם מקומות גם אם ידוע שווי המקרקעין שהתקבל בהליך "על 

החשבון". סכום זה מצוין בדו"ח הפרופורמה במאזן כ"זכאים בין מקרקעין".
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קושי	באיתור	מקרקעין	חלופיים	בעסקאות	חליפין	עם	רמ"י 	.2

כאמור,	עיקר	עסקאות	החליפין	בין	רשויות	נעשות	מול	רמ"י.	כאשר	רמ"י	יוזמת	
עסקת	חליפין	היא	אינה	מציעה	לחברה	קרקע	חלופית	בתמורה	ומנהל	מחלקת	
העסקאות	נדרש	לאתר	את	הקרקע	החלופית	המתאימה	למדיניות	החברה,	בעצמו.	
כאשר	רמ"י	מציעה	קרקעות	חילופיות	בתמורה,	מדובר	בקרקעות	פחותות	שערכן	
לא	יעלה	במהלך	השנים	ולחברה	אין	סיבה	לקבלם.	כמו	כן,	רמ"י	אינה	מאפשרת	
לחברה	לקבל	קרקע	שאינה	תחת	אותו	מחוז	של	הקרקע	המבוקשת.	לדוגמא,	
כשרמ"י	מבקשת	קרקע	באזור	הצפון,	היא	מוכנה	לתת	בתמורה	קרקע	רק	באזור	

הצפון	מכיוון	שלטענתה	אין	קשר	בין	המחוזות	השונים.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקיים	פגישה	דחופה	עם	בכירי	רמ"י	ולהגיע	להסכמה	על	מנגנון	ראוי	
לביצוע	עסקאות	חליפין	וקיום	התחשבנות	שוטפת.

תגובת המבוקר

רמ"י מערימה קשיים בהעברת מקרקעין שאינם במחוז שאליו הימנותא העבירה 
את מקרקעיה.

היעדר	ביצוע	השוואות	בין	רישומי	החברה	לרישומי	רמ"י 	.3

בעת	ביצוע	עסקאות	חליפין	מול	רמ"י,	כל	חברה	רושמת	בספריה	את	הקרקעות	
שנמסרו	והתקבלו,	מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	החברה	לא	מבצעת	השוואות	
תקופתיות	מול	רישומי	העסקאות	שנמצאות	במערכות	רמ"י,	כך	שיכולים	להיות	
מצבים	שחלק	מהעסקאות	שרשומות	בספרי	החברה	לא	נמצאות	בספרי	רמ"י	
ולהיפך.	הדבר	עלול	לגרום	לבעיות	בעת	ביצוע	התחשבנות,	בעיקר	כאשר	מדובר	

על	עסקאות	שנעשו	בעבר	הרחוק.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבצע	התאמות	אחת	למספר	חודשים	ובכך	לוודא	שרישומי	החברה	זהים	
לרשום	במערכות	רמ"י.

תגובת המבוקר

מקובל. יחד עם זאת ראוי להוסיף, כי קק"ל הגיעה לסיכום עקרוני עם מנהל 
אגף עסקאות ברמ"י לגבי איזון התמורות בחליפין על החשבון, שיבוצע ברמה 
ארצית ולא מחוזית. בימים אלה, פועלת החברה לעדכון מאזן החליפין כאמור. 

בתום העדכון נתחיל באיזון, כנדרש.
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היעדר	ייזום	עסקאות	על	ידי	החברה 	.4

מחלקת	עסקאות	של	החברה	אינה	יוזמת	עסקאות	חליפין	או	רכש,	אלא	מחכה	
לפניות	מגורמים	פרטיים	או	רשויות.	זאת,	בין	היתר	עקב	אי	קיומה	של	תוכנית	
יוזמת	עסקאות,	גורם	לתלות	 עבודה	שנתית	מסודרת.	מצב	בו	החברה	אינה	
העבודה	 לתוכנית	 תמיד	מתאימות	 לה	שאינן	 המוצעות	 בעסקאות	 ורק	 אך	
ולאינטרסים	של	החברה.	סביר	כי	ישנם	אזורים	בהם	לחברה	יש	אינטרס	מהותי	

לקיום	עסקאות,	דבר	שאינו	מתבצע.

המלצת הביקורת

מומלץ	להכין	תכניות	עבודה	מפורטות	למחלקת	עסקאות,	הכוללות	אזורים	
שבהם	מעוניינת	החברה	להשקיע	ולרכוש	קרקעות	ו/או	לבצע	עסקאות	חליפין.	
מומלץ	כי	התכניות	יכללו	יעדי	ביצוע	שיהוו	כלי	ניהולי	לבדיקת	יעילות	המחלקה.	
כמו	כן	על	החברה	לשקול	להעסיק	עובד	המומחה	בתחום	הנדל"ן	שיאתר	עבור	

החברה	עסקאות	המשתלמות	כלכלית	ומתאימות	ליעדיה	של	החברה.

תגובת המבוקר

החברה ביצעה סקר סדרי עדיפויות המצביע על קרקעות אותן מחלקת עסקאות 
רוצה לרכוש. במקרה ומחלקת עסקאות תציע למוכר פוטנציאלי למכור לה 

אדמות אלו, באופן אוטומטי מחירן יעלה בעשרות אחוזים.

יצוין עוד, כי דירקטוריון החברה שוקל להיכנס לאזורים נוספים כדוגמת הנגב, 
עבודת מטה מפורטת נמצאת בהכנה בימים אלה.

בהתייחס לקביעת יעדי ביצוע: מקובל.

ריכוז	הטיפול	בהזמנת	שומות	בידי	עובדת	אחת 	.5

כיום	כל	הזמנת	השומות	על	ידי	החברה	מתבצעת	באמצעות	אחראית	מכר	ושיווק	
בחברה,	אשר	מקבלת	מספר	הצעות	מחיר	לביצוע	כל	אחת	מ–700	השומות	
המוזמנות	בשנה	ומחליטה	איזו	מבין	ההצעות	זוכה	בביצוע	השומה.	לדעתנו,	
היקף	העבודה	השנתי	עם	השמאים	מצדיק	הקמת	מאגר	והליך	בחירה	שוטף	
שיהיה	יותר	פשוט	ושוויוני.	המצב	כיום	גורר	ניצול	לא	נכון	של	משאבי	החברה.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקים	מאגר	שמאים	קבוע,	ממנו	ייבחרו	השמאים	בכל	פעם	שנדרש	
להזמין	שומה,	בתנאים	שתציע	החברה.	כך	ייחסך	זמן	רב	בקבלת	הצעות	מחיר	

חוזרות	ונשנות	700	פעמים	בשנה.
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תגובת המבוקר

ראה הערה בסעיף 7, מטה.

המשך	ביצוע	שומות	לעסקאות	בתקופת	ההקפאה 	.6

בתקופת	הקפאת	העסקאות,	המשיכה	החברה	להזמין	שומות	לנכסים	על	אף	
שתוקף	השומה	הינו	שנה	ולמרות	שלא	היה	תאריך	יעד	להמשך	ביצוע	עסקאות.	
כך	נוצר	מצב	שהחברה	שילמה	עבור	עשרות	שומות,	ככל	הנראה	ללא	יכולת	

להשתמש	בתוצרים.

תגובת המבוקר

על פי בדיקה פנימית שנעשתה, עולה כי השומות שהוזמנו בתקופת ההקפאה 
היו לצורך ביצוע עסקאות התמחרות וחליפין מול רמ"י )סוגי עסקאות שלא 
הוקפאו( וכל יתר הזמנות נעשו למחלקות אחרות במכלול המקרקעין, כחלק 
שוטף מעבודת המכלול. העסקאות שהוקפאו היו חליפין עם פרטיים ובעבורן 

הוזמנו בסה"כ רק 2 שומות.

חלוקת	העבודה	בין	השמאים 	.7

החברה	מוכנה	לעבוד	עם	כל	שמאי	החפץ	בכך.	לעיתים	מפרסמת	החברה	פנייה	
לשמאים	להציע	הצעות	לביצוע	שמאות	עבור	החברה.	מספר	השמאים	הרשומים	

במצבת	השמאים	של	החברה	בכל	מחוז	בשנים	2016-2014	הינו	כדלהלן:

201620152014מחוז

182222ירושלים

566056תל	אביב

374043חיפה

111122121סה"כ

מסקירת	חלוקת	הפניות	בין	השמאים,	עולה	כי	הפניות	אינן	מתבצעת	בצורה	
שוויונית.	כך	נוצר	מצב	שבשנת	2014	ישנם	14	שמאים	שהתבקשו	לשלוח	10-6	
הצעות	מחיר	לביצוע	שמאות,	בעוד	28	שמאים	קיבלו	רק	2	בקשות	לקבלת	

הצעת	מחיר	ו–33	שמאים	רק	בקשה	אחת.

בשנת	2015,	ישנם	11	שמאים	שהתבקשו	לשלוח	10-6	הצעות	מחיר	לביצוע	
שמאות,	בעוד	14	שמאים	קיבלו	רק	2	בקשות	ו–26	שמאים	רק	בקשה	אחת.
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המלצת הביקורת

מומלץ	להקים	מאגר	שמאים,	תוך	ביצוע	דירוג	של	השמאים	לפי	ותק,	ניסיון,	
עבודות	קודמות	ועוד.	בנוסף,	יש	לחלק	את	השמאים	לפי	סוגי	העבודות	השונות	
)דירות,	שכירויות,	משרדים,	חלקות	חקלאיות,	מגרשים(	ועל	סמך	פרמטרים	

אלו	לבצע	את	חלוקת	העבודה	השוטפת.

תגובת המבוקר

הימנותא פותחת שעריה לכל בעלי הרישיון עם תנאים מינימליים של ביטוח 
סגורה  רשימה  לפי  עובדת  ואינה  ניסיון  שנות  ושלוש  מקצועית  אחריות 

ומצומצמת.

הפניה לשמאים נעשית בסבב הצעות מחיר הוגן. השיטה המוצעת ע"י המבקר, 
תגרום להטיית מחירים בעיקר באזורי הפריפריה שם אין עסקאות רבות.

שיטת הימנותא, של הקמת מאגר פתוח, שבמסגרתו מבוצע סבב הצעות מחיר, 
יוצר הזדמנות שוויונית ושקיפות מירבית לעוסקים בתחום. כל חו"ד שמאי 
המוזמנת ע"י החברה, מועברת לבקרה ע"י אחד מהבקרים שנבחרו במכרז 

פומבי ע"י החברה.

לעניין החלוקה השוויונית יובהר כי, ישנם משרדים שאינם מוכנים לבצע חוות 
דעת שמאיות מסוימות ומטבע הדברים הפניות אליהם ממוקדות לתחומים 

ספציפיים.

בנוסף, יצוין שבמסגרת הזמנת שומות להליך התמחרות, נדרש זמן תגובה קצר 
ביותר )ימים בודדים(. רכזת שומות, מתוך הכרות השמאים במאגר ועל סמך 
ניסיונה, פונה לאילו שעל פי ניסיון עבר, עומדים בלו"ז דחוק וכל זאת תוך 

ביצוע סבב הצעות מחיר הוגן ובהתאם לתקנון ההתקשרויות של הקק"ל.

רכזת	הפניות	אינה	יכולה	להפיק	נסח	טאבו	באופן	עצמאי 	.8

בעת	קבלת	פנייה	מגורמים	פרטיים	לביצוע	חליפין,	רכזת	הפניות	מזמינה	נסח	
טאבו,	על	מנת	לוודא	מי	הבעלים	הרשומים	של	החלקה	המוצעת.	רכזת	הפניות	
אינה	מורשית	להפיק	את	הנסחים	בעצמה	ונאלצת	להמתין	עד	שעובד	אחר	
יוציא	לה	את	הנסח.	רכזת	הפניות	גם	אינה	יכולה	להזמין	את	השומות	בעצמה.	
מצב	זה	גורם	לעיכובים,	יצירת	צווארי	בקבוק	ושיבושים	בעבודתה	של	הרכזת.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבדוק	את	האפשרות	לצמצם	ככל	האפשר	את	התלות	של	הרכזת	בעובדים	
אחרים.
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יש מכסה מוגבלת לעיון בנסחים עקב הנפקת מספר מוגבל של כרטיסים חכמים 
מהממשלה. בנוסף, הזמנת השומות חייבת להיות על ידי מנהל המחלקה, האחראי 

על הוצאה כספית והמשמעויות הנגזרות מעצם הזמנת השומה.

היעדר	רוטציה	מובנית	בתפקידי	המפתח 	.9

תפקיד	מנהל	מחלקת	עסקאות	הינו	תפקיד	רגיש	ומורכב.	בעל	התפקיד	נתון	
ללחצים	מבעלי	עניין	המעוניינים	לבצע	עסקאות	עם	החברה	וראוי	כי	בתפקיד	
זה	תהיה	רוטציה	אחת	לכמה	שנים.	בנוסף,	מנהל	המחלקה	מרכז	תחת	ידו	ידע	
רב	שנצבר	במהלך	שנות	עבודתו,	לא	קיים	מנגנון	של	שימור	ותיעוד	הידע	
ומכיוון	שאין	כיום	בעל	תפקיד	מנוסה	בתחום	זה,	האפשרות	לבצע	רוטציה	

למעשה	אינה	קיימת.

המלצת הביקורת

על	מנהלי	החברה	לגבש	מדיניות	של	החלפת	מנהלים	הנמצאים	בתפקידי	מפתח	
ואשר	עלולים	להיות	נתונים	ללחצים,	אחת	לכמה	שנים.	ההחלפה	יכולה	להיות	
בצורה	של	רוטציה	או	באמצעות	סבב	מינויים.	בנוסף,	על	מנהלי	החברה	לשקול	
להוסיף	תפקיד	של	סגן	מנהל	במחלקות	העיקריות	של	החברה,	לטובת	שימור	

הידע	הרב	הנצבר	במהלך	העבודה.

תגובת המבוקר

מקובל. ראוי לציין שמנהל מחלקת עסקאות בזמן הביקורת פרש לגמלאות 
והתפקיד ממולא כיום על ידי מנהל חדש, שנבחר במכרז והוא בעל ניסיון רב 

בפיקוח על מקרקעי הימנותא בכלל ובעסקאות מקרקעין בפרט.

עסקת	בית	אלעזרי 	.10

במדגם	העסקאות	שנבדק	על	ידי	הביקורת	נמצאה	עסקה	)מס'	8232(	שעניינה	
רכישת	מקרקעין	על	ידי	החברה	בסמיכות	לבית	אלעזרי,	במסגרת	הזמנה	להציע	
הצעות.	החברה	רכשה	את	המקרקעין	לאחר	הליך	מורכב,	בסכום	של	3	מיליון	
ש"ח,	שהינו	גבוה	ב–40%	מטיוטת	השומה	שהזמינה	וגבוה	ב–12%	מהשומה	
הסופית.	לא	ראינו	מסמכים	המעידים	על	נסיבות	הרכישה,	הסיבה	להזמנת	
השומה	הנוספת	ותיעוד	בדבר	שיקול	הדעת	בקבלת	ההחלטות	לצאת	מהעסקה	

ולחזור	אליה,	לאחר	שנבדקו	לכאורה	הסברי	המציע.

ראה	פרטים	על	העסקה	בנספח 3.
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מומלץ	לתעד	בכל	תיק	עסקה	את	הנסיבות	שהביאו	לביצועה,	בוודאי	במקרים	
בהם	הליך	העסקה	היה	חריג.	מומלץ	לבדוק	ולתעד	את	הסיבות	למאמצי	השכנוע	
של	המציע	או	לחלופין	לתעד	את	השיקולים	בקבלת	החלטה	ללא	הסברים	אלו.

תגובת המבוקר

ראה התייחסות בנספח 3.

ביצוע	עסקאות	חליפין	שלא	בהתאם	לשומה	הגבוהה 	.11

ידי	הביקורת	נמצאה	עסקה	)מס'	6530(	אשר	 במדגם	העסקאות	שנבדק	על	
הועברה	לאישור	ההנהלה	בתאריך	27.10.13	ונחתמה	ביום	7.1.14,	בה	הקרקע	
הנמכרת	חושבה	לפי	מחיר	שומה	נמוך	מהשומה	העדכנית	ביותר	שהייתה	בידי	
החברה.	העסקה	חושבה	לפי	שווי	של	166	אלפי	ש"ח,	בעוד	שלחברה	הייתה	
שומה	מיום	25.4.13	)לפני	אישור	ההנהלה(	שבה	הוערך	שווי	הקרקע	ב–197	
אלפי	ש"ח.	לטענת	החברה	שומה	זו	כללה	מע"מ	והעסקה	בוצעה	ללא	מע"מ,	
אך	מעיון	בדו"ח	השמאי	נמצא	כי	השמאי	כתב	"אם	בעסקה	יחול	מע"מ,	המע"מ	
כלול	בשומה"	אך	מכיוון	שבעסקה	זו	לא	חל	מע"מ,	החברה	הייתה	צריכה	לחשב	
זאת	על	פי	המחיר	של	197	אלפי	ש"ח	ומשלא	פעלה	כך,	סכום	האיזון	הכספי	
)התשלום(	ששולם	לחברה	היה	נמוך	ב–30	אלפי	ש"ח	מהסכום	הראוי	על	פי	
השומה	המעודכנת.	יצוין	כי	גם	השומה	הכוללת	בסך	166	אלפי	ש"ח	—	כללה	

מע"מ.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקים	מנגנון	בקרה	שיכלול	בקרה	על	כל	שלבי	העסקה,	לרבות	ביצוע	
העסקאות	על	פי	שומה	עדכנית.

תגובת המבוקר

מבדיקה של השומה מיום 25.4.13, שווי הנכס הוא 197,000 ש"ח כאשר סכום 
זה כולל מע"מ. ללא שיעור המע"מ, שווי הנכס הוא 166,000 ש"ח. עוד יצוין 
כי עסקה זו הוצגה בפני דירקטוריון הימנותא )אותו פורום שבימים ההם היה 
מוסמך על קבלת החלטות בדבר אישור עסקאות( לפי שווי של 166,000 ש"ח 

וכך העסקה אכן בוצעה.

עסקאות  במחלקת  האחרונות  בשנים  שנעשו  מהשינויים  כחלק  כי,  יובהר 
ובתהליכי העבודה בהימנותא לרבות בתהליכי הבקרה )ראה ממשל תאגידי(, 
הוחל באפיון והטמעת מודול שומות חדש, המקושר למודול העסקאות המתריע 

על קיומה של שומה חדשה הרלוונטית לאותה חלקה בעסקה.
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ביצוע	עסקאות	חליפין	תוך	קבלת	תמורה	נמוכה	יותר 	.12

מבדיקת	המדגם,	נמצאה	עסקה	מספר	6787,	שבה	קיבלה	החברה	קרקעות	בשווי	
418,195	ש"ח	ובתמורה	מסרה	החברה	קרקע	בשווי	447,885	ש"ח	ולא	קיבלה	
במזומן	את	ההפרש,	בסך	כ–30	אלפי	ש"ח.	בדברי	ההסבר	לעסקה	נכתב	שאחת	
מהקרקעות	המוצעות	לחברה	הינה	בקרבת	היישוב	"מצפה	הילה"	)מרחק	של	

165	מטר	ממערב	לאזור	הבנוי(	והקרקע	השנייה	הינה	לטובת	איזון	העסקה.

בבקשה	לאישור	העסקה	לא	נכתב	הסבר	מדוע	החברה	מוותרת	על	סכום	זה.	
בנוסף	על	פי	חוות	דעת	השמאי,	על	אף	קרבת	הקרקע	ליישוב	מצפה	הילה,	
"החלקה אינה מגלמת פוטנציאל לשינוי ייעוד בטווח הקצר והבינוני",	כך	שלא	

ברור	מדוע	החברה	הסכימה	להתפשר	ולקבל	שווי	נמוך	יותר	ממה	שמסרה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לגבש	מדיניות	לגבי	האיזונים	הכספיים	הנדרשים	בביצוע	העסקאות,	
תוך	כתיבת	כללים	ברורים	מתי	החברה	רשאית	לוותר	על	האיזונים	הכספיים	

הנדרשים.	יש	לתעד	את	הנסיבות	הספציפיות	בכל	תיק	עסקה.

תגובת המבוקר

העסקה בוצעה לפני אישור מסמך המדיניות כאמור, המבוסס על סקר סדרי 
עדיפויות לרכישה. בהתייחס לעסקה המוצגת לעיל, המדיניות כפי שהייתה 
אז, אפשרה רכישה בחליפין כאשר שווי הקרקע הנמסרת גבוה משווי הקרקע 
המתקבלת, בפער של עד 15% משווי שנקבע בשומה ומכאן, עסקה זו תואמת 

את החלטת הדירקטוריון ואת המדיניות, כפי שהייתה אז.

שמירה	על	תיקי	העסקאות 	.13

21	עסקאות	שנעשו	במחלקה	בשנים	2016-2014.	מתוכם,	 הביקורת	דגמה	
תשעה	תיקים	)5990,	8236,	6708,	6787,	8232,	8257,	8396,	8412,	8455(,	
ידע	בדיוק	היכן	 גורם	בחברה	לא	 התקבלו	לאחר	מספר	חודשים	שבהם	אף	
הם	נמצאים.	בנוסף,	לאחר	קבלת	התיקים	"האבודים"	נמצאו	3	תיקי	עסקאות	
)שמספרם:	8396,	8412,	8455(	שהכילו	רק	דף	מודפס	על	פרטי	העסקה,	ללא	
שומות,	אישורי	הנהלה	ועוד	וכן	נמצא	תיק	מספר	8257	שכלל	רק	טופס	ייפוי	

כוח	לבירור	פרטים	על	הקרקעות	שבעסקה.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקפיד	על	אחסון	נאות	של	התיקים,	על	מנת	שיהיה	קל	לאתרם.	כמו	כן,	
יש	להקפיד	על	רשימת	תיוג	בכל	התיקים	ולוודא	שלפני	העברת	התיק	לאחסון	

כל	מסמכי	החובה	נמצאים	בתוכו.
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תגובת המבוקר

ראוי לציין שהימנותא ערכה ראשונה מבין כל יחידות קק"ל, סריקה אופטית של 
כל תיקי עסקאות. במסגרת הפרויקט הועברו התיקים לסריקה ובהמשך הועברו 
מסמכים נוספים לסריקה תקופתית. נפתחו תיקי "צל" אליהם הועברו המסמכים 
השייכים לתיק המקורי\הפיזי\הווירטואלי ולכן ישנם תיקים שכל הקיים בהם 
הוא לא יותר מיפוי כח של הבעלים, המאפשר לפונה לברר פרטים מול החברה.

מנהל מחלקת העסקאות הנכנס שהוא גם מנהל המערכת, מיישם רה–ארגון בכל 
הנוגע לתיעוד התיקים במערכת.

ביצוע	שומות	גם	על	הקרקע	המוצעת	על	ידי	גורמים	פרטיים	ללא	גביית	דמי	 	.14
רצינות

בעת	פנייה	של	גורמים	פרטיים	לבצע	החלפת	קרקעות	עם	החברה,	מזמינה	
החברה	שומות	גם	על	הקרקע	המוצעת	לחברה	וגם	על	הקרקע	המבוקשת	על	
ידי	הפונה.	מצב	זה	בו	החברה	מזמינה	שומות	על	חשבונה,	לכל	עסקה	המוצעת	
לחברה,	גורם	לכך	שלמציעים	אין	כל	עלות	ואין	להם	כל	מניעה	להציע	עסקאות	

גם	במידה	שההצעות	אינן	אטרקטיביות.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקבל	החלטה	שכל	פונה	המעוניין	לבצע	עסקת	חליפין	עם	החברה	
יצטרך	לצרף	לפנייתו	תשלום	עבור	השומה	של	הנכס	המוצע.	לחילופין,	ניתן	
לגבות	תשלום	מכל	מציע	בסך	של	2,000	ש"ח	עבור	דמי	טיפול,	אשר	יוחזרו	

בתנאים	מסוימים.

תגובת המבוקר

לאור השינויים בממשל התאגידי שבמסגרתם נקבעה מדיניות לרכישה וחליפין 
המבוסס על סקר סדרי עדיפויות, חלק גדול מהעסקאות המוצעות לא נבחנות 
כעסקאות חליפין, מכיוון שאינן עומדות בקריטריונים שנקבעו ע"י הדירקטוריון. 
כמו כן, ישנן עסקאות חליפין בהן להימנותא יש עניין ולכן עלות הכנת השומות 
חלות עליה. בכל מקרה, מדובר בנושא שנקבע במדיניות. הנושא יועלה לדיון 
ע"י המנכ"ל בדירקטוריון החברה. ראוי לציין שגביית "דמי רצינות" בגין הזמנת 

שומה עלול להתפרש ע"י המציעים כמחויבות של החברה כלפיהם.

השכרת נכסים 	.5

רקע כללי

מחלקת	שימוש	בנכסים	הינה	המחלקה	שמטפלת	בהשכרת	הנכסים	המניבים	של	החברה.	
בראש	המחלקה	עומד	מנהל	ותחתיו	שלושה	רכזי	נכסים,	האחראים	על	שלושה	אזורים	
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)נכון	למועד	הביקורת,	משרות	רכזי	הנכסים	באזורי	 וירושלים	 בארץ,	צפון,	מרכז	
המרכז	וחיפה	אינן	מאוישות(,	כאשר	לרכז	אזור	ירושלים,	ישנו	עוזר.	כמו	כן,	במחלקה	

מועסקים	מזכירה	ומנהלת	חשבונות.

הנכסים	המניבים	בהם	מחזיקה	החברה	נרכשו	במהלך	השנים	וחלקם	התקבלו	כעיזבון	
בחיים	בתמורה	לרנטה	חודשית.	לחברה	כ–400	נכסים	מושכרים	הכוללים	דירות,	

משרדים,	חנויות,	חלקות	חקלאיות	ומגרשים	עירוניים.

סך	הכנסות	החברה	מהשכרות	נכסים	בשנת	2015,	הינו	כ–8.3	מיליון	ש"ח.	הוצאות	
אחזקת	הדירות	בשנת	2015	עמדו	על	2	מיליון	ש"ח	)גידול	של	520	אלפי	ש"ח	לעומת	

שנת	2014(.

תקציב	אחזקת	הדירות	לשנת	2016	עומד	על	1.3	מיליון	ש"ח	כאשר	עד	לסוף	חודש	
ספטמבר	2016	הוציאה	החברה	1.2	מיליון	ש"ח.

להלן	פירוט	מצבת	הנכסים	המניבים	הנמצאים	ברשות	החברה	)נכון	ל–1.8.16(:

נכסים לא כמותסוג הנכס
מושכרים

סה"כ הכנסה בשנת 
2015 )ש"ח(

1130297,884,312דירות

270חנויות

34448משרדים

25511מחסנים

6237מגרשים

4446227430,031חלקות	חקלאיות

8,314,343סה"כ הכנסות

הערות	לטבלה:
בחלוקה	לפי	אזורים:	17	בחיפה,	36	בירושלים,	77	בתל	אביב. 	)1(

ראה	פירוט	בנספח	מס'	4. 	)2(
בחלוקה	לפי	אזורים:	27	בחיפה,	5	בירושלים,	28	בתל	אביב. 	)3(

רוב	הנכסים	הינם	בפס	הירק	בחיפה. 	)4(
כל	המחסנים	הינם	בהרצל	55	בחיפה. 	)5(

בגין	138	חלקות	החוזה	הסתיים	בחודש	שלפני	תאריך	הבדיקה.	בנוסף,	מספר	לא	ידוע	של	חלקות	הוכנס	 	)6(
למצבת	הנכסים	אך	טרם	הוכשר	להשכרה.
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סוגי הנכסים

דירות א.	

הליך השכרת הנכסים

כשלושה	חודשים	לפני	סיום	חוזה	השכירות,	בודק	רכז	הנכסים	עם	השוכרים	
הנוכחיים	אם	הם	מעוניינים	להמשיך	לשכור	את	הנכס.	במידה	שהם	מעוניינים	
מועברת	הודעה	למנהל	מחלקת	שימוש	בנכסים,	שמכין	חוזה	חדש	ושולח	אותו	
לרכז	לשם	החתמת	השוכרים.	במידה	שהשוכרים	אינם	מעוניינים	להמשיך	
לשכור	את	הנכס,	מפרסם	הרכז	את	הדירה	באתרי	האינטרנט	הרלוונטיים.	הרכז	
מקבל	את	שיחות	הטלפון	מהשוכרים	הפוטנציאלים,	מוסר	להם	פרטים	על	
הנכס	ומתאם	פגישות	היכרות	וסיור	בנכס.	לאחר	מכן	מבקש	הרכז	מהשוכרים	
תלושי	שכר	שלהם	ושל	העֵרבים,	על	מנת	לבדוק	את	יכולת	התשלום	שלהם	

ואת	הביטחונות.

כשהרכז	מחליט	שהשוכרים	מתאימים	למדיניות	החברה,	הוא	מכין	טיוטת	
חוזה	שכירות	ומעביר	אותו	לאישור	מנהל	מחלקת	שימוש	בנכסים	ומנכ"ל	
הימנותא.	לאחר	קבלת	האישור,	חותמים	השוכרים	על	החוזה.	במעמד	החתימה	
מוסרים	השוכרים	צ'קים	דחויים	לתשלום	שכר	הדירה,	בהתאם	למספר	החודשים	
שנחתמו	בחוזה.	בנוסף	מוסרים	השוכרים	צ'ק	מזומן	בגובה	חצי	מדמי	השכירות	
החודשיים,	צ'ק	זה	מופקד	ומשמש	כביטחון	לכך	שהשוכר	ישלם	את	תשלומי	

הארנונה,	מים,	חשמל,	גז	וועד	בית,	לפני	עזיבת	הדירה.

שיפוצים ותיקונים שוטפים

בעת	קבלת	הנכס	לראשונה	וכן	בעת	החלפת	שוכרים,	בודק	רכז	הנכסים	את	מצב	
הנכס	והאם	הוא	ראוי	לשימוש	להשכרה.	במידה	שנדרש	לבצע	שיפוץ	בנכס,	
רכז	הנכסים	בתיאום	עם	מנהל	המחלקה	מחליט	מה	נדרש	לשפץ	ומזמין	איש	
מקצוע	שיכין	כתב	כמויות.	במידה	שעלות	השיפוץ	נמוכה	מ–100,000	ש"ח,	
פונים	למספר	בעלי	מקצוע	ומבקשים	הצעות	מחיר	על	פי	כתב	הכמויות.	במידה	
שהעלות	גבוהה	מ–100,000	ש"ח,	פונים	למנהל	המטה	אשר	מוודא	שיש	תקציב	
לביצוע	השיפוץ	ופונה	לוועדת	המכרזים	לקבלת	אישור	יציאה	למכרז.	לאחר	
בחירת	הזוכה	על	ידי	מנהל	המטה,	מאשרת	וועדת	המכרזים	את	ההתקשרות	

עם	הזוכה.

בתקופה	שהנכס	מושכר,	מבוצעות	בדיקות	תקינות	לנכס	אחת	לחצי	שנה.	
עובדי	החברה	מתאמים	עם	הדיירים	ומוודאים	שהם	שומרים	על	הנכס	במצב	

בו	הם	קיבלו	אותו.

במקרים	שנדרש	תיקון	מידי	במהלך	תקופת	ההשכרה,	מדווחים	הדיירים	לרכז	
הנכסים	על	מהות	התקלה,	רכז	הנכסים	מגיע	לבדוק	ובהתאם	מזמין	איש	מקצוע.	
רק	במקרים	בהם	התיקון	המוערך	עולה	על	5,000	ש"ח,	מבקש	רכז	הנכסים	מספר	

הצעות	מחיר.	כל	הזמנת	עבודה	מלווה	בהוצאת	טופס	הזמנה.
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שיפוץ וטיפול בנכסים הנמצאים בבתי אבות

לחברה	יש	נכסים	שהתקבלו	כעיזבון	בחיים	)להלן	"עזב"ח"(,	כאשר	בתמורה	
שיכנה	החברה	את	התורמים	בנכסי	החברה	הנמצאים	בבתי	אבות	בירושלים	
ובאור	יהודה.	החברה	לא	הייתה	צד	בהסכמי	ה–"עזב"ח"	שנעשו	מול	קק"ל,	
אך	היא	מחויבת	לשפץ	ולטפל	בנכסים	שבהם	מתגוררים	התורמים	בתוך	בתי	

האבות.	שיפוץ	הנכסים	נעשה	מתקציב	החברה.

חלקות חקלאיות ב.	

כללי

לחברה	מספר	קרקעות	חקלאיות	המשמשות	חקלאים	לגידול	חיטה,	זיתים,	גפנים	
ועוד.	שטח	הקרקעות	כ–3	אלפי	דונם.	רוב	הקרקעות	נמצאות	באזור	הצפון.

הליך השכרת הנכסים:

כל	קרקע	חדשה	שמתקבלת	בחברה	מועברת	לטיפול	מחלקת	שימוש	בנכסים.	
הקרקעות	החדשות	וכן	קרקעות	ישנות	ששטחן	מעל	50	דונם,	מוצעות	להשכרה	
בדרך	של	מכרז	פומבי	המאפשר	לכל	מי	שמעוניין	לעבד	את	הקרקע,	להגיש	
הצעה.	המכרז	הינו	לתקופה	של	שנתיים	עם	אופציה	להארכת	תקופת	ההשכרה	

בשנתיים	נוספות.

ההצעה	הזוכה	במכרז	נבחרת	לפי	המחיר	הגבוה	ביותר	שהוצע,	לעיתים	מבצעת	
החברה	הליך	של	התמחרות	בין	המציעים.

קרקעות	שאינן	מושכרות	בדרך	של	מכרז,	מושכרות	בדרך	כלל	בשכירות	המשך	
לאותם	מגדלים.	המחיר	בדרך	כלל	נשאר	כמו	בחוזה	הקודם,	למעט	במקרים	

בהם	חלה	הרעה	במצב	הקרקע.

בישיבת	הדירקטוריון	מיום	29.12.2016,	התקבלה	החלטה	לפיה	קרקעות	ששטחן	
המצטבר	הוא	מעל	80	דונם	או	מעבד	שהחזיק	מעל	80	דונם	במצטבר,	יוצעו	

להשכרה	בדרך	של	מכרז	פומבי.

מגרשים ג.	

כללי

החברה	מחזיקה	במגרשים	ברחבי	הארץ.	המגרשים	מושכרים	לצרכי	הפעלת	
מטמנות,	מחצבות,	הקמת	גדרות	בשטחי	עימות,	הקמת	אנטנות	סלולאריות,	

שילוט	של	חברות	מדיה,	חניונים,	אחסון	ועוד.

חלק	מהמגרשים	אינם	מושכרים	בגלל	מיקום	בעייתי	ו/או	היעדר	נגישות.
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הליך השכרת המגרשים

החברה	מפרסמת	את	המגרשים	באמצעות	האינטרנט	ובאמצעות	תליית	שלטים	
עם	הכיתוב	"להשכרה"	הכוללים	את	מספר	הטלפון	של	הרכז.

החברה	מוכנה	להתפשר	על	המחיר	כדי	להימנע	מהשארת	המגרש	ריק	וחשיפה	
לכניסת	פולשים	ו/או	השלכת	אשפה,	העלולה	לעלות	לחברה	בתשלום	קנסות	

לרשות	המקומית	ועלויות	נוספות	לפינוי	האשפה.

חנויות ומשרדים ד.	

הליך השכרת הנכסים

הליך	השכרת	החנויות	והמשרדים	זהה	להליך	השכרת	הדירות,	למעט	הביטחונות	
אותם	נדרשים	השוכרים	לספק.

קביעת דמי השכירות

חלקות	 )למעט	 הנכסים	 לכלל	 שומות	 ביצוע	 החברה	 מזמינה	 לשנה,	 אחת	
חקלאיות(.	השומות	מתויקות	בתיקי	הנכסים	ומחיר	השומה	הנקבע,	משמש	את	
החברה	לקביעת	דמי	השכירות.	במקרה	של	קבלת	מחיר	שומה	גבוה	מהמחיר	
המשולם	על	ידי	השוכר,	מעלה	החברה	את	דמי	השכירות	בהדרגה.	רכזי	הנכסים	
רשאים	להשכיר	נכס	במחיר	נמוך	ממחיר	השומה	בשיעור	של	עד	עשרה	אחוזים,	

באישור	מנהל	מחלקת	שימוש	בנכסים	ומנכ"ל	החברה.

עבור	חלקות	חקלאיות	המפורסמות	בדרך	של	מכרז,	נקבעים	דמי	השכירות	לפי	
המחיר	לדונם	הגבוה	שהוצע	על	ידי	מי	מהמשתתפים	במכרז.	לגבי	קרקעות	
שמושכרות	שלא	בהליך	מכרזי,	בעבר	גבתה	החברה	75	ש"ח	לדונם,	אך	עקב	
הימצאות	מקרים	של	שוכרים	שהיו	משכירים	את	החלקות	בשכירות	משנה,	
העלתה	החברה	את	המחיר	ל–100	ש"ח	לדונם	)לטענת	החברה	מחיר	זה	גבוה	
פי	3	מהמחיר	הנגבה	על	ידי	רמ"י	בגין	דמי	שימוש(,	למעט	מצבים	חריגים	בהם	
קשה	למצוא	מעבד	לקרקע,	אזי	מוכנה	החברה	לנהל	משא	ומתן	על	המחיר	
כדי	להימנע	מאפשרות	של	השתלטות	פולשים	על	הקרקע,	מה	שעלול	לגרום	

לחברה	לעלויות	מיותרות.

שמירה על נכסים שאינם מושכרים

דירות, משרדים וחנויות

אחת	למספר	חודשים	מבצעים	רכזי	הנכסים	סיור	בנכסים,	מטרת	הסיור	הינה	
לוודא	שאין	פולשים	בדירה	וכן	לוודא	שלא	נוצר	נזק	כתוצאה	מאי	שימוש,	כגון	
פיצוץ	בצינור	מים,	הצפה	ועוד.	כאשר	בנוסף,	מתבצעים	סיורים	של	מחלקת	

הפיקוח.
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קרקעות ומגרשים

אחת	לתקופה	ועל	פי	תכנית	עבודה,	מבצעת	החברה	סיורים	בחלקות	השונות	
באמצעות	צוות	פקחים	השייכים	למחלקת	הפיקוח.	מטרת	הסיורים	הינה	לוודא	
שאין	פולשים	שהשתלטו	על	הקרקע	וכן	שלא	השליכו	שם	אשפה/פסולת	בניין.	
כמו	כן,	במהלך	הסיורים	מנסים	הפקחים	לאתר	חלקות	קרקע	נוספות	אשר	

שייכות	לחברה	ואינן	רשומות	בספריה.

דרכי הטיפול בפולשים

כאשר	ישנו	דייר	שאינו	משלם	ונדרש	לפנותו,	הטיפול	מועבר	למנהל	המחלקה	
אשר	מנסה	לפנותו	בהידברות,	בעת	הצורך	נעזרים	בעורך	דין	שמסייע	לחברה	

מהפן	המשפטי.

נכסים	שאינם	מושכרים	מועברים	לטיפול	מחלקת	הפיקוח,	אשר	מבצעת	סיורים	
בנכסים	ומוודאת	שאין	בהם	פולשים.

תשלומים עבור נכסים ריקים

עבור	כל	דירה	שאינה	מושכרת	משלם	רכז	הנכסים	את	דמי	ועד	הבית	בצ'ק	של	
החברה.	תשלומי	הארנונה,	היטלים	קנסות	וכו'	מטופלים	על	ידי	משרד	עורכי	

דין	שנשכר	על	ידי	החברה.

הביקורת בחנה את הליכי השכרת הנכסים, הטיפול השוטף והשמירה על הקיים, 
והתאמת מחירי השכירות  לרבות ביצוע שומות לעניין דמי השכירות הראויים 
לשומות שנעשו. לשם כך דגמה הביקורת 54 נכסים מושכרים משלושת האזורים, 

7 נכסים שאינם מושכרים וארבעה נכסים שעברו שיפוץ.

ממצאי הביקורת

השכרת	דירות,	חנויות	ומשרדים	לטווח	קצר 	.1

רוב	נכסי	החברה	מושכרים	לטווח	קצר,	לתקופה	של	עד	שנתיים,	מסיבה	שאינה	
ברורה.	מתוך	כלל	נכסי	החברה	המושכרים,	נמצאו	תשעה	נכסים	בלבד	המושכרים	
לתקופה	ארוכה	משנתיים.	במצב	הנוכחי	צריכה	החברה	לחפש	שוכרים	חדשים	
מידי	שנתיים	או	לעסוק	בהארכת	החוזה	לשוכרים	הקיימים.	לדעתנו,	הדבר	גוזל	

משאבים	מיותרים	לחברה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לחברה	לאתר,	כמדיניות,	שוכרים	לטווח	ארוך	)עד	חמש	שנים(,	ולהעדיף	
אותם	על	פני	שוכרים	לטווח	קצר.	יש	לעדכן	את	חוזה	השכירות	בהתאם	ולהוסיף	

בו	מנגנון	לעדכון	דמי	השכירות,	בהתאם	לשומות	שיתקבלו.
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תגובת המבוקר

בעבר החוזים היו לתקופה של שנה. בהמשך התקבלה החלטה להארכת הסכמי 
השכירות לשנתיים. מדיניות החברה היא להשכיר את הנכסים במחירי שוק 
ובמצב שוק עולה של דמי השכירות. השכרה ל–5 שנים תגרום נזק כספי לחברה.

ע"י המנכ"ל  לדיון  יובא  והנושא  כי מדובר במדיניות  יובהר  זאת,  יחד עם 
לדירקטוריון החברה, לבחינת המדיניות.

נכסים	שאינם	מושכרים	ומהווים	נטל	כלכלי	על	החברה 	.2

לחברה	יש	9	נכסי	מגורים,	11	מחסנים	ו–8	משרדים	שאינם	מושכרים,	מסיבות	
שונות	)ראה	פרטים	בנספחים 4,5(.	הנכסים	הבלתי	מושכרים	מהווים	נטל	על	
החברה,	שמשלמת	עבורם	ארנונה,	מיסי	וועד	בית	והוצאות	שונות.	כמו	כן,	נכסים	
ריקים	חשופים	לכניסתם	של	פולשים.	בביקורת	נמצאו	מספר	נכסים	בירושלים	

באזורי	ביקוש,	אשר	לא	היו	מושכרים	מספר	חודשים	מסיבה	שאינה	ברורה.

הביקורת	סבורה	שההתנהלות	השמרנית	של	החברה	בעניין	מכירת	נכסים,	אינה	
מתאימה	לכלל	הנכסים	של	החברה,	בעיקר	כאשר	מדובר	בנכסים	שצפוי	שיגרמו	

לחברה	להפסדים,	עקב	אי	יכולת	להשכירם.

המלצת הביקורת

מומלץ	לגבש	מדיניות	מפורטת	בכל	הנוגע	לטיפול	בנכסים	בלתי	מושכרים,	על	
מנת	שלא	יהוו	נטל	על	החברה.	כמו	כן	מומלץ	כי	מנהלי	החברה	יקבלו	דיווח	
רבעוני	עם	פירוט	הנכסים	הלא	מושכרים	ואופן	הטיפול	בהם	במהלך	הרבעון.

תגובת המבוקר

כ"נכס  ריקים מוגדרים במדיניות  )נכסים  בנושא  קיימת מדיניות  כי  יובהר 
מדמם"(. המדיניות היא למכור נכסים אשר לא ניתן להשכירם והמהווים נטל 

על החברה.

נכון לחודש יוני 2017 כמות הנכסים הריקים קטנה משמעותית והיא כוללת 5 
דירות מגורים, 3 יח"ד מוגן, קומת משרדים, משרד נוסף, חנות ו–6 מחסנים/

מקלטים.

יובהר כי, נושא השכרת נכסים הוא דינמי ולכן מס' הנכסים המושכרים משתנה 
לעיתים קרובות.

ניהול	מצבת	הנכסים	בקבצי	אקסל 	.3

כיום	מצבת	נכסי	החברה	מנוהלת	בקבצי	אקסל,	הכוללים	את	כל	הנתונים	לגבי	
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הנכסים	המושכרים,	בנוסף	לתיקים	פיזיים	הקיימים	לכל	נכס.	מבדיקת	הביקורת	
עלו	הממצאים	הבאים:

טעויות	הקלדה	של	תאריכים	וסכומים. 	•

מספר	גדול	של	נכסים	ללא	פרטים	נוספים	מעבר	לכתובת	או	מספר	גוש־ 	•
חלקה.

קבצי	האקסל	המשמשים	את	המחוזות	השונים,	אינם	אחידים. 	•

היעדר	עדכון	בדבר	נכסים	מושכרים	כך	שהמעיין	בקובץ	רואה	שמספר	גדול	 	•
של	נכסים	אינם	מושכרים,	בעוד	שבפועל	מספר	הנכסים	שאינם	מושכרים,	

קטן	בהרבה.

הביקורת	סבורה	שניהול	מצבת	נכסים	גדולה	ודינאמית	בצורה	כזו,	חשופה	
לטעויות	אנוש	ולהיעדר	עדכון	שוטף.

המלצת הביקורת

על	החברה	לזרז	את	הליך	הטמעת	מערכת	המידע	"ONE"	לניהול	הנכסים	
המושכרים,	כך	שבמערכת	יוזנו	כל	הפרטים	הנדרשים	בגין	כל	נכס	וניתן	יהיה	
להפיק	ממנה	דוחות	שיסייעו	למחלקה	בניהול	הנכסים	ברמה	היומיומית.	עד	
להטמעת	המערכת,	מומלץ	לנהל	את	הנכסים	בקבצי	אקסל	אחידים	וכן	לבצע	

בקרה	תקופתית	כדי	לאתר	טעויות	הקלדה.

תגובת המבוקר

מקובל.

השכרת	נכסים	לעובדי	קק"ל 	.4

בביקורת	נמצאו	3	נכסים	המושכרים	לעובדי	קק"ל,	מתוכם,	רק	אחד	מושכר	
במחיר	השומה.	עבור	שני	הנכסים	האחרים	)הנמצאים	במתחם	הסטף	סמוך	
לירושלים(	החברה	אינה	גובה	את	הצ'קים	הנמסרים	לה	על	ידי	השוכרים	והנושא	
נמצא	בטיפול	משפטי	משנת	2013.	מדובר	על	נכסים	הנמצאים	במרכזם	של	
חלקות	יער,	שניתנו	בעבר	לעובדי	קק"ל	המפקחים	על	היערות.	יצוין	כי,	לחברה	

אין	נוהל	מוסדר	להשכרת	נכסים	לעובדי	החברה	או	לעובדי	קק"ל.

המלצת הביקורת

על	החברה	להכין	נוהל	להשכרת	נכסים	לעובדי	החברה	או	לעובדי	קק"ל	ולקבל	
תשובה	ברורה	בדבר	סטטוס	הטפול	המשפטי	של	הנכסים	המושכרים	כיום.

תגובת המבוקר

בישיבת דירקטוריון מיום 29.4.2013 התקבלה החלטת מדיניות לגבי השכרת 
נכסים לעובדי קק"ל.
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לגבי הנכסים בסטף, הנכס אינו מטופל ע"י החברה. תיק הטיפול בנכסים אלו 
לרבות המלצות משפטיות, נמסר בזמנו למנכ"ל קק"ל.

הגבלת	תקופת	ההשכרה 	.5

ו–11	 4	שנים	 ידי	החברה	הינה	 תקופת	ההשכרה	המקסימלית	שנקבעה	על	
חודשים.	החשש	של	החברה	הינו	מהסיכון	שלאחר	5	שנים	יכול	השוכר	לרשום	
זכות	חכירה	בטאבו.	הביקורת	סבורה	שהגבלת	תקופת	השכירות	מקשה	על	
שוכרי	החנויות	והעסקים,	כיוון	שאינם	יכולים	לייצר	רצף	של	עבודה	באותו	
מקום	ולאחר	כמה	שנים	נדרשים	להעביר	את	פעילותם	לכתובת	חדשה	ולכן	
אכלוס	הנכסים	הללו	מתעכב.	כמו	כן,	הדבר	מקשה	על	השכרת	המגרשים,	כיוון	
שללקוחות	לא	משתלם	להקים	מבנה	תעשייתי	לתקופה	שאינה	יכולה	לעבור	
את	מגבלת	5	השנים	ובנוסף	ההגבלה	מקשה	על	המעבדים	בחלקות	החקלאיות	
יכולים	להשקיע	במטעים.	לא	ראינו	התייחסות	משפטית	לסיכונים	 שאינם	
ולסיכויים	בהשכרה	ארוכת	טווח	וייתכן	כי	קיים	פתרון	משפטי	המכסה	את	רוב	

הסיכונים	ואשר	לא	הוצג	להנהלה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקבל	חוות	דעת	משפטית	מנומקת	הסוקרת	את	הסיכונים	והסיכויים	
בהשכרה	ארוכת	טווח	ובכל	מקרה	לשקול	שוב	את	מגבלת	תקופת	ההשכרה	

ולאפשר	להאריכה	לעשר	שנים,	בתנאים	מסוימים.

תגובת המבוקר

הנושא יועלה לדיון בדירקטוריון החברה, לבחינת המדיניות בנושא.

ביצוע	שומה	לדירות	המושכרות,	אחת	לשנה 	.6

כיום,	אחת	לשלוש	שנים	מבוצעת	שומה	על	כל	נכס	מושכר	של	החברה	ואחת	
לשנה	מבצעים	עדכון	של	השומה.	הביקורת	סבורה	שהוצאת	שומות	ועדכונים	
בתדירות	כזו	היא	מיותרת,	בפרט	כאשר	ישנם	חוזי	שכירות	לתקופות	של	שנתיים	
ולעיתים	יותר	מכך.	בנוסף,	ביצוע	שומות	בתדירות	כזו	גורמת	להוצאות	מיותרות	
)נציין	כי	לעיתים	עלות	השומה	הינה	שוות	ערך	להכנסה	חודשית	מדמי	שכירות	
של	הנכס(	ומעמיסה	עבודה	מיותרת	על	הפקידה	האחראית	על	הזמנת	השומות.

המלצת הביקורת

מומלץ	לשקול	להפיק	שומות	רק	מספר	חודשים	לפני	תום	חוזה	שכירות	ולא	
לפני	כן.
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תגובת המבוקר

יצוין, שלא מדובר בשומות פרטניות אלא באומדן דמי שכירות ראויים ועדכונם 
פעם בשנה. מדובר בעבודה שעלותה נמוכה )יחסית( משומה רגילה וזאת לאחר 
שלא נדרש מהשמאים בדיקת המצב התכנוני והמשפטי. העדכונים אינם דורשים 
ביקור בשטח. מדובר פרויקט מרוכז שסבב הצעות המחיר לגביו נעשה אחת 
ל–4 שנים. עלות ממוצעת לאומדן דמי שכירות לנכס לשנה+ עדכונים הוא 

כ–550 ש"ח.

מכאן, ראוי וטוב שהחברה תערוך ביקורת איכות, המסתייעת במומחים חיצוניים, 
על מנת לוודא שדמי השכירות הנגבים הם ראויים.

גביית	מחצית	דמי	שכירות	חודשיים	כעירבון 	.7

בעת	חתימת	החוזה	מבקשת	החברה	מהשוכרים	צ'ק	על	סך	של	מחצית	מדמי	
השכירות	החודשיים	כערבות	לכך	שכלל	התשלומים	הנוספים	)חשמל,	מים,	גז,	
ארנונה,	ועד	בית	ועוד(	ישולמו	על	ידי	השוכר	טרם	עזיבתו	את	הנכס.	הצ'ק	
מופקד	בחשבון	הבנק	של	החברה	ומוחזר	לשוכר	עד	כ–60	יום	לאחר	סיום	החוזה.	
במדגם	שנערך	על	ידי	הביקורת	נמצא	כי	לא	תמיד	החברה	מקפידה	לגבות	
מחצית	מדמי	השכירות	)ראה	טבלה	בנספח 2(.	בעת	עזיבת	השוכר	מוודא	נציג	
החברה	שהוא	לא	השאיר	אחריו	חובות	ותוך	חודשיים	מהעזיבה	הכסף	מוחזר	
לשוכר.	הביקורת	לא	מצאה	הצדקה	לתשלום	זה,	הגורר	התעסקות	בירוקרטית	
מיותרת,	מכיוון	שהשוכר	מחויב	בעת	כניסתו	להעביר	את	כלל	התשלומים	
)ארנונה,	מים,	גז	וחשמל(	על	שמו	ולדעתנו	את	ההתחייבות	הזאת	יש	לאכוף	

בתחילת	תקופת	השכירות.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבחון	את	האפשרות	לכלול	את	הסוגיה	הנ"ל	בתוך	שטר	החוב	שהחברה	
ממילא	מקבלת	מהשוכר,	על	סך	של	עשרות	אלפי	שקלים	ולהקפיד	לבדוק	
בתחילת	תקופת	השכירות	שהדייר	העביר	את	כל	המונים	על	שמו	ובכך	להימנע	

מחשיפה	להוצאות	מיותרות.

תגובת המבוקר

מקובל.

אי	גביית	תשלומים	בגין	רכיב	ההצמדה	המופיע	בהסכמי	השכירות 	.8

בהסכמי	השכירות	שבשימוש	החברה	מופיע	רכיב	ההצמדה	למדד,	עבור	כל	
תשלומי	השכירות	שישולמו	על	ידי	השוכרים	וכן	מופיע	שהחברה	תצמיד	למדד	
את	תשלום	העירבון	בגובה	של	מחצית	מדמי	השכירות	הנגבה	בעת	חתימת	
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החוזה.	בפועל	החברה	אינה	גובה	את	דמי	ההצמדה	ואינה	מחזירה	לשוכרים	
את	דמי	ההצמדה	למדד	עבור	תשלום	העירבון	)בגובה	מחצית	מדמי	השכירות	
החודשית(.	דבר	זה	עלול	לחשוף	את	החברה	לתביעות	בגין	אי	החזר	התשלום	
הנדרש	וכן	לקושי	בחישוב	וגביית	דמי	ההצמדה,	בעיקר	במקרים	שבהם	מקבלת	

החברה	12	צ'קים	מראש.

המלצת הביקורת

מומלץ	למחוק	את	סעיף	ההצמדה	החודשית	מהחוזים,	ולקבוע	מנגנון	אחיד	
להעלאת	שכר	הדירה	החל	מהשנה	השנייה,	בין	היתר	בהתאם	לשינויים	במדד.

תגובת המבוקר

הנהלת החברה מקבלת את הערות המבקר. יצוין שהנושא מיושם.

הפרשים	בין	השומה	לבין	דמי	השכירות	שנגבו	בפועל 	.9

במהלך	בדיקת	המדגם,	בכל	הנוגע	למחירי	השכירות	הנגבים	על	ידי	החברה	
נמצאו	23	מקרים	)כ–42%	מהמדגם(	בהם	דמי	השכירות	שונים	ממחיר	השומה	

שנקבע,	ללא	תיעוד	מפורט	לנסיבות,	לדוגמא	)ראה	פירוט	מלא	בנספח 1(:

שומה כתובתאזור
אחרונה

שכ"ד 
לחודש

הפרש

10,0008,000-2,000דרך	חברון	64ירושלים

5,2004,500-700חיד"א	5

7,5005,100-2,400גבעת	וולפסון	יערות	הכרמלחיפה

2,9002,000-900אלמגור	15תל	אביב

9,0006,950-2,050שד'	רוטשילד	4

הביקורת	סבורה	שבהיעדר	קריטריונים	ברורים	לסטייה	ממחיר	השומה	שנקבע,	
או	לכל	הפחות	החלטת	מנהל	ספציפית	מתועדת	ומנומקת,	לא	ניתן	לסטות	

ממחיר	השומה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבדוק	את	כל	הנכסים	שהושכרו	במחיר	שונה	ממחיר	השומה	ולוודא	
שאכן	לכל	נכס	יש	הסבר	המניח	את	הדעת	בדבר	ההפרש	ולתעד	את	הנסיבות.	
כמו	כן,	על	החברה	לגבש	קריטריונים	ברורים	לסטייה	ממחיר	השומה	ולפעול	

לפיהם.
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תגובת המבוקר

גובה דמי שכירות לנכסים השונים נקבעים על בסיס שומה עדכנית. יחד עם 
זאת, מנהל המחלקה רשאי להפחית עד 10% מגובה השומה. במקרים חריגים, 
בהם מנהל המחלקה מבקש להפחית למעלה מ 10% עליו להעביר פניה למנכ"ל 
החברה, בדף מקדים כנספח להסכם, תוך פרוט הנימוקים לבקשה. הבקשה 
נבחנת ע"י מנכ"ל החברה שדן בבקשה ובוחן אותה לגופה והנימוקים נרשמים 

ומתועדים.

אי	קבלת	החלטות	בדבר	נכסים	המהווים	נטל	כלכלי	על	החברה 	.10

לדיון	 מובאים	 שנה	 מחצי	 הארוכה	 תקופה	 במשך	 מושכרים	 נכסים	שאינם	
בהנהלה.	במהלך	הדיון	מוצגות	החלופות	האפשריות	)מכירת	הנכס,	החלפתו	
בנכס	אחר,	שיפוץ	הנכס,	הפחתת	דמי	השכירות	ועוד(.	הביקורת	מצאה	כי	ישנם	
נכסים	שאינם	מושכרים	במשך	תקופות	ארוכות	ללא	קבלת	החלטות	בעניינם,	

כדלקמן	)הטבלה	נכונה	לחודש	נובמבר	2016(:

התקופה תאריך סיום החוזהכתובת הנכס
שבה הנכס 

ריק

הוצאות 
שמשולמות 
עבור הנכס

אחד	עשר	11/2015קוטלר	14,	ירושלים
חודשים

לא	משולמת	
ארנונה

שלושה	7/2016רות	8ב,	ירושלים
חודשים

לא	משולמת	
ארנונה

לא	משולמת	כשנהלא	הושכרהשח"ל	52	ירושלים
ארנונה

בבניין	יש	מספר	הרצל	55,	חיפה	)*(
נכסים	וכל	נכס	

מסתיים	במועד	אחר

בין	מספר	
חודשים	
לשנתיים

32,694	ש"ח

ביאליק	16,	זיכרון	
יעקב

שלושה	7/2016
חודשים

9,094	ש"ח

לא	משולמת	מהרכישהלא	הושכראילניה
ארנונה

לא	משולמת	מהרכישהלא	הושכרעכו	העתיקה
ארנונה

בחודש	מרץ	2014	קיבלה	החברה	חוות	דעת	מחברת	נכסי	אריאל	לגבי	האופציות	הקיימות	 		)*(
למבנה	הנמצא	ברחוב	הרצל	55	בחיפה	והמלצה	להפוך	את	המשרדים	למגורים.	נכון	למועד	
הביקורת	ממתינה	החברה	לחוות	דעת	נוספת.	לא	ברור	אילו	פעולות	נעשו	לצורך	צמצום	

ההפסדים	מהנכס,	במהלך	השנתיים	וחצי	שעברו	מקבלת	חוות	הדעת.
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המלצת הביקורת

מומלץ	לזרז	את	הליכי	קבלת	ההחלטות	בדבר	החלופות	האפשריות	לגבי	הנכסים	
שיש	קושי	רב	בהשכרתם,	לבצע	את	ההחלטות	המתקבלות	תוך	זמן	סביר	ולוודא	

מעקב	הנהלה	על	יישום	ההחלטות.

חתימה	על	הסכמי	שכירות	לפני	קבלת	אישור	ממנכ"ל	החברה 	.11

על	פי	נהלי	החברה,	המנכ"ל	נדרש	לאשר	כל	חוזה	שכירות	טרם	החתימה	עליו	
מול	השוכר.	במדגם	החוזים	שנבדקו	על	ידי	הביקורת	נמצאו	מקרים	שבהם	אישור	
המנכ"ל	ניתן	בתאריך	המאוחר	מתאריך	חתימת	החוזה	מול	השוכר,	כדלהלן:

תאריך כתובתאזור
חתימת 

החוזה

תאריך 
אישור 

המנכ"ל

הפרש 
בימים

01.08.1521.12.15142ארלוזורוב	25,	גבעתייםתל	אביב

28.10.1323.12.1356רוטשילד	4

30.07.1520.09.1552נורדאו	24

15.03.1504.05.1550רוטשילד	4

20.12.1501.02.1643גני	שרונים,	אבן	יהודה

16.08.1520.09.1535ארלוזורוב	76,	רמת	גן

05.07.1607.08.1633זמנהוף	3

01.12.1422.12.1421ארלוזורוב	160

23.01.1410.02.1418מונטיפיורי	15

08.02.1609.06.16122רשב"א	15	)שלושה	נכסים(ירושלים

09.09.1514.12.1596חנניה	3

14.04.1524.06.1571אפרתה	21

17.04.1607.06.1651נלסון	גליק	46/5

11.05.1607.06.1627דב	גרונר	3	*

24.12.1507.02.1645עין	כרמלחיפה

04.11.1526.11.1522צרכנייה	באילנייה	*

נכסים	שבהן	ישנה	חריגה	של	למעלה	מ–10%	ממחיר	השומה	ונדרש	אישור	מנכ"ל	על	פי	הנוהל. 		*
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המלצת הביקורת

מומלץ	לשקול	שנית	את	הצורך	באישור	מנכ"ל	לגבי	כל	הסכם	או	לחילופין	
לבצע	את	סבב	האישורים,	לרבות	מול	המנכ"ל,	לפני	החתימה	על	ההסכם	מול	

השוכר.

תגובת המבוקר

ההצעה החלופית, לפיה יש לבצע סבב אישורים מול המנכ"ל לפני החתימה על 
ההסכם מול השוכר, מקובלת.

חתימה	על	חוזי	שכירות	בתאריך	מאוחר	מהתחלת	תקופת	השכירות 	.12

במדגם	שבוצע	על	ידי	הביקורת	נמצאו	מספר	מקרים	שבהם	חוזה	השכירות	
נחתם	רק	לאחר	שהדייר	החל	לגור	בנכס,	לדוגמא:

תאריך תחילת אזורפרטי הנכס
תקופת 

השכירות

תאריך 
החתימה על 

החוזה

זמן האיחור 
בחתימה 

)ימים(

1.9.159.9.158ירושליםחנניה	3/4

16.12.1524.12.158חיפהעין	כרמל

1.6.156.7.1536ירושליםנווה	שאנן	20

1.1.168.2.1638ירושליםרשב"א	15

הצרכנייה	
באילנייה

1.8.154.11.1596חיפה

מצב	בו	דייר	גר	בדירה	ללא	חוזה	שכירות	בתוקף	אינו	תקין,	עלול	להביא	לגרירת	
רגליים	מצד	הדייר	ולהכניס	את	החברה	להוצאות	מיותרות.

המלצת הביקורת

על	החברה	להקפיד	שהחתימה	על	החוזה	מתבצעת	טרם	כניסת	השוכרים	לדירה.

תגובת המבוקר

מדובר על נכסים אשר השוכרים כבר מתגוררים בהם. כמו כן, מדובר על חידוש 
חוזה קיים, למעט הנכס בעין כרמל שבו מדובר על ביצוע בהתאם לפס"ד.
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אי	ביצוע	הגהה	על	החוזה	טרם	החתימה 	.13

מסקירת	חוזי	השכירות	שבמדגם	נמצא	כי	החוזים	מועברים	לחתימה	ללא	ביצוע	
הגהה	בסיסית,	כך	למשל	נמצאו	בחוזים	התאריכים:	31	באפריל	ו–31	בספטמבר.	
נמצא	מקרה	שבו	דמי	השכירות	בספרות	הינם	1,200	ש"ח	ובמילים	"אלף	ומאה	
ש"ח"	ומקרה	נוסף	בו	הסכום	בשטר	החוב	בספרות	הינו	40,000	ש"ח	ובמילים	
עשרים	אלף	ש"ח,	בסעיף	שטר	החוב	נכתב	בספרות	15,000	ש"ח	ובמילים	
שלושים	אלף	ש"ח,	בשלושת	חוזי	השכירות	של	המשרדים	הנמצאים	ברחוב	

רשב"א	15	נרשמה	אותה	תת	חלקה,	ועוד.

המלצת הביקורת

ובדיקה	לשונית	על	החוזים,	טרם	 על	החברה	למנות	אחראי	שיבצע	הגהה	
חתימתם.

תגובת המבוקר

לאחרונה, מונה בלשכה המשפטית עו"ד, המשמש רפרנט להימנותא, אשר בין 
תפקידיו יהיה לערוך את החוזים להימנותא, לרבות חוזי שכירות.

היעדר	מדיניות	בעניין	גובה	שטר	החוב	הנדרש	מהשוכרים 	.14

כחלק	מהביטחונות	שאותם	גובה	החברה	מהשוכרים,	מבקשת	החברה	שטר	חוב	
חתום	על	ידי	ערבים.	סכום	שטר	החוב	אינו	קבוע	ונע	בטווח	300,000-10,000	
ש"ח.	סכום	זה	אינו	תלוי	בגובה	דמי	השכירות	ו/או	בשווי	הנכס	ולביקורת	לא	

ברור	לפי	מה	נקבע	גובה	השטר.

המלצת הביקורת

על	החברה	להוסיף	למסמך	מדיניות	מימוש	הנכסים,	סעיף	המפרט	מהו	סכום	
שטר	החוב	הנדרש	ומהם	הקריטריונים	לקביעת	גובה	שטר	החוב.

תגובת המבוקר

מקובל. הנושא יועלה לדיון בדירקטוריון החברה, לשם קביעת מדיניות אחידה.

גביית	סכום	יומי	כדמי	שכירות,	הנמוך	מדמי	השכירות	החודשיים 	.15

סעיף	המופיע	כמעט	בכל	חוזה	של	החברה,	הינו	הפיצוי	אותו	תקבל	החברה	בגין	
כל	יום	איחור	בפינוי	הנכס.	הסכום	המופיע	בחוזים	הינו	בטווח	500-100	ש"ח	
ליום	איחור.	מבדיקת	מדגם	החוזים	נמצאו	מקרים	שבהם	הסכום	ליום	איחור,	

אינו	מרתיע	ולפעמים	"משתלם"	יותר	ממחיר	השכירות	החודשית,	כדלהלן:
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דמי השכירות אזורפרטי הנכס
החודשית

דמי שכירות 
יומית*

פיצוי בגין 
יום איחור

4,050135100תל	אביבנורדאו	24

5,300177100תל	אביברות	6

5,300177100תל	אביבזמנהוף	3

ארלוזורוב	76	
ר"ג

3,100103100תל	אביב

ארלוזורוב	25,	
גבעתיים

8,000267250תל	אביב

4,800160100ירושליםז'בוטינסקי	28

6,200207200ירושליםמרכוס	5

12,700423200ירושליםרשב"א	15

11,900397200ירושליםרשב"א	15

12,700423200ירושליםרשב"א	15

*	דמי	השכירות	החודשית	חלקי	30.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקבוע	את	הפיצוי	בגין	כל	יום	איחור	בפינוי	הנכס,	לפי	סכום	הגבוה	פי	
שלושה,	לכל	הפחות,	מדמי	השכירות	היומית.

תגובת המבוקר

מקובל. הנושא יועלה לדיון בדירקטוריון החברה, לשם קביעת מדיניות אחידה.

סקר הסיכונים שבוצע בחברה 	.6

במהלך	החודשים	יולי-אוקטובר	2014	בוצע	בחברה	סקר	סיכונים	על	ידי	משרד	רו"ח	
זיו	האפט	)BDO(	במטרה	למפות	את	הסיכונים	איתם	עלולה	להתמודד	החברה	בשנים	

הקרובות.

סקר	הסיכונים	הוגש	לחברה	במהלך	חודש	מרץ	2015,	כאשר	לאחר	קבלתו	נערך	
בדירקטוריון	דיון	בנושאי	הסקר.
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ממצאי	הסקר	חולקו	לשבעה	פרקים	כדלהלן:

בקרת	העל. א.	

מערכות	מידע. ב.	

יחסי	גומלין	עם	רמ"י. ג.	

עסקאות,	חלוקות	ופירוקי	שיתוף. ד.	

תכנון	והשבחה. ה.	

השכרת	נכסים. ו.	

השקעה	בחברות	ירוקות. ז.	

בסקר	נמצאו	30	סיכונים	עיקריים	שרמת	הסיכון	השיורי	שלהם	)המשקללת	את	טווח	
הזמן	להתרחשות	הסיכון,	הנזק	הכספי	העלול	להיגרם	ואפקטיביות	הבקרה	הפנימית	

למניעת	הסיכון(	חולקה	לשלוש	דרגות:

רמת	סיכון	גבוהה,	)10	סיכונים(. 	.A

רמת	סיכון	בינונית	)14	סיכונים(. 	.B

רמת	סיכון	נמוכה	)6	סיכונים(. 	.C

הביקורת בחנה את אופן הטיפול של החברה בממצאי סקר הסיכונים, תוך התייחסות 
לדיונים שהתקיימו בדירקטוריון ובהנהלת החברה.

ממצאי הביקורת

אי	ביצוע	דיון	מעמיק	על	סקר	הסיכונים	בדירקטוריון	החברה 	.1

סקר	 על	 הדירקטוריון	 בישיבת	 דיון	 התקיים	 הסיכונים,	 סקר	 ביצוע	 לאחר	
לשאלות	 מענה	 תוך	 אותו,	 שביצעה	 החברה	 בידי	 הוצג	 הסקר	 הסיכונים,	
הדירקטורים	השונים.	מסקירת	פרוטוקול	ישיבת	הדירקטוריון	המלא,	נראה	כי	
סקר	הסיכונים	הוצג	רק	בחלקו,	כלומר,	רק	הסיכונים	שהוגדרו	ברמת	הסיכון	
הגבוהה	ביותר	)A(	כאשר	נאמר	שבהמשך	יתקיים	דיון	על	הסיכונים	הנמוכים	
יותר	)C+B(	אך	נכון	למועד	הביקורת	טרם	התקיים	דיון	נוסף.	כמו	כן,	לא	ראינו	
כי	התקיים	דיון	ענייני	על	ממצאי	סקר	הסיכונים	אלא	הצגת	הסקר	והסבר	כללי	
על	הממצאים.	כפועל	יוצא	מכך,	טיפלה	החברה	בחלק	מהליקויים,	ללא	קבלת	

הנחיות	לביצוע	מחברי	הדירקטוריון.

המלצת הביקורת

מומלץ	לקיים	דיון	מעמיק	בדירקטוריון	החברה,	בדבר	ממצאי	סקר	הסיכונים	
ולקבל	הנחיות	לביצוע	פעולות	אופרטיבית	אשר	יגרמו	לצמצום	הסיכונים.
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תגובת המבוקר

ראוי להבהיר, שהתקיים דיון עם החברה שערכה את סקר הסיכונים על מהות 
הסיכונים. בהמשך טופלו הסיכונים ברמה המעשית כגון: הטמעת נהלים, הפרדת 
רשויות )דירקטוריון הנהלת החברה — ועדה מקצועית(, בנושא קבלת החלטות 
מקצועיות ומדיניות בהתאמה. כל נושא הממשל התאגידי המפורט בהתייחסות 

החברה במבוא, הוא למעשה תולדה של סקר הסיכונים דנן.

יצוין, שהוצג הסבר בנושא בפני דירקטוריון החברה בתאריך 15.3.2015 ובנוסף 
התקיים דיון מעמיק אצל יו"ר הימנותא.

לאחרונה, זומנה החברה לבחון באופן בלתי תלוי את השינויים שבוצעו בחברה 
לאור סקר הסיכונים אל מול הממצאים בסקר הראשוני. עבודת ההמשך צריכה 

להיות מוגשת בחציון השני של שנת 2017.

היעדר	מנהל	סיכונים	בחברה 	.2

סקר	הסיכונים	הוגש	לחברה	בחודש	מרץ	2015	ומאז	לא	מונה	גורם	אחראי	
בחברה	אשר	יטפל	בנושא	ויפעל	למימוש	תוכנית	לצמצום	הסיכונים.

המלצת הביקורת

מומלץ	למנות	מנהל	סיכונים	אשר	יהיה	אחראי	על	תפעול	הנושא,	לרבות	כינוס	
דיוני	הנהלה,	העלאת	הנושא	בדירקטוריון	וביצוע	ההחלטות	שיתקבלו.

תגובת המבוקר

מקובל.
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נספח 1: הפרשים בין השומה לבין דמי השכירות שנגבו בפועל

הפרש	נמוך	ביותר	מעשרה	אחוזים,	ממחיר	השומה:

שומה כתובתאזור
אחרונה

שכ"ד 
לחודש

הפרש

4,7504,200-550אפרתה	21/4ירושלים

3,2502,750-500גרונר	דב	3/16

10,0008,000-2,000דרך	חברון	64

5,2004,500-700חיד"א	5

5,2004,500-700נווה	שאנן	20

1,150770-380עקיבא	39	)פרל(חיפה

3,0002,400-600רזיאל	31

7,5005,100-2,400גבעת	וולפסון	יערות	הכרמל

1,7001,400-300הצרכנייה	באילנייה

2,9002,000-900אלמגור	15תל	אביב

5,9005,300-600רות	6

9,0006,950-2,050שד'	רוטשילד	4

הפרש	נמוך	בפחות	מעשרה	אחוזים,	ממחיר	השומה:

שומה כתובתאזור
אחרונה

שכ"ד 
לחודש

הפרש

6,4506,200-250מרכוס	5ירושלים

2,8502,650-200נלסון	גליק	46/6

5,2004,900-300ארלוזורוב	160תל	אביב

4,4004,050-350נורדאו	24

4,5004,100-400שד'	רוטשילד	4
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הפרש	גבוה	ממחיר	השומה:

שומה כתובתאזור
אחרונה

שכ"ד 
לחודש

הפרש

4,8005,600800חנניה	3/4ירושלים

4,1004,500400מונטיפיורי	15תל	אביב

7,0008,0001,000ארלוזורוב	25,	גבעתיים

2,6004,2001,600סוקולוב	20	הרצליה

2,7003,000300ספיר	6

1,5802,250670אבן	יהודה	שרונים

תגובת המבוקר

ראה לעיל פרק 5 ממצא מספר 9.

נספח 2: הפער בין סכום העירבון הנדרש, לסכום הנגבה בפועל

דמי אזורפרטי הנכס
השכירות 

בחוזה

מחצית 
מדמי 

השכירות

סכום 
שנגבה 
בפועל

הפער

4,0502,02502,025תל	אביבנורדאו	24

5,3002,65002,650תל	אביברות	6

6,9503,4751,7101,765תל	אביבשד'	רוטשילד	4	)914(

3,1001,55001,550תל	אביבארלוזורוב	76	ר"ג

8,0004,0001,7182,282תל	אביבארלוזורוב	25	גבעתיים

4,2002,1001,867233תל	אביבסוקולוב	20,	הרצליה

)E28(	שרונים	יהודה	אביבאבן	2,2501,125500625תל

4,2002,1001,950150ירושליםאפרתה	21/4

4,5002,2501,583667ירושליםחיד"א	5

4,5002,2502,100150ירושליםנווה	שאנן	20
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דמי אזורפרטי הנכס
השכירות 

בחוזה

מחצית 
מדמי 

השכירות

סכום 
שנגבה 
בפועל

הפער

6,4003,2001,9501,250ירושליםקינג	ג'ורג'	30

3,1001,550900650ירושליםמבוא	הקינמון	1

12,7006,3505,1501,200ירושליםרשב"א	15

770385250135חיפהעקיבא	39/3

6,5003,25003,250חיפהעין	כרמל

נספח 3: עסקה מספר 8232 — רכישת מקרקעין על ידי החברה

עסקה	זו	פורסמה	בדרך	של	הזמנה	להציע	הצעות	לרכישת	קרקע,	בחודש	מאי	2015.	כאשר	
המועד	האחרון	להגשת	הצעות	הינו	21.5.2015.	החברה	פנתה	לעורך	הדין	בבקשה	לדחות	
את	המועד	האחרון	להגשת	הצעות	ומשנענתה	בחיוב,	הזמינה	החברה	ביום	2.6.2015,	שומה	
משמאי	המקרקעין,	טיוטת	השומה	התקבלה	בתאריך	9.6.2015,	בגובה	של	2,130,000	
ש"ח	)לפי	חישוב	של	90	ש"ח	למ"ר(.	לאחר	קבלת	טיוטת	השומה,	הציעה	החברה	סך	
של	1,605,000	ש"ח	עבור	המקרקעין.	מסקירת	ההתכתבויות	שבוצעו	בין	מנהל	מחלקת	
העסקאות	למנכ"ל	החברה	ולרכזת	הפניות,	עולה	כי	עורך	הדין	המציע	של	הקרקעות,	
מתכנן	לבצע	התמחרות	במחיר	התחלתי	של	2.5	מיליון	ש"ח	שהם	גבוהים	מ–15%	סטייה	
מהשומה	שבסמכות	מנכ"ל	החברה.	לאחר	מספר	ימים,	בתאריך	14.6.2015	נשלחה	שומה	
מתוקנת	על	סך	של	2,675,000	ש"ח	)לפי	חישוב	של	113	ש"ח	למ"ר(	והעסקה	נסגרה	על	
סך	של	3	מיליון	ש"ח,	כ–12%	גבוה	יותר	מהשומה	המתוקנת	וכ–40%	יותר	מטיוטת	השומה	

הראשונה	שהתקבלה.

הערת המבוקר

ראוי לציין ולהבהיר, שהפניה הראשונה והצעת המחיר הראשונה שהוגשו, התבססו על 
טיוטת השומה )טרם אישור בקר שומות(. לאחר אישור הבקר, הסתבר שהשומה הסופית 
והמאושרת עומדת על סך של 2,675,000 ש"ח )לפי 113 ש"ח למ"ר(. השווי הסופי נקבע 
לאחר שהבקר הציג בפני מעריך השווי עסקאות נוספות שלא נלקחו בחשבון בתחשיבי 

הטיוטה.

מסקירת	תיק	העסקה	על	ידי	הביקורת	עולות	השאלות	הבאות:

לחברה	נמסר	)בתאריך	31.5.2015(	כי	קיימת	שומה	על	סך	6,627,320	ש"ח	)שומת	 	•
יעקב	שפיר	מתאריך	18.11.2013,	להלן	"שומת שפיר"(	וכי	קיימות	הצעות	נוספות	
בסכומים	של:	3,740,000	ש"ח,	3,900,000	ש"ח	ו–4,000,000	ש"ח	ובאם	החברה	תשווה	
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את	הצעתה	להצעה	הגבוהה	)4	מיליון	ש"ח(	היא	תזכה	בקרקעות,	לא	ברור	אם	כן,	אם	
למציע	היו	הצעות	בסכומים	אלו,	מדוע	ההתמחרות	התחילה	בסך	של	2,500,000	ש"ח.

בפגישת	ההתמחרות	שנערכה	בתאריך	9.9.2015	הוצעו	הסכומים	הבאים:	2,700,000,	 	•
ו–3,100,000	ש"ח	בשלב	זה	החברה	הודיעה	 2,800,000,	2,900,000	)ע"י	החברה(	
כי	היא	יוצאת	מהליך	ההתמחרות	ואז	עורך	הדין	אמר	לחברה	כי	המוכר	הינו	יהודי	
מארה"ב	שמעדיף	שהחברה	תרכוש	את	הקרקעות	ולכן	אם	החברה	תעלה	את	הצעתה	
ל–3	מיליון	ש"ח	היא	תהיה	הזוכה	וזה	מה	שאכן	קרה.	החברה	הציעה	3	מיליון	ש"ח	
וזכתה	בקרקע.	לביקורת	לא	ברור	מדוע	המציע	הסכים	לעצור	את	ההתמחרות	ולהעמיד	
את	סכום	הזכייה	על	3	מיליון	ש"ח	ולא	להמשיך	בהתמחרות	ולקבל	סכומים	גבוהים	

יותר.

במסמכים	שסקרנו	לא	הוסברה	החשיבות	שברכישת	הקרקעות	הספציפיות	האלה	ולמה	 	•
החברה	מייעדת	אותם.

הערת המבוקר

מדובר ברכישת קרקע בהליך התמחרות, הכולל מגבלת מחירים סבירה של עד 15% 
מעל שווי ע"פ שומה מאושרת וזאת בהתאם למדיניות שהייתה בתוקף בתקופת הרכישה 

דנן.

בתיק	העסקה	נמצא	מסמך	שבו	ישנה	המלצה	לא	להשתתף	במכרז	מכיוון	שנראה	 	•
זו	)של	 שמדובר	בעסקת	מכר	ולא	בגאולת	קרקע,	לביקורת	לא	ברור	מדוע	המלצה	
מנכ"ל	החברה(	לא	התקבלה	והחברה	החליטה	בכל	זאת	להשתתף	במכרז	ולבסוף	לשלם	

סכום	גבוה	מהשומה.

מבדיקת	ההבדלים	בחישובי	שתי	השומות	של	השמאי	עולה	כי	בשומתו	השנייה	נוספה	 	•
עסקה	נוספת	להשוואה,	במחיר	של	140	ש"ח	למטר,	מנגד	עסקאות	בסך	של	65,	ו–50	
ש"ח	למטר,	לא	נלקחו	בחשבון	"בשל	מיקומן",	דבר	שגרם	לכך	שמחיר	השומה	עלה	
ב–23	ש"ח	למ"ר.	בנוסף,	בשומה	השנייה	ניתן	משקל	בטווח	שבין	60%-100%	לעסקאות	
ההשוואה,	כך	שעסקאות	שבהן	נמכרה	חלקה	שלמה,	קיבלו	100%	וחלקות	בהן	נמכרו	

חלקי	חלקות	קיבלו	אחוזים	נמוכים	יותר,	לפי	החלק	הנמכר.

הערת המבוקר

בעקבות התמחרות זו, הבינה החברה כי אין דין התמחרות שמעורב בו הליך משפטי, 
כדין התמחרות שאינו הליך משפטי )הזמנה להציע הצעות ע"י עו"ד/פרטי(.

כאשר  הנ"ל,  ההתמחרויות  מסוגי  אחד  לכל  ונהלים  מדיניות  קבעה  החברה  לכן 
להתמחרות בהליך משפטי מספיקה שומה אחת. ואילו בהליך של התמחרות שלא 
בהליך משפטי, החברה רואה את התהליך כמכר לכל דבר ולכן חלים על התהליך כל 

הנהלים של רכישת קרקע, לרבות נוהל "שומה בלתי תלויה".
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נספח 4: פירוט הדירות שלא היו מושכרות ב–1.8.2016

כתובתעיר

קוטלר	14ירושלים

רות	8

השחל	52

ביאליק	16	)סטרניק(,	זכרון	יעקבחיפה

ביאליק	16,	זכרון	יעקב

בר	גיורא	2

עכו	העתיקה

גני	שרונים	E22תל	אביב

E24	שרונים	גני

נספח 5: פירוט משרדים וחנויות שלא היו מושכרים ב–1.8.2016

כתובתעיר

שלום	יהודה	7ירושלים

פס	הירק	34חיפה

פס	הירק	35

פס	הירק	36

פס	הירק	51

פס	הירק	32

פס	הירק	33

פס	הירק	178
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 קרן קיימת לישראל

תשלום פנסיה לעובדים

מבוא 	.1

בהתאם	לתוכנית	העבודה	של	משרד	מבקר	ההסתדרות	הציונית	העולמית,	בדקנו	 	.1.1
את	נושא	תשלומי	הפנסיה	לגמלאי	הקרן	קיימת	לישראל	)להלן:	"קק"ל"(	לשנים	
2016-2014,	את	הליך	ביצוע	הפסקת	תשלום	הפנסיה	לנפטרים	ומעבר	לתשלום	

לשאירים	ואת	תשלומי	טרום	הפנסיה	ששולמו	לחלק	מהעובדים.

הביקורת	בחנה	את	התהליכים	הבאים: 	.1.2

קיום	ויישום	נהלי	עבודה	המנחים	את	עובדי	חטיבת	משאבי	אנוש	ומחלקת	 	•
השכר	בביצוע	פעולות	בתחום	הפנסיה.

הליך	סיום	יחסי	עובד	מעביד	ואישור	הפנסיה	התקציבית. 	•

לפנסיה	 שונים	 עדכונים	 ביצוע	 לרבות	 הפנסיוניות,	 הזכויות	 חישוב	 	•
המשולמת.

מעקב	אחר	הפסקת	תשלומי	פנסיה	וגביית	כספים	עודפים	ששולמו. 	•

הביקורת	נערכה	במשרדי	קק"ל	בירושלים,	במהלך	החודשים	אוקטובר	2016– 	.1.3
פברואר	2017.

במהלך	הביקורת	התקיימו	פגישות	עם	מנהל	חטיבת	משאבי	אנוש,	מנהל	מחלקת	
שכר,	מנהלת	אגף	משאבי	אנוש,	מנהל	מחלקת	השמה,	פרישה	ומידע,	עובדי	

מחלקת	השכר	וכן	עם	עובדים	נוספים	בקק"ל,	ככל	שמצאנו	לנכון.

יעדי	הביקורת: 	.1.4

בחינת	תהליכי	חישוב	השיעור	הקובע	והשכר	הקובע	לפנסיה. א.	

בדיקת	הליך	אישור	הפנסיה	לפורשים. ב.	

בדיקת	תשלומי	הפנסיה	בפועל	בהתאם	להסכמי	הפרישה. ג.	

בדיקת	התשלומים	בגין	פרישה	מוקדמת. ד.	

בחינת	ביצוע	הפסקת	תשלום	פנסיה	בעת	פטירת	עובד. ה.	
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בדיקת	קיום	נהלי	בקרה	פנימית	נאותים	ובחינת	מידת	יעילות	הנהלים	 ו.	
והתהליכים	הקיימים.

איתור	נקודות	תורפה	בתהליכים	ובבקרה	ומתן	המלצות	לשיפורים. ז.	

מסמכים	עיקריים	ששימשו	בביקורת: 	.1.5

הסכמים	קיבוציים	החלים	על	עובדי	קק"ל. 	•

חוקת	הפנסיה	לעובדי	הקק"ל. 	•

חוקת	העבודה. 	•

נוהל	פרישה. 	•

הסכמי	הפרישה	על	מסלוליהם	השונים. 	•

מצבת	עובדים	לשנים	2016-2010. 	•

פרוטוקולים	מישיבות	ועדת	משאבי	אנוש	ומינהל. 	•

רשימות	הגמלאים	והשאירים	הזכאים	לפנסיה	תקציבית. 	•

קובץ	אקסל	המשמש	לחישוב	הפנסיה. 	•

מדגם	תלושי	שכר	של	גמלאים	ושארים. 	•

מדגם	טפסי	101	וטפסי	פרטים	אישיים	של	גמלאים	ושארים. 	•

התחשבנות	בגין	פדיון	ימי	מחלה	וחופשה	למדגם	עובדים. 	•

מדגם	תיקי	עובדים	הכוללים	ראיון	פרישה,	מכתב	תנאי	פרישה	ואישור	 	•
ההנהלה	לתנאים	שסוכמו.

עץ	הרשאות	למערכת	המידע. 	•

דוחות	נפטרים,	המתקבלים	ממינהל	האוכלוסין. 	•

דוחות	כספיים	ונתונים	פיננסים	לשנים	2015-2014. 	•

מסמכים	ספציפיים	שהתקבלו	לפי	דרישה. 	•

מתודולוגיה	הבדיקה: 	.1.6

סקירת	נהלי	קק"ל	בכל	הקשור	לפרישה	ופנסיה. 	•

וההסכמים	הרלוונטיים	לנושא	הפנסיה	 סקירת	הוראות	החוק,	התקנות	 	•
התקציבית.

שיחות	וברורים	עם	מנהלים	ועובדים. 	•

בחינת	הליך	אישור	הסכם	פרישה	וביצוע	בפועל. 	•

בדיקת	מדגם	תיקים	לבחינת	תנאי	הפרישה	בפועל	אל	מול	המסלול	שאושר. 	•

בדיקת	תשלום	הפנסיה	בפועל,	על	פי	הסכם	הפרישה. 	•

בדיקת	חישוב	הפנסיה	לגמלאים	ולשארים. 	•

בדיקת	ההתחשבנות	בגין	פדיון	ימי	חופשה	ומחלה. 	•

בדיקת	המעקב	אחר	נפטרים. 	•
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בדיקת	הליך	גריעת	נפטרים	ממצבת	הזכאים	לפנסיה. 	•

ריכוז	הממצאים. 	•

עריכת	דוח	ביקורת,	לרבות	הסקת	מסקנות	ומתן	המלצות. 	•

רקע כללי 	.2

קרן	קיימת	לישראל	נוסדה	בשנת	1901,	על	פי	החלטת	הקונגרס	הציוני	החמישי	בבאזל.

ביום	23	בנובמבר	1953,	התקבל	בכנסת	ישראל	חוק	קרן	קיימת	לישראל,	תשי"ד–1953,	
אשר,	בין	היתר,	הסדיר	את	מנגנון	הפיכתה	של	קק"ל	מחברה	זרה	לחברה	מקומית	

הרשומה	בישראל.

קק"ל	הינה	חברה	עם	הון	מניות	ללא	ערך	נקוב	ובעלי	המניות	שלה	הם	לכאורה	כל	
אזרחי	ישראל.

ביום	1	בספטמבר	2014,	הוכרה	קק"ל	כחברה	לתועלת	הציבור	)חל"צ(.

פנסיה תקציבית

פנסיה	תקציבית	הינה	פנסיה	המשולמת	מהתקציב	השוטף	של	הגוף	שבו	הועסק	העובד	
הזכאי	לפנסיה.

לאורך	השנים	הייתה	נהוגה	בקק"ל	פנסיה	תקציבית,	בה	עלות	הפנסיה	ממומנת	רק	
על	ידי	המעביד,	מתקציבו	השוטף	ולא	מתבצעת	הפרשה	מראש	מידי	חודש	בחודשו.	
להבדיל,	בפנסיה	צוברת	ההפרשות	מבוצעות	מידי	חודש	בחודשו	הן	על	ידי	המעביד	

והן	על	ידי	העובד	והכספים	מופקדים	בקופה/קרן	חיצונית	עבור	העובד.

רוב	עובדי	קק"ל	שהתקבלו	לעבודה	עד	לתאריך	1.4.95,	זכאים	לפנסיה	תקציבית	
המשולמת	מתוקף	חוקת	הפנסיה	לעובדי	קק"ל	)להלן	"החוקה"(.

מההסכמים	הקיבוציים	משנת	1995	ומשנת	2002	ניתן	להבין	כי	חל	שינוי	במעמדם	של	
העובדים	החדשים	אשר	נקלטו	לעבודה	החל	מיום	1.4.1995.	בפועל	המעבר	לפנסיה	
צוברת	בוצע	באופן	הדרגתי	והחל	מחודש	פברואר	1998	כל	העובדים	החדשים	שנקלטו	

הינם	בפנסיה	צוברת.

הטיפול	הביצועי	בנושא	הפנסיה	התקציבית	והצוברת	בקק"ל	הינו	באחריות	מחלקת	
שכר	)להלן	"המחלקה"(	שהינה	חלק	חטיבת	כספים	וכלכלה.	מחלקת	השכר	פועלת	
בהתאם	להנחיות	המגיעות	מחטיבת	משאבי	אנוש	ומינהל	)להלן	"החטיבה"	או:	"חטיבת 

מש"א"(.
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בנוסף	לפנסיה	התקציבית	המשולמת	לזכאים,	ישנן	עוד	שתי	קבוצות	עובדים	המקבלים	
גמלה,	כדלהלן:

עובדים	הזכאים	לפנסיה	צוברת,	אשר	פרשו	לפני	הגיעם	לגיל	הפנסיה,	 	.1
במסגרת	תכנית	פרישה	קבוצתית/אישית.	עובדים	אלו	זכאים	לקבל	תשלומי	

טרום	פנסיה	)גישור(	עד	הגיעם	לגיל	הפנסיה.

עובדים	הזכאים	לפנסיה	צוברת,	אשר	בעקבות	הסכם	קיבוצי	מיוחד	מתאריך	 	.2
22.09.2014,	מקבלים	מקק"ל	השלמת	קצבה	לסכום	של	הפנסיה	התקציבית,	
אותה	יכלו	לקבל	אילו	היו	זכאים	לכך,	בנוסף	לפנסיה	הצוברת	המתקבלת	

מקרנות	חיצוניות.

הסכמים קיבוציים וחוקים רלוונטיים

והפנסיה	 לנושא	שכר	העובדים	 הרלוונטיים	 והחוקים	 הקיבוציים	 להלן	ההסכמים	
התקציבית:

הסכם	קיבוצי	07/2004	—	יישום	תוכנית	הבראה	בקק"ל	בעקבות	מצבה	הכלכלי	 	•
תוך	ביצוע	תוכנית	פרישה	מרצון	והפחתת	מצבת	עובדים.

הסכם	קיבוצי	07/2002	—	ההסכם	כולל	הבנות	בנושא	תנאי	שירות	ופרישה.	 	•
בכלל	זה:	התייחסות	לתוספת	דרגות,	מעבר	לפנסיה	צוברת,	צמצום	משרות	

ותנאי	שירות.

הסכם	קיבוצי	מיוחד	08/2008	המתייחס	להבטחת	הפנסיה	של	עובדי	קק"ל. 	•

חוק	חופשה	שנתית,	)תשי"א־1951(. 	•

צו	ההרחבה	הבסיסי	לדמי	הבראה	1998. 	•

הוראת	תקשי"ר	25.5. 	•

הוראת	תכ"ם	13.3.3. 	•

חוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)קופות	גמל(,	תשס"ה–2005 	•

במסגרת	הביקורת	נבחנה	התאמת	טיפול	קק"ל	בנושאי	הפנסיה	להוראות	החוקים	
וההסכמים	הנ"ל.

התפתחות מצבת כוח האדם בקק"ל

קרן	קיימת	לישראל	מצויה	שנים	רבות	בתהליכי	צמצום	כוח	אדם.	מספר	העובדים	
בתחילת	שנות	התשעים	עמד	על	כ–4,000	ויותר	ונכון	לשנת	2016	מועסקים	בקק"ל	
1,081	עובדים,	מתוכם	כ–85%	עובדי	תקן	)להלן:	"עובדי תקן"(	והיתר	עובדי	כפיים/

שטח	)להלן:	"עובדי שדה"(.

הירידה	המאסיבית	בהיקף	כוח	האדם	נבעה	בעיקר	ממבצעי	פרישה	מרצון,	אשר	האחרון	
שבהם	היה	בשנת	2009,	כדלהלן:
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מספר פורשיםשנה

1999600

2003-2002300

2004240

2009250

להלן	נתונים	כללים	שהתקבלו	מחטיבת	משאבי	אנוש,	לגבי	הרכב	כוח	האדם	בקק"ל	
בעשור	האחרון:

סך פנסיה מצבת גמלאיםפורשים )*(עובדיםשנה
באלפי ש"ח

20071,225161,15987,759

20081,16091,13189,509

20091,0201511,261111,969

20101,030161,226115,221

20111,157151,188117,834

20121,092151,153116,420

20131,079271,133118,391

20141,095281,109120,217

20151,134451,085118,401

20161,081461,059120,369

המדובר	בעובדי	תקן	שפרשו	בשנים	האלו,	לפנסיה	תקציבית	או	לפנסיית	גישור.	לגבי	עובדי	שדה,	הם	 	)*(
מקבלים	פנסיה	צוברת	ונתוניהם	אינם	כלולים	בטבלה	דלעיל.

חריג	בודד:	בשנת	2009	פרשו	17	עובדי	שדה	שקיבלו	פנסיית	גישור	בלבד	עד	הגיעם	לגיל	הפרישה	
ולאחריו	הם	קיבלו/יקבלו	פנסיה	צוברת	מקרן	הפנסיה	לה	הם	הפרישו	במהלך	השנים.	17	עובדים	אלו	

אינם	כלולים	בנתוני	2009	בטבלה	דלעיל.

נתונים כספיים

להלן	פירוט	הוצאות	השכר	והפנסיה	מדוחות	רווח	והפסד	של	קק"ל,	לשנים	2014-
2015	)באלפי	ש"ח(:
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמברסעיף

20152014

154,083147,953מפעלי	פיתוח	קרקע	וייעור	—	ייצור

50,00045,887מפעלי	פיתוח	קרקע	וייעור	—	מנהלה

9,6908,423מכלול	המקרקעין

18,43118,516חינוך

14,59714,398קשרי	קהילה

12,66310,721אחזקה

52,56751,341הנהלה	וכלליות

13,79712,969גיוס	תרומות

325,828310,208סך הכל תשלומי שכר שוטפים

118,401120,217תשלומי	פנסיה	לגמלאים

4,4316,542תשלומי	פיצויים	ומענקים

448,660436,967סה"כ תשלומי שכר כולל גמלאים

מערכות מידע

מערכת	השכר	היא	מערכת	חילן.

נהלי עבודה

נהלי	העבודה	העיקריים	המשמשים	את	קק"ל	בנושא	זה:

חוקת	העבודה. 	•

חוקת	הפנסיה. 	•

נוהל	פרישה. 	•

נוהל	חופשה	והיעדרויות. 	•

סיום יחסי עובד-מעביד וגמר חשבון 	.3

כללי 	.3.1

על	פי	"נוהל	פרישה",	ישנם	הבדלים	בין	פרישת	חובה,	דהיינו	—	עובד	שהגיע	
לגיל	פרישת	חובה,	לבין	פרישת	זכות	ופרישה	יזומה.
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פרישת חובה:

חטיבת	משאבי	אנוש	נערכת	לקראת	פרישה	של	עובדים	המגיעים	לגיל	פרישת	
חובה	ושולחת,	כחצי	שנה	לפני	מועד	הפרישה,	הודעה	לעובד,	למנהל	היחידה	
ולוועד	העובדים.	החטיבה	בודקת	אם	יש	צורך	לאייש	את	התקן	בעובד	אחר	
או	שניתן	לבטלו.	העובד	מוזמן	לראיון	פרישה	שלאחריו	מחליטה	החטיבה	על	
מועד	הפרישה	ותנאי	הפרישה,	מחלקת	השכר	מבצעת	את	ההתחשבנות	בגין	
סיום	יחסי	עובד	מעביד	ובדיקת	חובות	העובד	)באם	קיימים(	בהתאם	להנחיות	
חטיבת	משאבי	אנוש	ומינהל.	לפני	מועד	הפרישה	זכאי	העובד	לצאת	לחופשה	
בהתאם	למספר	ימי	החופשה	שנצברו	לרשותו.	העובד	מחזיר	את	הציוד	ששימש	

אותו	ומסיים	את	עבודתו.

פרישת זכות:

ככלל,	פרישת	זכות	אפשרית	רק	לעובדים	שחוקת	הפנסיה	חלה	עליהם.

עובד	זכאי	להגיש	בקשה	לפרישת	זכות	בהתקיים	אחת	משתיים:

עובד	בגיל	50	שנה,	לאחר	שעבד	בקק"ל	לפחות	25	שנה. 	.1

עובד	בגיל	55	שנה,	לאחר	שעבד	בקק"ל	20	שנה	לפחות. 	.2

עובד	הזכאי	לפרישת	זכות,	יגיש	בקשה	לפרישה	מוקדמת	בכתב,	לחטיבת	מש"א,	
ידון	בבקשה	ויחליט	אם	לאשרה	עקרונית.	במידה	שהבקשה	 מנהל	החטיבה	
אושרה	יזומן	העובד	לראיון	שבו	ינמק	את	בקשת	הפרישה,	מנהל	היחידה	שבה	
וכן	אם	נדרש	לאייש	את	התקן	 יחווה	את	דעתו	על	הבקשה	 מועסק	העובד	

בעובד	אחר.

חוות	הדעת	של	מנהל	היחידה	תועבר	למנהל	החטיבה	לאישור.	אישר	מנהל	
החטיבה	את	הפרישה	המוקדמת,	יוזמן	העובד	לראיון	נוסף	שבו	יקבעו	מועד	

ותנאי	הפרישה.

פרישה יזומה:

פרישת	עובד	שלא	במסגרת	פרישת	חובה	או	זכות,	אפשרית	על	ידי	יוזמה	של	
חטיבת	מש"א,	של	מנהל	היחידה	או	של	העובד	במקרים	שאינו	זכאי	לפרישת	

זכות.

חטיבת	מש"א	תקיים	ראיון	עם	העובד	שבו	יוחלטו	מועד	ותנאי	הפרישה.

67	נדרש	לפנות	לממונים	בבקשה	 גיל	 עובד	שרוצה	להמשיך	לעבוד	אחרי	
לדחיית	מועד	הפרישה.	במידה	והממונים	ממליצים	בפני	מנהל	חטיבת	משאבי	
אנוש	ומינהל,	מתקיימת	ישיבה	עם	העובד	שבסופה	ממליץ	אגף	משאבי	אנוש	
האם	לדחות	את	מועד	הפרישה	ולאיזו	תקופה.	אפשרות	נוספת	היא	שההנהלה,	
עקב	צרכי	עבודה,	תפנה	לעובד	בבקשה	שידחה	את	מועד	פרישתו	בהסכמה.
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עובד	אשר	ממשיך	לעבוד	לאחר	גיל	67,	יקבל	שכרו	כעובד	אך	לא	יהיה	זכאי	
לקבל	פנסיה	בתקופה	זו.

אישור תנאי הפרישה:

אישור	תנאי	הפרישה	לעובדים	שטרם	הגיעו	לגיל	פרישת	חובה,	ניתן	על	ידי	
המנכ"ל	ו/או	מנהל	חטיבת	משאבי	אנוש	ומינהל.	תנאי	הפרישה	כוללים	את	
שיעור	הפנסיה	לה	יהיה	זכאי	העובד,	דרגת	הפרישה	שתינתן	לו,	מענק	הסתגלות,	
מענקים	מיוחדים	)למשל:	מענק	בשיעור	של	חצי	משכורת	חודשית	עבור	כל	

שנת	עבודה	—	על	בסיס	סעיף	8	לחוקת	הפנסיה(	ועוד.

גמר חשבון 	.3.2

גמר	החשבון	בעת	סיום	יחסי	עובד	ומעביד	מתייחס	לסגירת	יתרות	ימי	החופשה,	
ימי	ההבראה,	ימי	המחלה,	קצובת	ביגוד,	החזר	ביטוחי	ואגרות	רכב	והחזר	חובות	

העובד	כלפי	קק"ל.

במקרים	בהם	קיימות	יתרות	ימי	חופשה	לזכות	העובד	מתבצע	הליך	פדיון,	
במקרים	בהם	יתרת	החופשה	שלילית	מתבצע	קיזוז	כנגד	השכר.

חישוב	הזכאות	של	העובד	מתבצע	בחטיבת	משאבי	אנוש	וכולל	את	חישוב	
מספר	שעות	החופשה	שנותרו	לזכות	העובד,	חישוב	ימי	המחלה	שנותרו	לעובד,	

מספר	הימים	שנוצלו	ומספר	הימים	אותם	יש	לפדות.

לאחר	ביצוע	החישוב,	חטיבת	מש"א	מעבירה	מכתב	מסודר	למחלקת	שכר	ובו	
פירוט	תנאי	הפרישה	של	העובד,	אחוז	הפנסיה	ותנאים	נוספים	להם	הוא	זכאי	

מכוח	הסכמי	הפרישה	השונים.

מחלקת	השכר	מעדכנת	ומחשבת	את	דרגת	השכר	ואת	התשלומים	הנלווים	
ומזינה	את	התוצאות	למערכת	חילן,	על	מנת	להפיק	תלוש	שכר	ולבצע	את	

התשלום.

פדיון ימי חופשה 	.3.3

עובד	שלא	ניצל	את	כל	ימי	החופשה	המגיעים	לו	זכאי,	במועד	סיום	העבודה,	
לסכום	כסף	השווה	לדמי	החופשה	שהיה	מקבל,	אילו	היה	מנצל	בפועל	את	ימי	

החופשה.

ימי	 יום	חופשה	לצורך	תשלום	פדיון	 על	פי	חוק	חופשה	שנתית,	ערכו	של	
החופשה,	שווה	לערכו	של	יום	החופשה	במקרה	שהעובד	היה	מנצל	את	יום	

החופשה	בפועל.
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בטרם	פרישת	העובד,	מבוצע	באגף	משאבי	אנוש,	חישוב	יתרת	ימי	החופשה	
שנשארו	לזכותו	של	העובד.	ימי	החופשה	בקק"ל	נמדדים	לפי	שעות	ופדיון	
ימי	החופשה	מחושב	לפי	ערך	שעת	עבודה	נכון	ליום	הפרישה.	מספר	שעות	

הזכאות	מועבר	למחלקת	השכר,	לביצוע	התשלום.

הזכאות	לימי	החופשה	בקק"ל	הינם	כדלהלן:

סוגי עובדיםזכאות שנתית לימי חופשהוותק בשנים

לעובדים	בדירוג	אקדמי8-119

5-113
לשאר	העובדים

8-619

לכל	העובדים927+

על	פי	נוהל	"חופשה	שנתית,	הריון,	לידה	הורות	וחל"ת":

צבירת	חופשה	לא	תעלה	על	מכסת	חופשה	דו–שנתית	לה	זכאי	העובד	ולא	 	•
יותר	מ–60	יום	בסה"כ.

הצבירה	מותרת	רק	בתנאי	שנוצלו	מידי	שנה	ימי	חופשה	רצופה	בהתאם	 	•
לחוק	)לפחות	7	ימים(.

7	ימים	 יום,	יהיה	חייב	לנצל	 עובד	שמכסת	החופשה	השנתית	שלו	13	 	•
לפחות.	עובד	שמכסת	החופשה	השנתית	גדולה	יותר,	יהיה	חייב	לנצל	13	

ימי	חופשה	לפחות,	כדלהלן:

מכסת חופשה 
שנתית

מספר ימים מינימלי 
לניצול בשנת עבודה

זכות צבירה 
מקסימלית

13726

191338

271354

פדיון ימי מחלה 	.3.4

עובדי	קק"ל	זכאים	החל	משנת	1985	ל–27	ימי	מחלה	בשנה.	)עד	אז	—	30	ימים(.	
על	פי	ההסכם	הקיבוצי	מיום	3.11.1980	וההסכם	הקיבוצי	מיום	12.1.2011,	

זכאים	עובדי	קק"ל	לפדות	ימי	מחלה	שלא	נוצלו	על	פי	המפתח	הבא:

ניצל	העובד	במשך	כל	תקופת	שירותו	יותר	מ–65%	מסך	כל	ימי	המחלה	 	•
שהגיעו	לו	—	לא	ישולם	כל	פיצוי.

ניצל	העובד	במשך	כל	תקופת	שירותו	36%	עד	65%	מסך	כל	ימי	המחלה	 	•
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6	ימים	עבור	כל	30	ימי	מחלה	 המגיעים	לו,	יהיה	הפיצוי	בשיעור	של	
צבורים.

ניצל	העובד	במשך	כל	תקופת	שירותו	פחות	מ–36%	מסך	כל	ימי	המחלה	 	•
8	ימים	עבור	כל	30	ימי	מחלה	 המגיעים	לו,	יהיה	הפיצוי	בשיעור	של	

צבורים.

נוסחת	החישוב	תהיה	על	פי	המקובל	בקק"ל	ובהתייחס	לדרגות	הפרישה.

מענק יובל 	.3.5

על	פי	הוראת	תקשי"ר	25.5	והוראת	תכ"ם	13.3.3	שאומצו	על	ידי	קק"ל:

עובד	המועסק	או	הועסק	במצטבר	25	שנה	ומעלה	בשירות	המעסיקים	 	•
החתומים	על	ההסכם	הקיבוצי,	זכאי	פעם	בשנה	למענק	יובל	בשיעור	של	

60%	מהשכר	המשולב	והתוספות	המהוות	בסיס	לחישוב	ערך	שעה.

מועד	תשלום	מענק	יובל	הינו	בחודש	ספטמבר	של	כל	שנה,	למעט	דירוג	 	•
עובדי	ההוראה	לגביהם	מועד	התשלום	חל	בחודש	יוני	של	כל	שנה.

עובד	הפורש	וזכאי	לקצבה,	אשר	ערב	פרישתו	נמנה	על	הזכאים	לקבלת	 	•
יהיה	זכאי	למלוא	מענק	היובל	בשנת	הפרישה,	ללא	קשר	 יובל,	 מענק	

לתאריך	פרישתו.	

זכאי	הגמלאי	 יהיה	 החל	משנה	המתחילה	ב–1	בינואר	לאחר	פרישתו,	 	•
לתשלום	מענק	יובל	אחת	לשנה	בחישוב	יחסי	לשיעור	קצבתו.		גמלאים	אשר	
בחרו	במסלול	גמלה	צמודת	מדד,	החלק	היחסי	של	מענק	היובל	משולם	

מדי	חודש	בחודשו.

תשלום דמי הבראה 	.3.6

על	פי	צווי	ההרחבה,	חוקת	העבודה	וההסכמים	הקיבוציים	החלים	על	עובדי	
קק"ל,	עובדים	הזכאים	לפנסיה	תקציבית,	זכאים	גם	כן	לדמי	הבראה	בתקופת	
בשנה	 פעמיים	 לעובדים	 משולמים	 בקק"ל	 ההבראה	 י	 דמ שלהם.	 הפנסיה	

ולגמלאים	מדי	חודש	בחודשו.

ביגוד 	.3.7

עובדי	קק"ל	זכאים	לקצובת	ביגוד,	על	פי	חוקת	העבודה	וההסכמים	הקיבוציים	
יולי	2015,	זכאים	הגמלאים	לקצבה	בגובה	של	 החלים	עליהם.	נכון	לחודש	

כ–2,100	ש"ח	לשנה,	המשולמת	ב–12	תשלומים	חודשיים.
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מענק הסתגלות 	.3.8

חלק	מעובדי	קק"ל	הפורשים	בפרישה	מוקדמת,	זכאים	למענק	הסתגלות	בשיעור	
של	מספר	משכורות	חודשיות	)על	פי	רוב	—	3	משכורות(,	כל	עובד	על	פי	תנאי	

פרישתו	והסכמי	הפרישה	החלים	עליו.

מתן דרגת פרישה 	.3.9

על	פי	ההסכם	הקיבוצי	מיום	17.4.2008,	זכאים	עובדי	קק"ל	לקבל	דרגת	פרישה,	
בעת	יציאתם	לגמלאות.	הדרגה	המוענקת	לעובדים	בפרישת	חובה	הינה	בין	חצי	
דרגה	)הנקראת	"דרגת	שהייה"(	לדרגה.	גובה	ההעלאה	תלוי	במספר	השנים	בהן	
נמצא	העובד	בדרגתו	הקודמת.	הדרגה	המוענקת	לעובדים	הפורשים	בתכנית	
פרישה	כללית/אישית,	הינה	על	פי	הסכם	הפרישה.	אגף	משאבי	אנוש	מעדכן	

את	מחלקת	השכר	במספר	הדרגות	שהוענקו	לעובד.

הביקורת בחנה את הליך סיום יחסי עובד-מעביד, כולל התחשבנות בגין ימי חופשה 
ומחלה שטרם נוצלו, דמי הבראה, מענק הסתגלות, מענק יובל ומתן דרגת פרישה.

ממצאי הביקורת

אישור	תנאי	הפרישה	על	ידי	המנכ"ל 	.1

כאמור,	בעת	פרישת	עובד,	שאינה	פרישת	חובה,	העובד	מוזמן	לראיון	פרישה	
שבו	הוא	מפרט	את	הסיבות	לבקשתו	לפרישה	מוקדמת.	לאחר	הריאיון	מחליט	
המנכ"ל	ו/או	מנהל	חטיבת	מש"א	ומינהל	לגבי	תנאי	הפרישה.	הביקורת	העלתה	
כי	לא	קיימים	נהלים	המקנים	למנכ"ל	ולמנהל	החטיבה,	סמכות	לאישור	הסכמי	
פרישה	אישיים,	)שאינם	תנאי	פרישה	סטנדרטיים(	או	אישור	תנאי	פרישה	על	פי	
הסכמים	שטרם	אושרו	בדירקטוריון.	המסמך	היחיד	שהוצג	בנידון	הינו	פרוטוקול	
מועדת	משאבי	אנוש	ומינהל	מיום	22.10.2014	שבה	נדונה	תכנית	פרישה	מרצון	
והוחלט	כי:	"המנכ"ל	יביא	לדיון	את	סיכום	המו"מ	והפרטים	לאחר	דיון	בהנהלת	
קק"ל,	לאישור	הועדה	הדירקטוריונית	למשאבי	אנוש	ומינהל"	)ראה	נספח א'(.

המלצת הביקורת

מומלץ	להנהלת	קק"ל	לקבוע	בנוהל	כללים	ברורים	לגבי	הסמכות	לאישור	
הסכמי	פרישה	אישיים.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת. יעודכן נוהל הפרישה ובו יקבעו הגורמים המוסמכים 
לאשר הסכמי פרישה אישיים.
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היעדר	כללים	ברורים	לקביעת	מספר	חודשי	ההסתגלות 	.2

מבדיקת	מדגם	הגמלאים	על	ידי	הביקורת	עולה	כי	מענק	ההסתגלות	הניתן	
בעת	הפרישה	אינו	קבוע	ונע	בשיעור	שבין	7-0	משכורות	חודשיות,	ללא	כל	
הסבר	וקריטריונים	שוויוניים.	לא	קיימות	בקק"ל	הנחיות	לגבי	מספר	חודשי	
ההסתגלות	שמגיע	לפורשים,	אם	בכלל	ונראה	כי	המענק	ניתן	בצורה	שרירותית.

המלצת הביקורת

מומלץ	לכתוב	קריטריונים	לגבי	שיעור	מענק	ההסתגלות,	שהיקפו	יהיה	תלוי	
בוותק	העובד,	בתרומתו	לקק"ל	ועוד.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת. לגבי עובדים בפרישת חובה, אין מתן של משכורות 
הסתגלות. ייתכן כי בתכנית פרישה כללית/אישית, יינתנו משכורות הסתגלות.

אי	ביצוע	שימוע/ראיון	פרישה 	.3

כאמור,	על	פי	נוהל	הפרישה,	כל	עובד	שמסיים	את	עבודתו	בקק"ל	נדרש	לעבור	
ראיון	פרישה/שימוע.	ממדגם	פורשים	שנבדקו	על	ידי	הביקורת	עולה	כי	לא	
תמיד	מתקיים	ראיון/שימוע	שכזה.	לידי	הביקורת	הגיעו	רק	שלושה	סיכומי	

ראיונות	פרישה	מתוך	16	עובדים	שנבדקו.

המלצת הביקורת

מומלץ	לוודא	שאכן	כל	עובד	שמסיים	את	עבודתו	בקק"ל	יעבור	ראיון	פרישה/
שימוע.	הראיון	יתועד	בכתב	ויישמר	בתיק	האישי	של	העובד.

תגובת המבוקר

מקובלת המלצת הביקורת לגבי קיום ראיון והקפדה על תיעודו. החל משנת 
2017 אנו מקפידים על קיום ראיון ע"י הממונים/חטיבת משאבי אנוש ומינהל 

ומקפידים לתעד את הראיון ולתייק את התיעוד בתיק האישי.

נושא זה עודכן בנוהל פרישה אשר נמצא בתהליכי אישור סופיים.

חישוב	פדיון	ימי	החופשה	והמחלה	באופן	ידני 	.4

כאמור,	בעת	פרישת	עובד	הוא	זכאי	לפדות	את	יתרת	ימי	החופשה	שצבר	)עד	
למקסימום	הצבירה	המותרת(	וכן	לקבל	פיצוי	עבור	ימי	מחלה	שלא	נוצלו.	
חישובים	אלו	נעשים	בצורה	ידנית	בקבצי	אקסל.	הביקורת	סבורה	כי	ביצוע	

חישובים	כאלה	בצורה	ידנית	עלולים	לגרור	טעויות	וחישובים	שגויים.
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המלצת הביקורת

מומלץ	למחלקת	השכר	לבדוק	האם	ישנה	אפשרות	לבצע	את	חישוב	יתרת	ימי	
החופשה	והמחלה	בצורה	ממוחשבת,	כגון	במודול	של	חילן	או	במערכת	אחרת.

תגובת המבוקר

המלצת הביקורת מקובלת.

לגבי פדיון ימי חופשה: מחלקת שכר הונחתה ע"י אגף משאבי אנוש ועל ידי 
מנהל חטיבת כספים, לבצע פדיון, באופן ממוחשב ע"י מערכת חיל"ן.

לגבי פיצוי בעבור ימי מחלה בלתי מנוצלים: אגף משאבי אנוש נערך לאיסוף 
הנתונים לשם הכנת תשתית לביצוע באופן ממוחשב.

היעדר	תיעוד	של	ההתחשבנות	בגין	ימי	חופשה	ותנאי	הפרישה 	.5

כאמור,	חישוב	ימי	החופשה	נעשה	באופן	ידני.	לאחר	ביצוע	החישוב	והעברתו	
לתשלום,	קק"ל	לא	שומרת	עותק	ממוחשב	של	החישוב,	כך	שלא	ניתן	לבקר	
אותו	ועל	מנת	לבדוק	—	צריך	לחשב	מחדש.	כפועל	יוצא	מכך,	לא	ברורה	היקף	

הבקרה	על	התחשיב,	אם	בכלל	נעשית,	טרם	העברתו	לתשלום.

המלצת הביקורת

מומלץ	לתעד	עותק	אלקטרוני	של	כל	מסמך,	כך	שבעת	הצורך	ניתן	יהיה	לאתר	
את	התיקייה	ולשלוף	את	החומר	בנקל.

תגובת המבוקר

בתוכנת "דוקומנטום" קיים תיעוד של ההתחשבנות בגין חופשה ומחלה.

מתן	אפשרות	לצבירת	יתר	של	ימי	חופשה 	.6

בגין	חלק	 כי	 נמצא	 ימי	החופשה	 בגין	צבירת	 במהלך	בדיקת	ההתחשבנות	
מהפורשים	הופחתו	ימי	חופשה	עודפים	שנצברו.	הביקורת	סבורה	כי	אי	חסימת	
האפשרות	לצבור	ימי	חופשה	מעבר	למותר,	עלולה	לגרום	לעלויות	כספיות	

מיותרות	לקק"ל.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבצע	הגבלה	ממוכנת	לגבי	מספר	ימי	החופשה	שניתן	לצבור,	זאת	
בהתאם	למכסה	המקסימלית	המותרת	בקק"ל.
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תשלום טרום פנסיה תקציבית 	.4

תשלומי	טרום	הפנסיה,	ניתנים	לעובדים	בפנסיה	צוברת,	אשר	כחלק	מהסכם	הפרישה	
המוקדמת	שלהם	הם	מקבלים	מקק"ל	תשלומי	פנסיה	תקציבית	עד	גיל	67	שלאחריו	

הם	יתחילו	לקבל	תשלומים	מקרן	הפנסיה	הצוברת.

תשלומי	טרום	הפנסיה	מחושבים	לפי	כל	הזכויות	שנצברו	לעובד	נכון	למועד	הפרישה.

הסדר	תשלומי	טרום	פנסיה	שולבו	גם	בחלק	ממסלולי	הפרישה	מרצון	בשנת	2009.

נכון	למועד	הביקורת	ישנם	8	עובדים	הזכאים	לתשלומים	הנ"ל,	מועד	סיום	תשלומי	
טרום	הפנסיה	נע	בין	חודש	פברואר	2017	לחודש	פברואר	2032,	כדלהלן:

ר  פ ס מ
עובד

תום תקופת חודש פרישה
הזכאות

מקור הזכאות

ע"פ	הסכם	קיבוצי	01.02.20172014יוני	82502016

מש"א	01.09.2018אוגוסט	82562016 חטיבת	 מנהלת	 מ"מ	 אישור	
ומינהל	עקב	מצב	רפואי	קשה	ואבדן	

כושר	עבודה

)*(	01.12.2019דצמבר	81562012 המעזק	 עובדי	 של	 קיבוצי	 הסכם	
משנת	2001	—	אלמנה

הסכם	קיבוצי	של	עובדי	המעזק	משנת	01.06.2020ינואר	78502016
2001

רפואי	קשה	01.01.2021ינואר	82352016 אישור	מנכ"ל	עקב	מצב	
ואבדן	כושר	עבודה

הסכם	קיבוצי	של	עובדי	המעזק	משנת	01.12.2023ינואר	77602016
2001

טיוטת	01.02.2032אוקטובר	2016	**4046 על	 מבוסס	 	— מנכ"ל	 אישור	
מתווה	פרישה	2015

טיוטת	01.02.2032אוקטובר	2016	**4047 על	 מבוסס	 	— מנכ"ל	 אישור	
מתווה	פרישה	2015

חברת	בת	של	קק"ל,	שמה	המלא:	"מעזק־חברה	לפיתוח	קרקע	בע"מ". 	)*(
עלות	הפנסיה	המוקדמת	עד	לסוף	התקופה	הינה	כ־1.2-0.9	מליון	ש"ח	לכל	אחד. 	)**(

הביקורת בדקה את מצבת העובדים הזכאים לתשלומי טרום פנסיה ואת התנאים 
שניתנו להם, לרבות ההתאמה להסכמי הפרישה וביצוע התשלומים בפועל.
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ממצאי הביקורת

אישור	תנאי	הפרישה	על	פי	טיוטת	מתווה	פרישה	שטרם	אושרה 	.1

מנתונים	שנמסרו	לביקורת	עולה	כי	מתווה	הפרישה	שהוכן	בשנת	2015	טרם	
אושר	על	ידי	ועד	העובדים	והנהלת	החברה,	למרות	זאת,	ישנם	חמישה	עובדים	
שפרשו	וקיבלו	את	תנאי	המתווה.	בחלק	מהמקרים	מדובר	בתשלומי	טרום	פנסיה	
לכ־15	שנה	קדימה	ולביקורת	לא	ברור	מקור	הסמכות	לאישור	תשלומים	מסוג	
זה	על	ידי	המנכ"ל	ו/או	מנהל	חטיבת	משאבי	אנוש,	על	בסיס	תוכנית	שטרם	

אושרה	ונחתמה	על	ידי	המוסדות	המוסמכים	לכך	בחברה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לאשר	בדירקטוריון	את	מדרג	הסמכויות	לאישור	הסכמי	פרישה	אישיים	
לעובדים.

תגובת המבוקר

נוהל הפרישה יעודכן ובו יקבעו הגורמים המוסמכים לאשר הסכמי פרישה.

היעדר	כללים	ברורים	לקביעת	הזכאות	לתשלומי	טרום	פנסיה 	.2

מבדיקת	מקור	הזכאות	לקבלת	תשלומי	טרום	פנסיה	תקציבית	עד	להגעה	לגיל	
פרישה	וקבלת	פנסיה	צוברת,	עולה	כי	אין	קריטריונים	ברורים	המפרטים	מיהם	
העובדים	הזכאים	לתשלומים	אלו.	הביקורת	סבורה	שבהיעדר	כללים	ברורים	
הקובעים	אמות	מידה	שבגינן	זכאי	עובד	לתשלומים	אלו,	עלולה	להיגרם	אי	
אחידות	בין	הפורשים	והדבר	חושף	את	קק"ל	לתביעות	של	עובדים	כנגד	החברה.

המלצת הביקורת

מומלץ	לגבש	נוהל	הכולל	קריטריונים	ברורים	לגבי	אוכלוסיית	הזכאים	לתשלומי	
טרום	פנסיה	תקציבית	ולאשר	את	הנוהל	בהנהלת	קק"ל.

תגובת המבוקר

נוהל הפרישה יעודכן ויקבעו בו קריטריונים לזכאות לתשלומי טרום פנסיה 
תקציבית.
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תשלום הפנסיה התקציבית לגמלאים 	.5

השכר הקובע לפנסיה 	.5.1

השכר	הקובע	לפנסיה	הינו	סמל	100	בתלוש	השכר,	הכולל	את	שכר	היסוד	על	
פי	דרגת	הפרישה,	תוספת	הוותק	שנצבר,	השתלמות,	גמולים	שונים,	תוספות	
הסכמיות	וגמול	שדה	או	משרד,	כאשר	גמול	המשרד	עולה	מ־7.5%	בתקופת	
זה	מוכפל	בשיעור	הפנסיה	שצבר	 העבודה	ל־11%	בחישוב	הפרישה.	שכר	

העובד.

בנוסף,	זכאים	הגמלאים	למשכורת	13	)נקרא	גם	מענק	חג(,	מענק	יובל,	הבראה	
וביגוד.

על	פי	חוקת	הפנסיה,	בשלושת	החודשים	הראשונים	זכאים	הגמלאים	לשכר	
מלא	בשיעור	100%	ולאחר	מכן	לגמלה	על	פי	שעורי	הפנסיה	שצברו	בפועל	

או	על	פי	שיעור	הפנסיה	שנקבע	בהסכמי	הפרישה.

הצמדת הפנסיה 	.5.2

על	פי	ההסכמים	הקיבוציים,	ניתן	להצמיד	את	הגמלה	לפי	אחת	משתי	האפשרויות	
הבאות:

הצמדה	למדד	המחירים	לצרכן	אחת	לרבעון. 	.1

הצמדה	להסכמי	שכר	והסכמים	קיבוציים	במשק. 	.2

לגבי	עובדים	שבחרו	בפנסיה	צמודת	מדד,	לא	תחושב	ירידה	שלילית	במדד	
מתחת	לשכר.

קביעת תנאי הפרישה 	.5.3

תנאי	הפרישה	נקבעים	באגף	משאבי	אנוש	בהתאם	לגיל	העובד,	סוג	הפרישה,	
חוקת	הפנסיה	והסכמי	פרישה	מרצון	הרלוונטיים	לתקופת	הפרישה.	בתנאי	
הפרישה	נקבע	שיעור	הפנסיה	לו	זכאי	העובד,	מענק	ע"פ	סעיף	8	לחוקת	הפנסיה,	
מספר	חודשי	ההסתגלות,	דרגת	הפרישה,	גובה	הפיצויים,	מענק	בגין	עבודה	

מעבר	ל–30	שנה,	שחרור	כספים	מקרן	ההשתלמות	ומקופת	הגמל	ועוד.

תשלומי פנסיה לזכאי פנסיה תקציבית ממשרד האוצר 	.5.4

על	פי	הסכמים	אישיים	מול	מספר	עובדים,	ישנם	עובדים	הזכאים	להסכם	
רציפות	לגבי	הפנסיה	התקציבית	המגיעה	להם	מהמדינה.	כלומר,	עובד	שעבר	
בין	מקומות	עבודה	שתחת	ההסכם	הקיבוצי	לתשלום	פנסיה	תקציבית,	יהיה	
זכאי	לשיעור	פנסיה	כאילו	צבר	את	כל	שנות	העבודה	ברצף	באותו	מקום,	אך	
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לא	יותר	מ–70%	מקסימליים.	תשלום	הפנסיה	מתחלק	בין	מקומות	העבודה,	
בחלוקה	יחסית	על	פי	מספר	שנות	העבודה	בפועל.

בקק"ל	ישנם	מספר	עובדים	הזכאים	לרצף	זכויות	עקב	עבודה	קודמת	בשירות	
המדינה.	אחת	לחודש	שולח	משרד	האוצר	לקק"ל	תלושי	שכר	עבור	העובדים	

הרלוונטיים	וקק"ל	משלימה	את	תשלום	הפנסיה	לפי	זכאות	העובד.

טפסי 101 	.5.5

אחת	לשנה	שולחת	מחלקת	השכר	מכתב	לכל	הגמלאים	הכולל	בקשה	למלא	
טופס	101	/	שאלון	עדכון	פרטים	אישיים.	במהלך	השנה	נשלחת	התראה	שנייה	

לגמלאים	שטרם	שלחו	את	הטפסים.

בקשה	למילוי	שאלון	פרטים	אישיים	נשלחת	גם	לשארים	עם	קבלת	ההודעה	
על	פטירתו	של	הגמלאי.

הביקורת דגמה 22 גמלאים ושארים שהתחילו לקבל תשלומי פנסיה תקציבית בין 
השנים 2016-2014, תוך בדיקת תשלומי הפנסיה התקציבית על פי החוקה, התקנות 
וההסכמים השונים. כמו כן, בחנה הביקורת את חישוב השכר הקובע לפנסיה, מילוי 

טפסי 101 ועדכון תשלומי הפנסיה בהתאם לתנאי ההצמדה.

ממצאי הביקורת

חישוב	תשלומי	הפנסיה	בצורה	ידנית 	.1

מבדיקת	חישוב	תשלומי	הפנסיה	המשולמים	לגמלאים	ו/או	לשארים,	עולה	כי	
חישובים	אלו	נעשים	בקובץ	אקסל	על	ידי	עובדי	מחלקת	השכר.	הביקורת	סבורה	
שאי	ביצוע	חישובים	אלו	בצורה	ממוחשבת,	חושפת	את	מחלקת	השכר	לטעויות	

חישוב	ולטעויות	אנוש	העלולות	לגרום	לתשלומי	פנסיה	ביתר	או	בחסר.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבחון	אפשרות	לבצע	את	החישובים	בצורה	ממוכנת,	תוך	הסתמכות	על	
מערכת	השכר	המשמשת	את	מחלקת	השכר.

תגובת המבוקר

לאחר בדיקת מנהל חטיבת כספים עם מנהל מחלקת שכר עולה כי כיום לא 
ניתן לבצע את החישובים בצורה ממוכנת על ידי חיל"ן. מנהל חטיבת הכספים 
הנחה את מנהל מחלקת השכר לבצע בקרה כפולה: )א( על החישובים הידניים 

המבוצעים. )ב( על עדכוני חיל"ן בעקבות בקשות לעדכון מדד.
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היעדר	בקרה	על	חישובי	הפנסיה 	.2

במחלקת	השכר	של	קק"ל	לא	מבוצעות	בקרות	על	החישובים	השונים	הקובעים	
את	גובה	תשלומי	הפנסיות	לעובדים.	הביקורת	סבורה	שבהיעדר	בקרה	אפקטיבית,	
עלולות	להיות	טעויות	חישוב	נגררות,	דבר	שישפיע	על	כל	תשלומי	הפנסיה	

של	הגמלאי	ושאריו,	לאורך	כל	תקופת	הגמלה.

המלצת הביקורת

מומלץ	להגדיר	בנוהל	הפרישה	הליך	בקרה	על	חישוב	הגמלה	בתשלום	הראשון	
והליך	בדיקה	מדגמית	של	תשלומי	הפנסיה	השוטפים.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים מקבל את המלצת הביקורת והנחה את מנהל מחלקת 
שכר לבצע בקרה כפולה: )א( על החישוב הקובע את סכום תשלומי הפנסיות. 

)ב( על עדכוני חיל"ן ביחס לסכומי תשלום הפנסיה לעובדים.

היעדר	תיעוד	ממוחשב	של	חישובי	הפנסיה 	.3

כאמור,	חישובי	הפנסיה	מבוצעים	בקובץ	אקסל,	לאחר	ביצוע	החישוב,	מודפס	
עותק	של	החישוב	ומתויק	בתיק	העובד.	מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	החישוב	
שנעשה	בתוכנת	האקסל	אינו	נשמר	ומתועד,	כך	שלא	ניתן	לעקוב	אחר	נוסחאות	

החישוב	שנעשו.

המלצת הביקורת

יהיה	 מומלץ	להקפיד	לשמור	כל	חישוב	שנעשה	בקובץ	האקסל,	כך	שניתן	
לעקוב	אחר	פירוט	חישוב	הפנסיה.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים מקבל את המלצת הביקורת והנחה את מנהל מחלקת 
השכר לשמור את כל החישובים שנעשו כך שניתן יהיה לעקוב אחר פירוט 

חישוב הפנסיה.

אי	הקפדה	על	קבלת	טפסי	עדכון	פרטים	אישיים 	.4

מבדיקת	מדגם	של	25	גמלאים	ושאירים	עולה	כי	נכון	לחודש	ספטמבר	2016,	13	
גמלאים	לא	שלחו	כלל	את	הטופס,	כאשר	עבור	ארבעה	מתוכם,	טופס	הפרטים	
האישיים	האחרון	שהתקבל	הינו	עבור	שנת	2014.	נדגיש	כי	טופס	הפרטים	
האישיים	מסייע	לוודא	שהגמלאי	חי,	נותן	פרטים	בדבר	מצבו	המשפחתי,	הצהרה	
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על	קבלת	פנסיה	ממקום	נוסף	ופרטים	על	בן	הזוג.	הביקורת	סבורה	כי	מצב	זה,	
בו	יותר	ממחצית	מהטפסים	אינם	מתקבלים,	אינו	תקין	בעליל.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקפיד	כי	כל	טפסי	101	יתקבלו	בתחילת	השנה	ולשקול	סנקציות	כנגד	
גמלאים	שלא	שלחו	את	הטופס.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים הנחה את מנהל מחלקת שכר לוודא קבלת טופסי 101 
עד סוף חודש פברואר מידי שנה. במקביל, להשלים כתיבת נוהל שמסדיר את 
הטיפול בנושא. מובן כי הטיפול צריך להיות בתיאום עם חטיבת משאבי אנוש 

ומינהל.

חישוב	אחוזי	עליית	המדד	בצורה	ידנית 	.5

מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	במערכת	השכר	של	חיל"ן	אין	עדכון	אוטומטי	
לשיעור	עליית	המדד,	מכיוון	שהמערכת	לא	יכולה	לחשב	עליית	מדד	רבעונית.	
כפועל	יוצא	מכך,	עובדי	מחלקת	השכר	נדרשים	לעדכן	את	נתוני	העלייה	במדד	

בצורה	ידנית,	דבר	שאינו	תקין	וחשוף	לטעויות	ולחישובים	שגויים.

המלצת הביקורת

יבוצע	בצורה	 כי	תבוצע	התאמה	במערכת	השכר,	כך	שהחישוב	 יש	לוודא	
ממוכנת.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים הנחה את מנהל מחלקת שכר לחדש הפנייה לחיל"ן 
לבדיקת אפשרות קיום עדכון אוטומטי של עליית המדד.

הפסקת תשלום הפנסיה התקציבית ותשלום לשארים 	.6

גריעת נפטרים 	.6.1

כאמור,	אחת	לשנה	נשלח	לכלל	הגמלאים	והשארים	"טופס	פרטי	עובד",	אותו	
הם	נדרשים	למלא,	לחתום	ולשלוח	בחזרה	למחלקת	השכר.	באמצעות	מילוי	
טפסים	אלו	עוקבים	במחלקת	השכר	אחר	גמלאים	שנפטרו.	לעיתים	ישנם	בני	

משפחה	שמעדכנים	את	מחלקת	השכר	בדבר	פטירת	הגמלאי.
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בשנים	האחרונות,	החלו	בקק"ל	בבדיקת	מצבת	הגמלאים	מול	רישומי	מינהל	
האוכלוסין,	כפעמיים-שלוש	בשנה.	חטיבת	הכספים	שולחת	למינהל	האוכלוסין	
ומינהל	 ובו	פרטי	כל	הגמלאים	והשאירים	הזכאים	לפנסיה	תקציבית	 קובץ	
האוכלוסין	מחזיר	את	הקובץ	עם	אחת	משלושת	התשובות:	תקין,	נפטר,	רישום	
ובדיקת	 גריעתם	 לטובת	 השכר	 למחלקת	 מועברים	 הנפטרים	 שמות	 שגוי.	

המחויבות	לתשלום	פנסיה	לשאירים.

גביית כספים ששולמו שלא כדין 	.6.2

כל	עובד	הזכאי	לפנסיה	תקציבית,	מקבל	טופס	מיוחד	ממחלקת	השכר,	אותו	
יועברו	כספי	הפנסיה.	הטופס	כולל	 נדרש	להחתים	בסניף	הבנק	אליו	 הוא	
התחייבות	של	הבנק	להחזיר	לקק"ל	כספים	שהועברו	לגמלאי	ו/או	לשאיריו	
ואינם	מגיעים	להם.	תשלומי	הפנסיה	מועברים	לגמלאי	או	לשאר,	רק	לאחר	

קבלת	כתב	ההתחייבות	חתום	מהבנק.

במקרים	ששולמו	לגמלאים	ו/או	לשאירים	כספים	שאינם	מגיעים	להם,	מחלקת	
השכר	שולחת	מכתב	דרישה	לקבלת	הכספים	בחזרה.	לעיתים	כאשר	שולמו	
כספים	לגמלאי	שנפטר,	מגיעים	עם	השארים	להסדר,	כך	שהחזר	הכספים	יתחלק	
על	פני	מספר	חודשים.	אופציה	נוספת	לקבלת	הכספים	בחזרה	הינה	קיזוז	ממענק	

הפטירה	בסך	של	35,000	ש"ח	הניתן	לבני	המשפחה.

במקרים	בהם	לא	מתקבלת	תגובת	השאירים	לתשלומים	שהועברו	שלא	כדין,	
פונה	מחלקת	השכר	לסניף	הבנק	אליו	הועברו	כספי	הפנסיה,	בדרישה	לקבלת	

החזר.

תשלומים לשארים 	.6.3

תשלום	פנסיה	לשארים	הינו	לפי	סעיף	12	לחוקת	הפנסיה,	כדלהלן:

אלמנה/אלמן	תקבל/יקבל	במשך	כל	ימי	חייה/חייו	60%	מהפנסיה	שקיבל	 	•
או	זכאי	היה	לקבל	בן	הזוג	המנוח.

אלמנה/אלמן	שנישא/ת	שנית,	מפסיקים	את	תשלום	הפנסיה,	אך	היא/הוא	 	•
תמשיך/ימשיך	לקבל	שלושה	חודשי	פנסיה	בלבד	בתוספת	מענק	חד	פעמי	
בשיעור	של	שנת	פנסיה	אחת.	היתומים,	אם	יהיו	כאלה,	ימשיכו	לקבל	את	

הפנסיה	כפי	שנקבע	בחוקה,	כדלהלן.

יתום	רק	מאב	או	מאם	יקבל	פנסיה	עד	הגיעו	לגיל	18	)נוסף	לפנסיה	שיקבל	 	•
בן	הזוג(,	כדלהלן:

יתום	אחד	—	15%	מפנסיית	העובד. 	◦

שני	יתומים	—	30%	מפנסיית	העובד. 	◦

שלושה	יתומים	—	40%	מפנסיית	העובד. 	◦
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יתום	מאב	ומאם,	יקבל	פנסיה	עד	הגיעו	לגיל	18,	כדלהלן: 	•

יתום	אחד	—	40%	מפנסיית	העובד. 	◦

שני	יתומים	—	60%	מפנסיית	העובד. 	◦

שלושה	יתומים	—	75%	מפנסיית	העובד. 	◦

הסכום	הכללי	של	הפנסיה	לבני	משפחתו	של	הפנסיונר	לא	יעלה	על	סכום	 	•
הפנסיה	לה	היה	זכאי	הפנסיונר	עצמו.

נכון	למועד	הביקורת	ישנם	רק	שלושה	גמלאים	שיש	להם	ילדים	פחות	מגיל	18.

חריגים שמוחרגים מהחוקה )נמסר על ידי מחלקת השכר(:

בני	זוג	של	עובדים	בדרג	של	מנהלי	חטיבות,	יו"ר	וסגניו,	זכאים	לקבל	 	•
100%	מהפנסיה	שקיבל	העובד.

שארים	יתומים	שאינם	יכולים	לכלכל	את	עצמם	מקבלים	28%	מקצבת	 	•
הפנסיה,	לכל	ימי	חייהם.

גמלאי	שגרש	את	אשתו	ונישא	בשנית,	רק	האישה	השנייה	תהיה	זכאית	 	•
לגמלת	שארים.

הביקורת בדקה את המעקב אחר גמלאים שנפטרו, לרבות קבלת דיווחים מעודכנים 
ממינהל האוכלוסין, המעבר לתשלום פנסיה מגמלאים לשארים והליך גביית כספים 

ששולמו ביתר.

ממצאי הביקורת

תדירות	נמוכה	בהליך	עדכון	נפטרים 	.1

מסקירת	קבצי	אימות	הנתונים	המתקבלים	ממשרד	הפנים	עולה	כי	קק"ל	שולחת	
קובץ	בקשה	רק	אחת	למספר	חודשים,	במרווחי	זמן	לא	סדירים.	כך	יוצא	שבין	
קובץ	לקובץ	ישנם	גמלאים	שנפטרו	וממשיכים	לקבל	גמלה	שאינה	מגיעה	להם,	
לדוגמא:	12	גמלאים	שנפטרו	בתקופה	שבין	הקובץ	שהתקבל	ב–30.11.2016	
לקובץ	שהתקבל	ב–1.3.2017.	מצב	זה	גורם	לכך	שיש	לעסוק	בגביית	כספים	

ששולמו	שלא	כדין.

המלצת הביקורת

מומלץ	להגדיל	את	תדירות	שליחת	קבצי	הבקשה	למשרד	הפנים	לאימות	נתוני	
ובכך	לצמצם	את	היקף	 הגמלאים,	לכל	הפחות	לטווח	של	אחת	לחודשיים	

תשלומי	היתר	המועברים	לגמלאים	הנפטרים.
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תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים מקבל את המלצת הביקורת והנחה את מנהל אגף כספים 
וחשבונות להגדיל את תדירות שליחת קבצי הבקשה לאימות נתוני הגמלאים 

מול משרד הפנים ולבצעה מידי חודשיים.

היעדר	יכולת	לעקוב	אחר	גמלאים	הנמצאים	בחו"ל 	.2

בין	מקבלי	הפנסיה	מקק"ל	נמצאים	גם	גמלאים	החיים	בחו"ל.	נכון	להיום	הדרך	
היחידה	של	קק"ל	לוודא	שהגמלאים	נמצאים	בין	החיים	הינה	טופס	הפרטים	
האישיים	המתקבל	אחת	לשנה.	מכיוון	שהחברה	אינה	מקפידה	על	קבלתו,	
כמפורט	לעיל	ומכיוון	שמינהל	האוכלוסין	לא	מעודכן	לגבי	נפטרים	בחו"ל,	נוצר	
מצב	שבו	לקק"ל	אין	דרך	לוודא	שהגמלאים	השוהים	בחו"ל,	הינם	בין	החיים	
וייתכנו	מצבים	בהם	משולמים	לגמלאי	כספים	שנים	ארוכות	אחרי	שהוא	נפטר.

המלצת הביקורת

מומלץ	לדרוש	מגמלאים	החיים	בחו"ל,	לחתום	על	הצהרה,	אחת	לחצי	שנה,	
בפני	הקונסוליה	הישראלית,	כמקובל	בקרנות	הפנסיה	הוותיקות	לגבי	גמלאי	
שירות	המדינה.	כמו	כן,	יש	להקפיד	על	קבלת	טופס	עדכון	פרטים	אחת	לשנה	
ולתדרך	את	כל	הגמלאים	שעליהם	להודיע	לקק"ל	על	יציאה	ממושכת	לחו"ל.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים מקבל את המלצת הביקורת והנחה את מנהל מחלקת 
שכר לוודא חתימה על הצהרה בחיים מידי חצי שנה. לפני מספר שנים משרד 
החוץ לא הסכים לביצוע החתימות בקונסוליה. הנושא ייבחן שוב ובמידה ולא 
יתאפשר לחתום בפני הקונסוליה הישראלית יידרש הגמלאי לחתום בפני עו"ד.

היעדר	בדיקה	של	אלמנה	שנישאת 	.3

על	פי	חוקת	הפנסיה,	אלמנה	שנישאת	לאיש	אחר,	אינה	זכאית	יותר	לקבל	
תשלומי	פנסיה.	מבדיקת	הביקורת	עולה	כי	קק"ל	לא	מבצעת	בקרה	אחר	אלמנות	

המקבלות	פנסיה	כשארים	ואין	בקק"ל	כל	מידע	על	נישואים	שניים.

המלצת הביקורת

מומלץ	לבקש	לקבל	נתונים	ממינהל	האוכלוסין	בדבר	נישואים	שניים/שינוי	שם	
משפחה	ולהקפיד	על	קבלת	עדכון	פרטים	אחת	לשנה,	כאמור.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים מקבל את המלצת הביקורת והנחה את מנהל אגף כספים 
לבדוק אפשרות קבלת המידע ממשרד הפנים )בדרך כלל מתקבל מידע לגבי 

חיים או פטירה ולא לגבי נישואים(.
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היעדר	עדכון	קבצי	הבדיקה	הנשלחים	למינהל	האוכלוסין 	.4

מהשוואת	קבצי	הנתונים	המתקבלים	ממשרד	הפנים	עולה	כי	קק"ל	לא	מעדכנת	
את	הקבצים	בין	בקשה	לבקשה,	דבר	זה	גורם	לכך	שבכל	בקשה	מקבלים	מהמינהל	
שמות	של	נפטרים	חדשים,	המופיעים	באותו	קובץ	עם	שמות	של	נפטרים	שכבר	
עודכנו	במערכת.	מצב	זה	עלול	לגרום	לכך	ששמות	של	נפטרים	חדשים	ישמטו	

ולא	יעודכנו	במערכת	של	קק"ל.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקפיד	שבכל	שליחת	קובץ	אימות	למינהל	האוכלוסין,	יופיעו	בו	אך	ורק	
שמות	של	מקבלי	גמלה	שעל	פי	רישומי	קק"ל,	עדיין	בחיים.	מהקובץ	יושמטו	

עובדים	שכבר	נרשמו	במערכת	קק"ל	כנפטרים	וגמלתם	הופסקה.

תגובת המבוקר

מבדיקת מנהל חטיבת הכספים מול מנהל מחלקת השכר עולה כי מחלקת השכר 
מעדכנת את הקבצים לפני שליחתם למינהל האוכלוסין. בכל מקרה, מנהל 
חטיבת הכספים הנחה את מנהל מחלקת השכר ומנהל אגף כספים וחשבונות 

לוודא עדכון הקבצים קודם לשליחתם למינהל האוכלוסין.

אי	ביצוע	בדיקות	על	תוצאת	"שגוי"	המתקבלת	ממרשם	האוכלוסין 	.5

מסקירת	קבצי	אימות	נתונים	שהתקבלו	ממשרד	הפנים	בתאריכים	29.5.2016,	
	)"0" כספרה	 )מופיעה	 "שגוי"	 התוצאה	 כי	 נראה	 ו–1.3.2017	 	30.11.2016
חוזרת	על	עצמה	בכל	הקבצים	עבור	אותם	שמות.	מקרים	אלו	לא	נבדקו	וייתכן	
מצב	בו	קק"ל	משלמת	פנסיה	לגמלאים	שאינם	בין	החיים.	מבדיקת	הביקורת	
לגבי	גמלאית,	מספר	עובד	8206,	שעולה	בקבצי	האימות	כ–"שגוי",	אל	מול	
דוח	עלות	שכר,	עולה	כי	בקבצי	האימות	נוספה	הספרה	5	למספר	הזהות	של	
העובדת.	לביקורת	לא	ברור	איך	ומתי	נוספה	הספרה	ומדוע	הדבר	לא	תוקן	

במהלך	התקופה.

המלצת הביקורת

מומלץ	להקפיד	"לנקות"	ולטפל	בכל	השגויים	המתקבלים	בקובץ	ממינהל	
האוכלוסין.

תגובת המבוקר

מבדיקת מנהל חטיבת הכספים מול מנהל מחלקת השכר עולה כי מחלקת השכר 
מקפידה "לנקות" ולטפל בכל השגויים המתקבלים בקובץ ממינהל האוכלוסין. 
במקרה הספציפי מדובר בטעות אנוש. בהתאם להנחיית מנהל חטיבת הכספים 
למנהל מחלקת שכר תבוצע בקרה על עבודה זו בתוך מחלקת שכר וזאת למניעת	

טעויות אנוש.
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היעדר	ביצוע	בקרה	על	הזנת	הנתונים	המתקבלים	ממרשם	האוכלוסין 	.6

הנתונים	ממשרד	הפנים,	הקובץ	מועבר	מחטיבת	 אימות	 בעת	קבלת	קבצי	
הכספים	לחטיבת	משאבי	אנוש,	לצורך	הזנת	הנתונים	למערכת	השכר.	לאחר	
הזנת	הנתונים	למערכת,	לא	מתבצעת	בקרה	ובדיקה	על	כך	שהזנות	הנתונים	
בוצעו	בשלימות	וללא	השמטת	גמלאים.	אי	ביצוע	בקרה	על	הזנת	נתון	רגיש	
זה,	שמשמעותו	למעשה	הפסקת	תשלום	פנסיה,	מהוה	סיכון	לטעויות	ולביצוע	

תשלומים	שלא	כדין.

המלצת הביקורת

יש	לבצע	בקרה	ברמת	דרג	גובה,	לעניין	הזנת	נתוני	הנפטרים	למערכת	השכר,	
כך	שלא	ייווצר	מצב	שנתוני	גמלאי	שנפטר	לא	יוזנו	למערכת,	מכל	סיבה	שהיא.

תגובת המבוקר

מנהל חטיבת הכספים מקבל המלצת הביקורת והנחה את מנהל מחלקת השכר 
לביצוע בקרה במטרה לוודא כי הזנת הנתונים למערכת בוצעה בשלמותם.



181

נספח	א'





 קרן קיימת לישראל

החטיבה לגיוס משאבים





185

 קרן קיימת לישראל

החטיבה לגיוס משאבים

מבוא  .1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, בדקנו   .1.1
את החטיבה לגיוס משאבים )להלן: "החטיבה"( בקרן קיימת לישראל )להלן: 

"קק"ל"(.

הביקורת כללה בדיקת תהליכי עבודה בתחומים הבאים:  .1.2

תוכנית עבודה ותקציב החטיבה.  -

ניהול ושיווק פרויקטים.  -

תקציב השילוט, טקסים ואירועים.  -

הביקורת נערכה במשרדי החטיבה בירושלים במהלך הרבעון האחרון של שנת   .1.3
2017 והרבעון הראשון של שנת 2018.

התקופה שנבדקה הינה השנים 2017-2016.

במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם: מנהל החטיבה, מנהל אגף פרויקטים 
ועובדיו, מנהלת אגף התקשרויות, רכזת תקציבים, מנהלת מחלקת שיווק, 

עובדים מחטיבת הכספים ועם עובדים אחרים ככל שמצאנו לנכון.

יעדי הביקורת  .1.4

סקירת תכנית העבודה ומטרות החטיבה והעבודה על פיהן. א. 

השילוט  לתקציב  התייחסות  לרבות  וביצועו,  החטיבה  תקציב  בדיקת  ב. 
והאירועים.

בחינת תהליך שיווק פרויקטים וביצוע פרויקטים מתרומות מיועדות. ג. 

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

איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים. ה. 
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מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת  .1.5

נהלי עבודה של המחלקה.  ♦
דוחות פרויקטים בחתכים שונים מהמערכת הממוחשבת.  ♦

דוח חידוש שלטים לשנת 2017.  ♦
דוחות תקציב מול ביצוע לשנים 2016 ו־2017.  ♦

כרטיסי הנהלת חשבונות של פרויקטים ושל תערוכת אקספו.  ♦
תכניות עבודה של המחלקה לשנים 2018-2016  ♦

אומדנים,  לרבות  פרויקטים,  לניהול  הקשורים  מסמכים  של  דגימה   ♦
התכתבויות, דוחות ביצוע ותמונות.

דגימה של מסמכים הקשורים לביצוע שילוט והנצחה והפקת אירועים   ♦
מיוחדים, לרבות חשבוניות.

סיכומי החלטות הנהלה ופרוטוקולים מישיבות עבודה בפורומים שונים.  ♦
מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.  ♦

מתודולוגיה הבדיקה  .1.6

סקירת הנהלים הקיימים והנחיות פנימיות.  ♦
קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות בתחומים   ♦

שנבדקו ועם עובדים נוספים, ככל שמצאנו לנכון.

בחינת תהליך בניית התקציב ודוחות הביצוע.  ♦
בחינת סעיפי התקציב לשנים 2017-2016 וביצוע בקרות על סעיפים בהם   ♦

ישנו ניצול חסר או חריגה.

סקירת תכניות העבודה של המחלקה ובחינת הביצוע שלהן.  ♦
ניתוח דוחות הפרויקטים מהמערכת הממוחשבת ובחירת מדגם פרויקטים   ♦

לבחינת כל התהליך מקבלת התרומה ועד סיום ביצוע.

ניתוח דוח חידוש השילוט ובחינה אל מול תוכנית העבודה.  ♦
בדיקת ביצוע אירועים וטקסים בהתאם לתוכנית העבודה ולתקציב.  ♦

בדיקת תהליך שיווק הפרויקטים ושלבי הביצוע בפועל.  ♦
בדיקת ההתנהלות במסגרת תערוכת אקספו 2015, לרבות ביצוע התקציב   ♦

ודגימת אסמכתאות בגין הוצאות שנרשמו.

ריכוז הממצאים.  ♦
עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.  ♦

רקע כללי  .2

קרן קיימת לישראל )להלן: "קק"ל"( נוסדה בשנת 1901, על פי החלטת הקונגרס הציוני 
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החמישי בבאזל. בעשור הראשון לקיומה התבסס מעמדה של קק"ל כארגון שמטרתו 
רכישת קרקעות בארץ–ישראל בשם העם היהודי ולמענו.

ביום 23 בנובמבר 1953 התקבל בכנסת ישראל חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד–1953, 
אשר, בין היתר, הסדיר את מנגנון הפיכתה של קק"ל מחברה זרה לחברה מקומית 

הרשומה בישראל.

בשנת 1961 נחתמה אמנה בין מדינת ישראל לקרן הקיימת לישראל ובה הוחלט, 
בין היתר, כי: "הקרן הקיימת לישראל תוסיף לפעול כמוסד של ההסתדרות הציונית 
העולמית בקרב הציבור היהודי בארץ ובגולה, באיסוף כסף לגאולת אדמה מן השממה, 

בהסברה ובחינוך ציוני–ישראלי".

בשנת 2014 הוגדרה קק"ל כחברה לתועלת הציבור ומכח הגדרה זו חלים עליה כללי 
הדיווח של רשם ההקדשות, לרבות ביצוע ביקורות מטעמו.

החטיבה לגיוס משאבים

החטיבה לגיוס משאבים בקרן קיימת לישראל עוסקת ביצירת קשרים בינלאומיים עם 
יהודים המתגוררים בתפוצות וביצירת קשרי קהילה באזורים בהם יש ריכוז יהודי גדול. 
החטיבה עוסקת, בין היתר, בשיווק פרויקטים להתרמה, גיוס תרומות בארץ ובחו"ל 
לצורך מימון הפרויקטים, מעקב ובקרה על ביצוע הפרויקטים וכן במסירתם ובהקמת 

שילוט הנצחה לתורם.

דרכי גיוס תרומות

גיוס התרומות נעשה דרך הדסקים והלשכות אשר בעבר היו משווקים אך ורק פרויקטים 
של קק"ל.

החל משנת 2017 גיוס התרומות נעשה גם בגין פרויקטים אשר קק"ל החליטה, בשיתוף 
עם הרשויות המקומיות, לתמוך בהם ולשווק אותם לתורמים. הפרויקטים נבחרו 

באמצעות הליך של "קול קורא" להגשת הצעות לפרויקטים.

ההחלטה בדבר פרסום קול קורא התקבלה במטרה ליצור מלאי פרויקטים עם היתכנות 
לביצוע מיידי ובמטרה לא לאבד תורמים עקב מחסור בפרויקטים לשיווק מצד קק"ל. 
כדי להימנע מכניסה לפרויקט אשר עלול שלא לצאת אל הפועל ו/או פרויקט שעלותו 
גבוהה יותר מההערכות הראשונות, הוחלט לאשר פרויקטים אשר הוכן בגינם תכנון 

מדויק, נעשתה בדיקת היתכנות והתקבל אישור עקרוני מהרשויות המוסמכות.

דסקים ולשכות

קק"ל פועלת ברחבי העולם באמצעות לשכות במדינות שונות. הלשכה הראשית 
והמוסדות הרשמיים של קק"ל ממוקמים בירושלים. הלשכות בחו"ל הינן אגודות צדקה 
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יהודיות, בעלות זיקה לקק"ל, שהוקמו על פי חוקי מדינות שונות, פועלות כישויות 
משפטיות נפרדות ומדווחות לרשם העמותות המקומי על פי דרישות החוק המקומי.

הקשר עם הלשכות השונות נעשה באמצעות הדסקים בחטיבה, שמהווים את אגף 
ההתרמה.

קק"ל מבצעת פעילות ב־59 מדינות בעולם באמצעות 70 לשכות ו־18 שליחי התרמה/
חינוך וצוואות.

החלוקה המרחבית הינה כדלהלן:

באירופה: קק"ל פועלת ב–34 מדינות באמצעות 21 לשכות ו–6 שליחי גיוס   -
משאבים.

במדינות דוברות אנגלית, לרבות: ארה"ב, קנדה ואוסטרליה, הפעילות מתבצעת   -
באמצעות 37 לשכות, 5 שליחים לגיוס משאבים ו–5 שליחי חינוך. שיטות פעולה 

מרכזיות באזורים אלו: אירועי התרמה מרכזיים ואירועי גאלה.

באמריקה הלטינית: קק"ל פועלת ב–16 מדינות באמצעות 12 לשכות ושליח   -
אחד.

מערכות מידע

ניהול פרויקטים, הפקת אירועים והנצחת תורמים, מתבצעים בסיוע מספר מערכות 
מידע הקיימות בקק"ל, כמפורט להלן:

מערכת ERP — מערכת כלל ארגונית של חברת ONE, הכוללת מודול לוגיסטי   -
ומודול פיננסי. מערכת זו מופעלת באחריות חטיבת הכספים בקק"ל.

מערכת SPL — מערכת הנדסית, שבעזרתה המרחבים בקק"ל מנהלים את ביצוע   -
הפרויקטים. מערכת זו מופעלת באחריות מינהל פיתוח קרקע )מפ"ק(.

מערכת ALL UP — מערכת פנים ארגונית של החטיבה, אשר תומכת בניהול   -
הפרויקטים, השילוט והטקסים. במערכת זו מרוכזים נתונים לוגיסטיים ונתונים 

פיננסיים עבור כל פרויקט.
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מבנה ארגוני וכוח אדם

לחטיבה 58 תקני כוח אדם. במועד הביקורת מועסקים 69 עובדים, לא כולל שליחים 
של קק"ל בעמותות בחו"ל. בהנהלת החטיבה מועסקים 4 עובדים בתפקידים: מנהל 

חטיבה )כיום מ"מ(, מנהלת לשכה, רכזת תכניות עבודה ומזכירה.

אגף ההתרמה הינו הגדול ביותר ובו ישנם 31 תקנים ומועסקים 38 עובדים. באגף   ♦
זה הפעילות כוללת תקשורת שוטפת עם הלשכות בחו"ל ועם התורמים. האגף 
מורכב ממחלקות/דסקים בהתאם למיפוי התרומות המגיעות מרחבי העולם: 
מחלקת דוברי אנגלית, מחלקת התרמה בארץ, מחלקת אמל"ט, מחלקת אירופה, 

מחלקת שיווק טע־עץ, מדור קשר מידע ופרסום.

באגף פרויקטים, שילוט ותיירות יש 14 תקנים ומועסקים בפועל 20 עובדים.   ♦
הפעילות באגף זה כוללת טיפול בכספים המגיעים מחו"ל, לרבות ממשק שוטף 
מול חטיבת הכספים ומול מפ"ק. אגף זה כולל פונקציה ספציפית המפקחת על 
ביצוע הפרויקטים בשטח — בקר פרויקטים. האגף כולל מחלקת שילוט, מחלקת 

תיירות ומדור שליחים.

במחלקת שיווק פרויקטים להתרמה יש 9 תקנים ומועסקים בפועל 7 עובדים.   ♦
במחלקה מטפלים באופן שוטף בשיווק מלאי הפרויקטים. גם מחלקה זו מקיימת 

קשר שוטף עם מפ"ק.
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נתונים כספיים

להלן נתונים עיקריים הרלוונטיים לפעילות החטיבה מתוך הדוחות הכספיים המבוקרים 
)באלפי ש"ח(:

שנת 2015שנת 2016סעיף

הכנסות 
מתרומות

2,9952,724ישראל

79,42675,602צפון אמריקה

38,75445,120אירופה

13,5269,960אוסטרליה וניו זילנד

5,0814,572דרום אמריקה

113111אפריקה ואסיה

9,72613,653תרומות מיועדות, נטו

149,621151,742סה"כ הכנסות מתרומות

הוצאות גיוס 
תרומות

13,44713,797תשלומי שכר שוטפים

גידול בהתחייבויות בשל סיום יחסי 
עובד-מעביד

4,8336,331

13,59814,836הוצאות שכר שליחים

12,57812,668עלויות לפעילויות

44,45647,632 סה"כ הוצאות גיוס תרומות )*(

הנתונים שונים מנתוני ביצוע התקציב, שכן בדוחות הכספיים ההוצאות מופיעות במספר סעיפים.  )*(

נהלי עבודה

הנהלים העיקריים הרלוונטיים לפעילות החטיבה הינם כדלהלן:

נוהל גיוס תרומות לפרויקטים.  •

נוהל שיווק פרויקטים.  •

נוהל טקסים ואירועי התרמה.  •

נוהל תרומה לפרויקט — בקרה ומעקב.  •

נוהל הנצחה באתרי קק''ל.  •

תקציב החטיבה

תקציב החטיבה מחולק לחמישה חלקים:

הוצאות הנהלה.  •

אגף התרמה.  •
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אגף פרויקטים שילוט ותיירות.  •

מחלקת שיווק פרויקטים.  •

פעילות בחו"ל.  •

בניית התקציב נעשית על ידי עובדת החטיבה שהינה בכפיפות מקצועית לחטיבת 
כספים וכלכלה. התקציב נבנה על פי מדיניות קק"ל וההנחיות מחטיבת הכספים, והוא 

מועבר לאישור מנהלי האגפים ומנהל החטיבה.

החל משנת 2017 פורטו הסעיפים התקציביים, כך שניתן יהיה לראות את התקציב של 
כל דסק, לעומת תקציב שנת 2016 שבו פורט התקציב לפי מחלקות )כדוגמת אירופה 

ודוברי אנגלית(.

התקציב הפנימי לכל דסק מפרט הוצאות הנהלה, הוצאות שכר ורכב, והוצאות לפעילות.

אחת לחודשיים מתקיימת ישיבה של מנהל החטיבה עם גזברית החטיבה לבחינת תקציב 
ההוצאות ולסקירת מצב ההכנסות מתרומות.

בחטיבה נהוג להתנהל מול מספר דסקים בעלי תזרים שאינו מאוזן, בצורה של ביצוע 
הוצאות מקופת הדסק במהלך השנה ללא בחינה מול התקציב של הדסק. בתום השנה 

נערך חישוב של ביצוע בפועל ומוגשת בקשה להעברת התקציב מהחטיבה לדסק.

להלן נתונים בדבר תקציב ההוצאות של החטיבה לשנים 2018-2016 )באלפי ש"ח( 
נכון למועד הביקורת:

2016 20182017סעיף

תכנוןביצועתכנוןביצועתכנון

1,379,6543,873,7124,133,8573,406,0033,581,455הוצאות הנהלה

16,119,81822,583,19228,953,29127,780,61729,388,429אגף התרמה

אגף פרויקטים 
שילוט ותיירות

11,632,97913,748,69815,625,9418,947,46410,403,646

מחלקת שיווק 
פרויקטים

4,066,7153,183,7373,815,3153,467,0413,898,868

7,106,8033,660,6786,081,0006,883,0716,911,000פעילות בחו"ל

פעולות 
מיוחדות*

13,600,000

53,905,96947,050,01758,609,40450,484,19654,183,398סה"כ

בשנת 2018 הוחלט על שינוי במבנה התקציב והעברת תקציב מסעיף "אגף התרמה" לסעיף חדש —   *
"פעולות מיוחדות".



192

ביצוע התקציב

מנהלי האגפים בודקים חשבוניות בגין הוצאות. מנהל האגף מאשר הוצאות בסכום של 
עד 10,000 ש"ח. בגין הוצאות מעל 10,000 ש"ח יש לבצע הזמנה מראש מול עובדת 
החטיבה האחראית על התקצוב. עובדת החטיבה בודקת את מהות ההוצאה, מוודאת 
שהתקציב לסעיף הרלוונטי לא נוצל במלואו, ומשריינת תקציב להוצאה הספציפית.

כנסים ואירועים מיוחדים שהמחלקה מתעתדת להפיק מתוקצבים מראש.

הביקורת סקרה את פעילות החטיבה לרבות המבנה הארגוני שלה, בחנה את אופן 
הכנת התקציב השנתי והתאמתו לפעילויות השונות וסקרה את מערכות המידע 

המשמשות את עובדי החטיבה.

ממצאי הביקורת

השקעת כספים שהתקבלו עד לשימוש בהם  .1

מרבית התרומות מתקבלות בטרם החל שלב הביצוע של הפרויקט וישנם פרקי 
זמן ארוכים בין מועד קבלת הכסף למועד השימוש בו לצורך הפרויקט — ראה 
גם בהמשך. תרומות אלו נרשמות בספרים בסעיף "נכסים נטו בהגבלה זמנית", 
כאשר בפועל, הכספים מופקדים בחשבון הבנק הכללי של קק"ל, חשבון המשמש 
לפעילות השוטפת ולא בחשבון ייעודי. כפועל יוצא מכך, הפירות מהשקעות 

כספים אלו לא נזקפות לפרויקטים הייעודים.

המלצת הביקורת

ייעודיות  תרומות  בגין  שהתקבלו  הכספים  את  להשקיע  להקפיד  מומלץ 
ייעודי, ובכך להפריד בין הפעילות השוטפת לבין  לפרויקטים בחשבון בנק 
הנכסים המוגבלים, שהינם נכסים שיועדו מראש לפרויקטים ספציפיים. יצוין 
כי התשואה שמתקבלת בגין נכסים מוגבלים שייכת לנכסים אלו. הפרדה נאותה 

תאפשר לשייך את התשואה על הנכסים המוגבלים לסעיף הרלוונטי.

תגובת מנכ"ל קק"ל

תיערך בחינה משותפת של החטיבה לגיוס משאבים וחטיבת הכספים, לעניין 
בחינת השקעת כספי תורמים בפרק הזמן בין קבלת התרומה להשקעתם בפועל.

פערים בין תקציב לביצוע  .2

מעיון בנתוני התקציב והביצוע של החטיבה לשנים 2018-2016 נמצא כי הביצוע 
בסעיפי מנהלה חרג בצורה משמעותית, בעיקר בסעיף השכר. בסעיפי ההוצאות 
הקבועות הישירות ישנו ביצוע חסר, והם תוקצבו בסכום גבוה יותר בשנת 2017 

למרות שגם בשנת 2016 היה ביצוע חסר, כדלהלן:
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20162017תת סעיףסעיף

תקציב 
2016

ביצוע 
תקציב 

 %
ניצול

תקציב 
2017

ביצוע 
תקציב 
נכון 

לתאריך 
06.03.18

 %
ניצול

2,113,4512,179,477103%2,515,4903,000,181119%שכר הנהלהמנהלה

שכר שילוט 
ותיירות

5,244,4404,418,31184%4,649,3065,960,015128%

רכב שילוט 
ותיירות

544,321601,739111%524,382622,511119%

הוצאות 
קבועות 
ישירות

89,59060,49168%107,70069,66065%טלפונים

95,22055,59858%113,24931,19028%פלאפונים

צרכי משרד 
כללי

90,00066,84274%90,00040,54645%

אירוח 
ומזנון

81,22042,36352%95,00035,07037%

הביקורת ביקשה לברר את הנסיבות לפערים הנ"ל, אולם לא התקבלו הסברים 
עד למועד כתיבת הדוח. נציין כי בתקציב 2018 טרם תוקצבו סעיפי השכר 

והרכב של כל האגפים.

המלצת הביקורת

מומלץ לבחון את הנסיבות לפערים בין תקציב לביצוע בסעיפי הוצאות ההנהלה 
וההוצאות הקבועות, ובהתאם לעדכן את התקציב בסעיפים אלו לשנת 2018. 
במקביל, מומלץ שיערך מעקב במהלך השנה לגבי ניצול הסעיפים התקציביים, 

ויבוצעו העברות תקציב מסעיף לסעיף באישור גורם מוסמך.

תגובת החטיבה למשאבי אנוש ומינהל 

עלות השכר המחושבת בקק"ל לצורך בניית התקציב, היא ממוצעת לכלל עובדי 
קק"ל. לפיכך, ייתכנו סטיות בעלות בפועל לעומת התקציב.

פערים בין תקציב לביצוע — פעילות  .3

מעיון בנתוני התקציב והביצוע של החטיבה לשנים 2018-2016 נמצא כי בסעיפי 
פעילות קיימים פערים משמעותיים בין תקציב לביצוע, במקרים הבאים:
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סעיף "פעילות בחו"ל" תוקצב לשנת 2017 ע"ס 6,081,000 ש"ח בעוד   -
מההתנהלות  נובע  הפער  ש"ח.   3,660,678 על  עמד  בפועל  שהביצוע 
השוטפת של החטיבה מול הדסקים. למועד הביקורת )אפריל 2018( ניצול 
התקציב הכללי עמד על 60%, ניצול התקציב לתת סעיף "פעילות באמל"ט" 

עמד על 36%.

בסעיף שיווק, התקציב בתת סעיף "קמפיין שיווקי דיגטלי" עמד בשנת   -
2017 על 250,000 ש"ח. למועד הביקורת ניצול התקציב בתת סעיף זה 
עמד על 24%. לביקורת הובהר כי הניצול נמוך נבע מהעובדה שהספק טרם 
הגיש את כל החשבוניות בגין הביצוע. נדגיש כי מצב זה אינו סביר כלל, 

לאחר ארבעה חודשים מתום השנה.

המלצת הביקורת

מומלץ לבחון את הנסיבות לפערים בין תקציב לביצוע בסעיפי הפעילות הנ"ל 
ובהתאם לעדכן את התקציב לשנת 2018. כמו כן, אין לאפשר לספקים להגיש 

חשבוניות מעבר למועד סגירת הספרים של קק"ל.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

הערות הביקורת מקובלות.

סעיף "פעילות בחו"ל": תוקצב על בסיס הנחה שיבצעו פעולות הסברה נרחבות 
בחו"ל. הפעולות לא בוצעו ומכאן יתרת התקציב.

ניהול שוטף של החטיבה — תכניות עבודה, מטרות ויעדים  .3

הנהלת החטיבה

הניהול השוטף של החטיבה מתבצע ממשרדי המטה, הממוקמים במבנה המוסדות 
הלאומיים. למועד הביקורת מנהל החטיבה משמש בתפקיד כממלא מקום באופן זמני.

מטרות ויעדים

מטרות החטיבה הינן: גיוס תרומות עבור פרויקטים בישראל, חיזוק הקשר עם התפוצות, 
יצירת קשרים בינלאומיים, ביסוס מעמדה של קק"ל כגורם מוביל בתחומי הייעור 
והקיימות בקרב מדינות וגופים בינלאומיים ופיתוח הפריפריה וההתיישבות. החטיבה 
שוקלת הוספת מטרה נוספת והיא תמיכה בקהילות יהודיות בעולם לטובת מניעת 

התבוללות וחרמות.
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תכניות עבודה

החל משנת 2017 בחטיבה מכינים ומבצעים תכניות עבודה לפי פורמט אחיד שנקבע 
בקק"ל. תכניות העבודה בחטיבה מחולקות לפי מחלקות ויחידות, כאשר לכל מחלקה 

יש את התכנית שלה, הכוללת את הפרטים הבאים:

שם הפעילות/האירוע  •

כמות האירועים המתוכננת  •

אזור גאוגרפי  •

רבעון לביצוע.  •

התכניות נכתבות בכל סוף שנה עבור השנה הבאה, בצמוד לדיוני תקציב החטיבה, 
ומאושרות על ידי מנהל החטיבה.

להלן רשימה חלקית של אירועים ופעילויות המבוצעות על ידי החטיבה, מתוך תכניות 
העבודה לשנת 2017:

אירועי התרמה מרכזיים בחו"ל — גאלה.  •

אירועים במועדים מיוחדים — לקראת ט"ו בשבט, יום העצמאות, יום הזיכרון   •
ועוד.

הצבה של שלטי הוקרה אינדיבידואליים בפרויקטים שונים.  •

הקמת מרכזי הוקרה — בסיום פרויקט מרכזי אשר הותרם באירוע התרמה, מוקם   •
קיר הוקרה בשטח הפרויקט, במקביל להפקת טקסי הוקרה לתורמים.

טקסי הנחת אבן פינה וחנוכת פרויקט.  •

אירועים בארץ — טקסים ייעודיים/תורמים/משלחות/סיורים.  •

אירועים בחו"ל של מנהיגות צעירה — פעילות שנתית הכוללת מפגשים בערים   •
השונות ובאוניברסיטאות.

הביקורת בחנה את הניהול השוטף בחטיבה, לרבות קיומן של תכניות עבודה ועמידה 
במטרות וביעדים.

ממצאי הביקורת

תכניות עבודה ויעדים לביצוע על ידי הדסקים  .1

תכניות העבודה של החטיבה מתרכזות בפעולות ובאירועים שמבוצעים על ידי 
עובדי המחלקה. בתכנית העבודה של החטיבה נכלל ביצוע הרכבת סל פרויקטים 
פנויים להתרמה ושיווקם לדסקים. החטיבה אינה מציבה יעדים לדסקים לשיווק 
פרויקטים ולגיוס תרומות, כך שאי אפשר למדוד את ביצוע הדיסקים במהלך 
השנה ובסופה ולהפיק לקחים. נציין כי בשנת 2017 תכנית העבודה מפורטת 
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יותר וכוללת פירוט בדבר כל האירועים הצפויים בכל דסק ואולם עדיין אין 
יעדים כמותיים לגבי שיווק פרויקטים וגיוס תרומות.

המלצת הביקורת

מומלץ להציב יעדים ומטרות לכל דסק בנושא שיווק פרויקטים פנויים להתרמה 
וגיוס תרומות ולעקוב אחר העמידה ביעדים לפחות אחת לרבעון.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

מקובל. בתכניות העבודה החל משנת 2017 לגבי כל יחידות החטיבה — מוגדרים 
מטרות ויעדים מדידים לפי רבעונים שכולם גם מתקשרים למטרות העל של 

החטיבה.

קיום ישיבות סטטוס וישיבות עבודה  .2

כאמור, במחלקה נכתבת תכנית עבודה שנתית. בתוכנית העבודה מצוין לכל 
פעילות גורם אחראי וגורמים שותפים )לא מהחטיבה(. הביקורת ביקשה לקבל 
תיעוד בדבר קיומן של ישיבות סטטוס בין הגורם האחראי לגורמים השותפים 
וקיום ישיבות עבודה בין הגורמים השותפים. מכיוון שיעדי הביצוע שהוגדרו 
בתוכנית העבודה הינם רבעוניים, ישנה חשיבות לקיום מעקב ודיונים לפחות 
בתדירות רבעונית ואולם לא ראינו כי מתקיימות ישיבות סדירות בתדירות זו, 

בהן ישנה התייחסות לכל המשימות שנקבעו לאותו הרבעון.

המלצת הביקורת

מומלץ לקבוע ולתעד ישיבות סטטוס בתוך פרקי זמן מוגדרים מראש ולתת 
מענה בישיבות אלו לכל אחת מהמשימות שנקבעו בתוכנית העבודה.

ניהול פרויקטים  .4

הליך הקמת פרויקט

בעבר, הקמת הפרויקט נעשה במספר דרכים עיקריות:

קבלת החלטת הנהלה בדבר קידום פרויקט מסוים.  .1

פנייה של תורם המעוניין לתרום לפרויקט מסוים.  .2

פנייה של היחידות המרחביות אשר קידמו תכנון של פרויקט ומציעות אותו   .3
להתרמה.

בקשות שהתקבלו מגורמים שונים: ראשי עיריות, מועצות, עמותות וכדומה,   .4
בדבר קידום פרויקט מסוים ומציאת תורמים להקמתו. מדובר על פרויקטים 

שאינם באחריות קק"ל, אך קק"ל נרתמה לגייס עבורם כספים.
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בעבר היה קיים פורום הפרויקטים, אשר דן בפרויקטים, בדק אם התכנון סביר והמליץ 
להנהלה לבצע. ההנהלה קיימה וועדת פרויקטים אשר היתה מחליטה האם לאשר את 
הפרויקט, ובאיזה אופן הפרויקט יבוצע: בביצוע עצמי, ב"פדיון" — כאשר הגורם שיזם 

הוא המבצע, וקק"ל מעבירה כסף לפי התקדמות העבודה.

וועדת הפרויקטים הייתה מאשרת פרויקטים לאחר בדיקת סבירות בלבד. כך אושרו 
פרויקטים רבים, ובשלב הביצוע של חלק ניכר מהפרויקטים התגלו מגבלות רגולטוריות 

ותכנוניות, טעויות בתכנון ובתקציב וליקויים נוספים.

לפיכך, משנת 2014 שונתה מדיניות ההנהלה, במסגרת השינוי בוטלו דיוני הנהלה 
בנושא פרויקטים, והוחלט על פרק זמן של שנה, שבה יקודמו לביצוע כל הפרויקטים 
בו זמנית. בסיום השנה תיערך בדיקת סטטוס של כל הפרויקטים, פרויקטים שביצועם 
התעכב מסיבות כלשהם — יבוטלו. כתוצאה מהליך זה בוטלו/נעצרו פרויקטים שלא 

התקדמו.

במהלך שנת 2017 פורסם על ידי קק"ל קול קורא, במטרה שלא לאבד תורמים עקב 
היעדר פרויקטים. פרסום ה"קול קורא" יצר בנק של כ־50 פרויקטים אופציונאליים 
)נכון להיום( עם תכנון מפורט, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית, פרויקטים 

אלו הם בעלי היתכנות גבוהה לביצוע מיידי.

למועד הביקורת, גיוס התרומות מתבצע לרוב על פי מלאי הפרויקטים אשר מתבסס, 
בין היתר, על תכנית הליבה של קק"ל.

קול קורא

במהלך שנת 2017 פורסם על ידי קק"ל "קול קורא". לאור ניסיון העבר, לפיו לאחר 
שיווק פרויקט ומציאת תורם, היו פרויקטים ש"נפלו" כי לא היה להם תב"ע או היתר וכן 
פרויקטים שרק בשלב מאוחר התגלה כי האומדן הראשוני אינו מדויק ועלות הפרויקט 
יקרה יותר, הוחלט כי ב"קול קורא" יאושרו אך ורק פרויקטים אשר קיים בגינם תכנון 

מפורט, אומדן מדויק של העלויות ובדיקת היתכנות.

פורסמו שלושה "קולות קוראים", והם התמקדו בנושאים הבאים:

שבילי אופניים.  •

פיתוח נופי סביב מוסדות ציבור.  •

פיתוח שצפ"ים )שטחים ציבוריים פתוחים(.  •

ה"קולות קוראים" שפורסמו הכילו קריטריונים להתמודדות, ההצעות הוגשו על ידי 
רשויות מקומיות ונבדקו בוועדה מקצועית. פרויקטים שעמדו בתנאי הסף נבחרו. 
בפועל, מעט מאד פרויקטים עמדו בתנאי הסף. הסיבות העיקריות לפסילת פרויקטים 
היו חוסר תכנון מפורט או סכום גבוה/נמוך מטווח האומדן. מרבית הרשויות שהגישו 
הצעה ל"קול קורא" התקשו להגיש תכנון מפורט מסיבות כלכליות, כך נוצר מצב 

שהצעות של רשויות חזקות שיכלו לעמוד בהוצאות התכנון התקבלו.
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תגובת החטיבה לגיוס משאבים

מהלך ה"קולות קוראים" אינו מטעם החטיבה ואינו מנוהל על ידה. מטרתו המרכזית 
של המהלך הינה ליצור סל פרויקטים לביצוע בידי קק"ל שיענה על מדיניות וחזון 
קק"ל, בהליך שקוף ושוויוני. אגב כך נהנית החטיבה מהעשרת סל הפרויקטים להתרמה.

התקציב השנתי עמד על 70 מיליון ש"ח לכלל הפרויקטים, כך שכל פרויקט מתוקצב 
פרטנית על ידי קק"ל, וגיוס התרומות מהווה למעשה החזר השקעה.

פרויקטים פעילים

נכון לחודש 4/2018 ישנם 91 פרויקטים פנויים להתרמה: 33 פרויקטים בצפון הארץ, 
24 פרויקטים במרכז הארץ, 25 פרויקטים בדרום הארץ ו–9 פרויקטים במרחב הארצי.

סכום התרומה הנדרש לכל פרויקט נע בין 40,000 ש"ח ל–20,000,000 ש"ח.

מתוך 91 הפרויקטים הללו, 67 פרויקטים הוצעו להתרמה באמצעות הדסקים: 29 
פרויקטים בצפון הארץ, 15 פרויקטים במרכז הארץ, 22 פרויקטים בדרום הארץ ופרויקט 
אחד במרחב הארצי. יתר הפרויקטים שווקו לדסקים להתרמה, אולם טרם נמצא להם 

תורם.

חלק מהפרויקטים המוצעים להתרמה נמצאים בשלב התכנון הראשוני, חלקם נמצאים 
בשלב התכנון המפורט וחלקם נמצאים בשלב הביצוע.

פרויקטים שהסתיימו

341 פרויקטים, מתוכם כ־120 פרויקטים המוגדרים  בשנים 2017-2016 הסתיימו 
כהעברות לגורם שלישי בגין הסכם. פרויקטים אלו מתוכננים ומבוצעים על ידי גורם 

שלישי וקק"ל מעבירה את הכסף מהתורם לגוף המבצע.

להלן התפלגות הפרויקטים שהסתיימו לפי מרחב: 

סה"כשנת 2017שנת 2016מרחב

628מרחב ארצי

95112207מרחב דרום

264672מרחב מרכז

302454מרחב צפון

157184341סה"כ
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ערוצי השיווק

מחלקת שיווק פרויקטים משווקת את הפרויקטים הפנויים להתרמה שאושרו ע"י הנהלת 
קק"ל במספר דרכים, שעיקריהן כדלקמן:

לכל פרויקט מכינים דף התרמה + חומרי שיווק, לבניית קמפיינים בחו"ל. דפי   •
ההתרמה מתורגמים, על פי הצורך, גם לשפות: צרפתית, ספרדית וגרמנית.

המחלקה מציעה את הפרויקטים לדסקים באמצעות האתר, שיחות שבועיות   •
ושיחות יומיות עם מנהלי הדסקים.

יומי. במועד  ליבת השיווק, מתעדכן על בסיס  אתר החטיבה, שמהווה את   •
הביקורת מספר מורשי הכניסה לאתר שפעילים בו, הוא כ־273 משתמשים, 
ביניהם: הדסקים, שליחים, אנשי השיווק בחו"ל, מנכ"לים של המשרדים בחו"ל 

וגורמים אחרים בקק"ל.

ניוזלטר שיווק — נשלח אחת לחודש זה השנה התשיעית, והוא מציג פרויקטים   •
ורעיונות שיווקיים. רשימת התפוצה של  להתרמה/חומרים תומכי התרמה 
)כולל אנשי שיווק, חינוך, שליחים, דסקים,  הניוזלטר מונה כ־220 אנשים 

מנהלי לשכות, אנשי הסברה ותקשורת ועוד(.

חוברות המכילות מידע התרמתי למשלחות עבודה שמגיעות לארץ.  •

אנשי השיווק והשליחים משתמשים בחומרים של המחלקה לצורך שיווק הפרויקטים 
)כל מדינה לפי הצורך שלה(. בנוסף, מתקיימות ישיבות חודשיות עם מנהלי הדסקים, 

וישנה תקשורת יומיומית בענייני שיווק.

מעקב אחר ביצוע הפרויקט

מעקב ביצוע פרויקטים מבוצע בשיתוף פעולה עם עובדי מינהל פיתוח קרקע )מפ"ק(.

בתחילת התהליך עובדי מפ"ק שותפים בעריכת אומדנים והיתכנות לפרויקט, ובהמשך 
הם מלווים את הפרויקט ומבקרים את הביצוע.

בחטיבה מועסק עובד שאחראי על מעקב אחר ביצוע הפרויקטים בשטח. על פי הנוהל, 
בכל חודש נדרש לקיים סיור בכל הפרויקטים שנמצאים בתהליך הביצוע, ובסיום הסיור 

הוא מכין מסמך בו מפורט מצב כל פרויקט, כולל תמונות.

ניהול תיקי פרויקט

ניהול תיקי הפרויקטים מתבצע על ידי שני גורמים:

פרויקטים בתחום הייעור מנוהלים על ידי מחלקות התכנון המרחביות של קק"ל.  

פרויקטים בתחום המוניציפלי מנוהלים על ידי הרשות המוניציפאלית ומבוקרים   
על ידי מחלקת התכנון של קק"ל.
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ניהול המסמכים וההתכתבויות הקשורים בפרויקט מבוצע במערכת "ALL UP". לכל 
ייעודית, בה מצורפים מסמכים הקשורים בהיתכנות וביזום  פרויקט קיימת תיקייה 
הפרויקט, דוחות מעקב ביצוע חודשיים, אישור קבלת התרומות, דוח סיום פרויקט, 

תמונות וכיוצ"ב.

הביקורת בחנה את אופן ניהול הפרויקטים, לרבות השימוש במערכות הממוחשבות, 
הליך יצירת פרויקטים, תקצוב פרויקט, ערוצי שיווק הפרויקטים, מעקב אחר ביצוע 

הפרויקט וניהול תיקי פרויקט.

ניהול כללי של הפרויקטים ממצאי הביקורת — 

לוחות זמנים לשלבי הביצוע של הפרויקטים  .1

יזום  פרויקטים הממומנים מכספי תרומות עוברים מספר תהליכים, משלב 
הפרויקט, שיווק, התרמה ועד שלב הביצוע. מבדיקת הביקורת עלה כי בשלב 
יזום הפרויקט לא מבוצע אומדן ללוחות זמנים לשלבי הפרויקט, כך שלא נקבע 
יעד תחילה וסיום פרויקט וכפועל יוצא פרויקט יכול להתארך מספר שנים או 

אפילו לא להתחיל — ראה בהמשך.

המלצת הביקורת

יזום הפרויקט, אומדן ללוחות זמנים  מומלץ לקבוע כחלק אינטגרלי מהליך 
לשלבי הפרויקט, ובכך לייעל את תהליכי הביצוע של הפרויקטים וליצור נתיב 

בקרה על ביצועי היחידה.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

הערת הביקורת מקובלת.

שיווק פרויקטים פנויים להתרמה  .2

כאמור, שיווק הפרויקטים הפנויים להתרמה נעשה על ידי הדסקים, בין היתר, 
ניוזלטרים שנשלחו בחודשים  באמצעות הניוזלטר החודשי. הביקורת דגמה 
ינואר, פברואר ואפריל 2018 ומצאה כי רק באחד מהם היה קישור לפירוט 
ספציפי על הפרויקטים הפנויים להתרמה. יתר התכנים שהופיעו בניוזלטרים 
היו בגין אירועים במועדים ספציפיים, כגון: ט"ו בשבט או 70 שנה לעצמאות 
ישראל. כך, לכאורה גם ערוץ השיווק היחידי של הפרויקטים, שהינו מוגבל 

בהיקפו, אינו מספק את כל המידע הנדרש לתורם.

כמו כן, לא מוצבים יעדים שיווקיים לדסקים, ולא מבוצע מעקב אחר פעולות 
שיווק שבוצעו על ידי הדסקים.
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המלצת הביקורת

מומלץ לקבוע יעדים רבעוניים לכל דסק, ולעקוב אחר פעולות השיווק של 
הדסקים.

כמו כן, מומלץ לשווק את כל הפרויקטים הפנויים להתרמה לדסקים בכל חודש 
גם באמצעים נוספים.

יש להקפיד כי גם הפרסום באמצעות הניוזלטר, יכלול את כל הפרטים הנדרשים 
לתורם, עבור כל פרויקט.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

כאנשי מקצוע שמוציאים את ה"ניוזלטר" השיווקי, זה השנה התשיעית, למדנו 
שהניוזלטר צריך להיות מגוון, לא ארוך במיוחד, כתוב בצורה אטרקטיבית ונותן 
אפשרויות וכלים שיווקיים שונים. בחינת האימפקט השיווקי של הניוזלטר רק 
מבדיקה של מספר הפרויקטים להתרמה שהוצעו בו אינו מדויק כיוון שהניוזלטר 

מציף נושאים שונים ומגוונים מעבר לפרויקטים להתרמה.

ממצאי הביקורת — דגימת פרויקטים

הביקורת דגמה עשרה פרויקטים שנמצאים בשלבי ביצוע כלשהם, במטרה לבחון את 
התנהלות הביצוע שלהם. )ראה פירוט מלא בנספח א' לדוח(, להלן הממצאים:

פער זמן גדול בין תאריך קבלת התרומה לבין תחילת ביצוע הפרויקט  .1

הביקורת בדקה את פרק הזמן שחלף בין תאריך קבלת התרומה לבין תחילת 
ביצוע הפרויקט. נמצאו ארבעה מקרים בהם ביצוע הפרויקט החל לאחר פרק 
זמן ארוך מתאריך קבלת התרומה, לעיתים בטווח של שנים. לדוגמא: בפרויקט 
"חיפה — מוזיאון מדעטק — שדירה מרכזית", התרומה התקבלה בפעימות בשנים 
2013 עד 2016. שלב התכנון החל בשנת 2013, שלב הביצוע החל בתום שנת 

2014 והסתיים בשנת 2017.

בבירור הנסיבות לעיכוב בביצוע הפרויקטים, לא נמצאו סיבות שאינן תלויות 
התורמים,  עם  אמון  יצרו משבר  אלו  כגון  בעבר, מקרים  כי  נציין  בקק"ל. 
אשר נמנעו מלהעביר כספים לפני תחילת ביצוע הפרויקט והסתפקו במסמכי 

התחייבות להעברת התרומות.

המלצת הביקורת

מומלץ לקבוע לוח זמנים ברור לגבי כל פרויקט שעבורו התקבלה תרומה, לרבות 
פרק זמן סביר בין תאריך קבלת התרומה לבין תחילת ביצוע הפרויקט וסיומו.
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תגובת החטיבה לגיוס משאבים

הערת הביקורת מקובלת. מזה כשנתיים מגויסות תרומות עבור פרויקטים 
לגביהם ידוע מראש שניתן לתקצב אותם מיידית עם קבלת התרומה.

תקצוב שגוי ביחס לביצוע  .2

נמצא פרויקט שתוקצב בסכום נמוך בהשוואה לאומדן הפרויקט: "אילת — 
שדירת הכניסה לעיר". אומדן עלות סה"כ הפרויקט היה 15 מיליון ש"ח, הנהלת 
קק"ל החליטה על השתתפות בפרויקט עד לסך 10 מיליון ש"ח, אולם הפרויקט 
תוקצב בסך 7.5 מיליון ש"ח. לעומת זאת, נמצא פרויקט אחר שתוקצב בסכום 
גבוה משמעותית מהעלויות בפועל: פרויקט "בארי — יד אנז"ק", אשר תוקצב 
בסך 240 אלפי ש"ח, הביצוע בפועל עמד על 138 אלפי ש"ח )כ־58% מהתקציב(, 
בעוד שהתרומה שהתקבלה הייתה בסכום המלא — 240 אלפי ש"ח. לביקורת 
הובהר כי יתרת התרומה הועברה לדסק המגייס ואולם לא נמצאו אסמכתאות 

לכך שבכסף הנותר נעשה שימוש על פי רצונו של התורם.

המלצת הביקורת

מומלץ לקבוע נהלי עבודה לביצוע אומדן לפרויקטים, לפני שיווק להתרמה. 
במקביל, יש לקבוע נוהל בדבר הטיפול ביתרות תרומות ייעודיות בגין פרויקטים 

שהסתיימו בעודף.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

הערת הביקורת מקובלת. מזה כשנתיים אין שיווק של פרויקטים ללא אומדנים 
מחייבים, בדוקים ומאושרים בידי גורמי מקצוע. יתרות תקציב מבוצעות אך 
ורק באישור התורם עצמו או הדרגים הגבוהים ביותר בלשכה המקומית בחו"ל.

שיווק הפרויקט שאין היתכנות לביצועו  .3

כאמור לעיל, מדיניות קק"ל בשנתיים האחרונות הינה ליצור מלאי פרויקטים 
בעלי היתכנות גבוהה לביצוע, כאשר לא משווקים פרויקט בטרם התקבלו כל 
האישורים וההיתרים הנדרשים לביצועו. הביקורת סקרה שלושה תיקי פרויקטים 
בסטטוס "פנויים להתרמה" שטרם שווקו על ידי הדסקים, ומהמדגם שנבדק 

נראה כי הנחייה זו מיושמת.

אחד הפרויקטים שנדגמו על ידי הביקורת היה פרויקט "מצפה רמון — חורשה 
ומרכז הוקרה לכבוד מלך הולנד" — פרויקט שהתכנון בגינו החל בשנת 2015, 
הביצוע החל רק בשנת 2017 והוא טרם הסתיים )הפרויקט אף "נתקע" בשל 
בעיות עם הקבלן(. למרות זאת, שיווק הפרויקט בוצע בתחילת שנת 2015 לפני 

ביצוע התכנון.



203

המלצת הביקורת

יש להקפיד כי לכל הפרויקטים המשווקים להתרמה יש היתרים מהרשויות, 
תכנון מפורט, לוח גאנט לפרויקט ואומדן עלויות בסיסי לכל הפחות.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

הערת הביקורת מקובלת. מזה כשנתיים לא מוצעים לשיווק פרויקטים שאינם 
עומדים בקריטריונים של תכנון מלא, אומדנים מאושרים, היתרי בנייה תקפים 

ובדיקת היתכנות ביצוע מאושרת ממפ"ק.

צו התחלת עבודה לפרויקט  .4

מסמך "צו התחלת עבודה" מהווה חלק בלתי נפרד מביצוע הפרויקט. לשמונה 
פרויקטים שנדגמו לא נמצא בתיק הפרויקט מסמך "צו התחלת עבודה" לקבלן 

המבצע. יצוין כי פרויקטים אלו נמצאים בשלבי ביצוע / סיום הפרויקט.

לדוגמא: הביצוע של פרויקט "אילת — שדירת הכניסה לעיר" החל ביוני 2015, 
כיום הפרויקט נמצא בשלבי סיום של שלב ראשון ותחילת שלב שני, אולם 
בתיק הפרויקט לא קיים מסמך "צו התחלת עבודה" לא לשלב הראשון ולא 

לשלב השני.

המלצת הביקורת

יש להקפיד להפיק ולתייק צו התחלת עבודה לכל פרויקט ובכל שלב.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

צו תחילת עבודה הינו מסמך המשמש את מפ"ק. אנו סבורים כי אין הכרח 
שמסמך זה ייכלל במסגרת מסמכי הפרויקט, אשר נכון להיום אינם כוללים 
מסמכים המייצגים שלבי ביצוע הנדסיים. עם זאת, תיערך בחינה נוספת של 
הנושא ואם, עניינית, תימצא תועלת בכך, המסמכים יתווספו לתיעוד במערכת.

מעקב לא רציף אחר ביצוע הפרויקט  .5

בכל תיק פרויקט קיים מסמך "אבני דרך לפרויקט", המסמן על ציר הזמן את 
התפתחות הפרויקט והוא מעודכן מעת לעת על ידי הגורמים העוסקים בפרויקט. 
בשלושה פרויקטים נמצא כי לא מבוצע מעקב רציף ועקבי אחר שלבי ביצוע 
הפרויקט. ניתן לראות בתיק כי עדכון סטטוס הפרויקט מתבצע אחת ל־5 חודשים 
ואפילו אחת לשנה שלמה. נזכיר כי על פי הנוהל החדש בקק"ל יש לבצע ביקור 

בפרויקט אחת לחודש ולתעד את התוצאות.
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לדוגמא: בפרויקט "אילת — פארק הולנד — תחזוקת הפארק )עזבון וילמזה(" 
 17.4.2016  ,26.2.2015  ,27.1.2014 הבאים:  בתאריכים  המעקבים  בוצעו 

ו־13.9.2016.

המלצת הביקורת

מומלץ לבצע התאמות במערכת הממוחשבת שידרשו מהגורמים המעורבים 
בפרויקט לעדכן את סטטוס הפרויקט אחת לחודש על פי הנוהל. כך יתאפשר 

מעקב רציף ועקבי אחר התפתחות הפרויקטים.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

הערת הביקורת נכונה ומקובלת. כדי לתקן הערה זו הוגדרה "מחלקת בקרת 
פרויקטים מותרמים", שהינה כעת בשלבי איוש ומתפקידה יהיה, בין השאר, 

לבצע מעקב שוטף ומוסדר אחר פרויקטים מותרמים, על פי תכנית עבודה.

תגובת חטיבת משאבי אנוש ומינהל )אגף מערכות מידע(

המערכת הממוחשבת ערוכה לקלוט את סטטוס הפרויקט. יבוצע שינוי ושיפור 
במערכת עפ"י המלצת הביקורת — ייבנה מסך "תוכנית עבודה" לניהולו של 
מנהל "מחלקת בקרת פרויקטים מותרמים" בו תהיה רשימת הפרויקטים בטיפולו, 
יצויין שם סטטוס הפרויקט והוא יהיה ממויין לפי תאריך סטטוס הבקרה. יודגשו 
הפרויקטים שעבר חודש מאז הדיווח הקודם ותצא התראה באימייל למנהל זה, 

בהתאם לנוהל.

שילוט והנצחה  .5

בכל פרויקט או פעילות משמעותית ישנו מרכיב של הנצחה באמצעות שילוט, בהיקף 
המתאים לגודל התרומה. השילוט מבוצע על ידי אגף פרויקטים שילוט ותיירות וכולל 

הקמת שלט, הנצחה לפי בקשת התורמים ותחזוקה שוטפת של השילוט.

ניהול השילוט מתבצע במערכת "ALL UP". עובדי הדסק דרכו התקבלה התרומה 
מזינים למערכת הזמנה להקמת שלט. בהזמנה מפורטים פרטי התרומה/הפרויקט, 
סוג השלט המבוקש, נוסח השלט, ומועד ביצוע נדרש. עובדי האגף בודקים את פרטי 
התקציב לשלט, לרבות בדיקת סבירות בין אומדן עלויות השלט לבין סכום התרומה 
שהתקבלה מהתורם. כמו כן, הם בודקים את הנוסח שהתורם/הדסק ביקש ומאשרים 
אותו בהתאם למדיניות קק"ל. לאחר מכן, עובדי האגף מבצעים הזמנה של השלט 

הנדרש ודואגים לאספקה והרכבה במיקום הרלוונטי.

בנוסף להקמת שלטים חדשים, עובדי האגף שוקדים על מיפוי של כלל השלטים המוצבים 
ברחבי הארץ. לכל שלט נקבעת נקודת מיקום XY שנשמרת במערכת הממוחשבת, 

מצב התחזוקה של השלט נבדק, ובמידת הצורך נערכים שיפוצים וחידושים.
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חידוש שלטים מתבצע כאשר ישנו צורך, מסיבות שונות )שלט ישן, שלט מחולל(. 
במקרה של שלט שחולל, מדיניות המחלקה היא לחדש שלט עד ל–3 אירועים של 
חילול אותו השלט, ולאחר מכן נשקלת העברת השלט למרכז הוקרה שמור, בכדי 

למנוע חילול נוסף.

בשנת 2017 הוקמו כ־1,880 שלטי הוקרה חדשים, וחודשו כ־2,700 שלטים ישנים.

מסקירת "דוח שלטים חדשים" ו"דוח שלטים מחודשים" לשנת 2017 עולה כי בכל 
שלב של התהליך מוגדר במערכת סטטוס השלט: חדש/לא מאושר/ממתין להזמנה/

הוזמן/ממתין להצבה/מוצב.

סטטוס "ממתין להצבה" הינו השלב בו השלט הוצב במקומו על ידי הספק אך עדיין לא 
הסתיים הליך ההצבה, דהיינו עובדי המרחב טרם עדכנו במערכת את ביצוע ההצבה על 
ידי הספק וטרם צרפו תמונה של השלט במערכת. סיום הטיפול בשלט הינו באחריות 

עובדי המרחב בתחומו הוא הוצב.

הביקורת בחנה את אופן הביצוע של השילוט וההנצחה, לרבות הקמה ותחזוקת 
השילוט המוקם עבור התורם.

ממצאי הביקורת

תכנית רב שנתית לחידוש שלטים  .1

פרויקט חידוש שלטים הינו פרויקט רב שנתי, והוא מתבצע במהלך שמונה 
השנים האחרונות. באגף לא קיימת תוכנית עבודה רב שנתית לפרויקט חידוש 
שלטים, כך שלא ברורה המחזוריות הרב שנתית של פרויקט החידוש ונכון להיום 
אין מידע מתי התחיל הפרויקט, כמה שלטים מופו בכל שנה ומתי אמור התהליך 
להסתיים ולהתחיל מחדש. לא קיימים יעדים כמותיים לכל שנה וכפועל יוצא 
מזה קיימת משימה כללית בתכנית העבודה לשנת 2018 — "חידוש שלטים 

ישנים".

המלצת הביקורת

מומלץ להכין תוכנית עבודה רב שנתית, מחזורית, לחידוש שלטים, ולקבוע 
יעדים כמותיים בתכניות העבודה של האגף לכל שנה.

תגובת מנכ"ל קק"ל

יקודם לאלתר נוהל שילוט ויוטמעו לתוכו הערות הביקורת. א. 

תוכן תוכנית רב שנתית לשילוט והמערכת הממוחשבת תשודרג בהתאם. ב. 

עיכובים בסגירת הליך הצבת שלטים  .2

נכון לתאריך 28.3.2018, מתוך 1,880 שלטים חדשים שהוקמו בשנת 2017, 
ישנם 167 שלטים בסטטוס "ממתין להצבה", ומתוך 2,698 שלטים שחודשו 



206

בשנת 2017, ישנם 318 שלטים בסטטוס "ממתין להצבה". סה"כ 485 שלטים 
שהוצבו על ידי הספק במקום הנדרש, ועובדי קק"ל טרם ביצעו הליך אימות 
ואישור השלט במערכת. לא ראינו כי קיים קשר בין אישור השלט לבין התשלום 
לספק וכפועל יוצא מהעיכובים שלעיל ספקים מקבלים תשלום עבור שלטים 

שטרם אושרו.

המלצת הביקורת

יש לקבוע פרק זמן סביר ממועד הצבת השלט במקומו הפיזי על ידי הספק, 
לבין מועד סיום הטיפול בהקמת השלט. כמו כן, אין לאשר תשלום לספק לפני 

אישור השלט שבוצע.

תגובת החטיבה לגיוס משאבים

במערכת  יאשר  וטקסים  שילוט  מחלקת  מנהל  מקובלת.  הביקורת  הערת 
הממוחשבת את הצבת השלט ורק לאחר מכן יתאפשר תשלום לספק. הצבת 
שלט אינה מהווה את סיום התהליך, היות שאחרי ההצבה יש לרשום את השלט 
ואישור, בהתאם  זה נמצא כבר בהליך עדכון  GIS. הנוהל לעניין  במערכת 

לאמור לעיל.

בדיקות סבירות עלויות  .3

עובדי המחלקה בודקים סבירות בין גובה התרומה שהתקבלה מהתורם לעלות 
ההנצחה. לצורך כך, במערכת השילוט מופיע נתון סך התרומה, עובדי המחלקה 
מסתמכים על אומדנים שידועים להם לגבי עלויות שילוט, ועל סמך מידע זה 
בודקים את סבירות העלויות ומאשרים את הזמנת השלט. הבדיקה מתבצעת 
באופן ידני ולא קיימים מספיק נתונים, גם לאחר מעשה, על מנת לוודא שאכן 

עלויות השילוט וההנצחה הינן סבירות.

מנהל המחלקה מסר כי ישנו כלל אצבע לפיו עלות השילוט, ההנצחה והטקס 
לא יעלו על הגבוה מבין 10% מגובה התרומה או 12,000 ש"ח. סטנדרט זה לא 
מופיע באופן רשמי בנהלי קק"ל ואנו סבורים כי יש לבחון אותו מחדש, משום 
שלא נראה לנו סביר שגם תורם שתרם 5 מליון ש"ח וגם תורם שתרם 100,000 

ש"ח יונצחו בעלות של 10,000 או 12,000 ש"ח.

המלצת הביקורת

יש לקבוע סטנדרט חדש הכולל אומדנים לעלויות ההנצחה, לרבות סוגי שלטים, 
אירועים וטקסים ולהטמיע אותו בנוהל. הסטנדרט ייקבע בהתאם למדרגות 
של גובה התרומה והיקף הפרויקט. לאחר הטמעת הנוהל במערכת הממוחשבת 
לא יתאפשר ביצוע הנצחה בהיקף שחורג מהסטנדרט, למעט במקרים חריגים 

עליהם יינתן אישור ספציפי.
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תגובת החטיבה לגיוס משאבים

מחלקת שילוט וטקסים מיישמת את תורת השילוט של קק"ל אשר אושרה לפני 
שנים ונקבעו בה סטנדרטים להוקרת תורמים. כהמלצת הביקורת, תורת השילוט 

תבחן מחדש, לרבות הטמעה במערכות למניעת חריגות.

טקסים ואירועים  .6

קק"ל מקיימת טקסים וסיורים לתורמים ומפיקה אירועים שונים. הטקסים והאירועים 
מבוצעים על ידי אגף פרויקטים, שילוט ותיירות. בשנת 2017 הפיק האגף כ־900 

אירועים בהם השתתפו כ־79,000 משתתפים.

ניתן לשייך את האירועים לשלושה סוגים עיקריים:

טקסים —  •

בסיום כל פרויקט, עובדי האגף מפיקים טקס חנוכת הפרויקט. היקף הטקס 
משתנה מפרויקט לפרויקט בהתאם לגודל התרומה, והוא מותאם לבקשותיו של 
התורם. בטקס משתתפים משפחת התורם, אורחי כבוד שלו ונציגי קק"ל. הציוד 

לטקס כולל כסאות, שולחנות, מערכות הגברה, דגלים וכיבוד.

אירועים —  •

קק"ל מפיקה אירועים לצורך קשרי ציבור, כגון: אירועי נטיעת עצים על ידי 
מנהיגי העולם בחורשת האומות בירושלים, אירועים סביב ציון ימים מיוחדים 
במעגל השנה וכיוצ"ב. התקציב לאירועים אלו יוצא לרוב מאגפים אחרים ולא 
מתקציב האגף. במקרים אלו, צוות האגף מהווה מעין "צוות הפקה" בהפקת 
אירוע של אגף אחר, תוך שימוש בידע של אנשי מקצוע המתופעלים באופן 

שוטף על ידי האגף.

אירועים מיוחדים —  •

קק"ל מקיימת אירועים מיוחדים, כגון: אירועי 100 שנה לאנז"ק — הצבא 
האוסטרלי/ניו־זילנדי שלחם בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, אירועי 
70 שנה להכרזת מדינת ישראל ועוד. אירועים אלו נכללים בתוכנית העבודה 

של האגף, והתקציב שלהם נכלל במסגרת התקציב השנתי של האגף.

תקצוב לאירועים מיוחדים נעשה בהתאם להחלטת הנהלה לקיים אירוע מיוחד. 
במקרים בהם מתקבלת ההחלטה לפני תחילת השנה בה יבוצע האירוע, מופיע 
סעיף תקציבי ספציפי לאירוע בתקציב השנתי של החטיבה. במקרים בהם 
מתקבלת ההחלטה לאחר אישור התקציב השנתי — מבצעים העברות בין סעיפי 

התקציב בהתאם לצורך.
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בסקירת דוחות תקציב מול ביצוע של החטיבה, עולה כי בשנת 2017 תוקצבו 
ארבעה אירועים מיוחדים. כדלהלן:

תקציב מנהלה
2017

ניצול תקציב 
לתאריך 
06.03.18

שעור 
ניצול

350,000296,62485%חמישים שנה לאיחוד ירושלים

680,000628,90092%אירועי 100 שנה לאנז"ק

600,000143,77224%אירועי 115 שנה לקק"ל

אירועי 70 שנה להכרזת מדינת 
ישראל

400,000169,24942%

ניהול הפקת האירועים השונים מבוצע במערכת "ALL UP". במערכת זו מזמין הדסק / 
ראש המחלקה את הפקת האירוע הנדרש. הגורם המבקש מפרט במסמך הזמנה את סוג 
האירוע, כמות המשתתפים ומועד לאירוע. עובד מחלקת טקסים מקבל הצעות מחיר, 
מכין אומדן עלויות, ומשתתף בהפקת האירוע בפועל. במערכת הממוחשבת קיימים 
פרטים רבים הקשורים לאירועים כגון: פרטי האירוע, המחלקה אליה הוא שייך, אנשי 

קשר, התכתבויות, הצעות מחיר, הזמנות ועוד.

בשנת 2015 נערכה במילאנו תערוכה בינלאומית — אירוע "אקספו", המתקיים אחת 
לחמש שנים. נושא התערוכה ומיקומה משתנים מפעם לפעם. התערוכה נמשכת על פני 
שישה חודשים, במהלכם מבקרים בה כ־5 מיליון בני אדם. מספר המדינות המשתתפות 
בתערוכה הוא כ־150 מדינות. נושא האירוע בשנת 2015 היה חקלאות ותעשייה ירוקה, 
תחום שקשור לפעילות הליבה של קק"ל. לפיכך, קק"ל לקחה חלק בייצוג מדינת 
ישראל בתערוכה, והייתה שותפה עם משרד החוץ בהקמה ותפעול של הביתן הישראלי.

בהתאם לחוזה שנחתם בין הצדדים, השתתפה קק"ל בסך 15,000,000 ש"ח. בהקמת 
הביתן. כמו כן, פעולות שיווק וקיום אירועים בתערוכה תוקצבו על ידי קק"ל בסך 
2,400,000 ש"ח. תקציב האירוע נפרש על פני השנים 2015-2014, ונכלל בתקציב 

אגף "קשרי ציבור".

ניהולם  ואירועים מיוחדים ואת  הביקורת בחנה את הליך תכנון והפקת טקסים 
במערכת הממוחשבת. כמו כן, הביקורת בדקה את ביצוע התקציב של אירוע "אקספו" 

במילאנו.

ממצאי הביקורת

סיכום עלויות לפי אירוע  .1

סקירת המערכת הממוחשבת העלתה כי הנתונים המופיעים במערכת אודות 
הטקס/האירוע משתייכים לשלב ההיגוי והתכנון לאירוע בלבד. נתונים פיננסיים 
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אודות עלויות בפועל אינם מופיעים במערכת. חשבוניות המתקבלות מספקים 
משולמות במרוכז ומתויקות בתיק פיזי במשרד הנהלת החשבונות של המחלקה. 
תיוק החשבוניות נעשה בחלוקה לפי ספקים. לפיכך, המידע בדבר עלות וביצוע 
אירוע אינו זמין ועל מנת לאתר אותו נדרשת עבודה רבה תוך חיפוש חשבוניות 

בתיקים פיזיים וחישוב ידני של סה"כ העלויות.

המלצת הביקורת

מומלץ לבצע התאמות במערכת הממוחשבת אשר יאפשרו ריכוז של סך העלויות 
בגין כל טקס/אירוע וצירוף נתוני הביצוע בפועל. זאת, על מנת לאפשר מעקב 

נאות אחר עלויות האירועים ותכנון נכון של התקציב לשנים הבאות.

תגובת חטיבת משאבי אנוש ומינהל )אגף מערכות מידע(

הערת הביקורת נכונה ומקובלת — אנו נמצאים בעיצומו של תהליך להזמנת 
עבודה לספקים )דרישה/הזמנה( שתבוצע ישירות מהמערכת המקצועית )מערכת 
גיוס משאבים(, תוך הפעלת המערכת הפיננסית. בסיומו של תהליך זה ניתן 

יהיה לסכם עלויות של הטקס במיידי.

תקצוב אירועים מיוחדים  .2

תקצוב אירועים מיוחדים נקבע בטרם הכנת תכנית עבודה לאירוע, אומדן 
עלויות ובדיקת הצעות מחיר.

כך לדוגמא, ב"אירועי 115 שנה לקק"ל" וב"אירועי 70 שנה להכרזת מדינת 
ישראל" תוכננו אירועים מרכזיים. הסעיפים תוקצבו בהיקף של מליון ש"ח 
ללא הכנת תכניות עבודה או הכנת אומדן עלויות, ובפועל כבר בשלב התכנון 
הראשוני ובדיקת אומדן העלויות ולאחר הוצאת 313 אלפי ש"ח האירועים 

בוטלו על ידי ההנהלה.

המלצת הביקורת

יש לערוך תכנית עבודה מפורטת לכל אירוע מיוחד, לבצע מראש אומדן עלויות, 
ובהתאם לכך — לתקצב את האירוע.

תקצוב וביצוע של אירוע "אקספו" במילאנו  .3

להלן הממצאים שעלו מבדיקת ביצוע תקציב האירוע:

תקציב האירוע נקבע לפני הכנת תכנית עבודה ואומדן עלויות לאירוע.  •

תכנית העבודה המפורטת שנבנתה )לאחר התקצוב( לא כוללת ערכים   •
כספיים וכמותיים לצד כל פעילות/הוצאה מתוכננת.
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בחוברת המסכמת את תכנית העבודה והביצוע בפועל של האירוע, צויין   •
כי תכנית העבודה אושרה על ידי מנהל החטיבה לגיוס משאבים ומנהל 
מפ"ק, אולם לא הוצג אישור פורמאלי לתכנית העבודה על ידי הגורמים 
המוסמכים לכך. למשל: למילאנו טסו כ־30-25 איש, חלקם עובדי קק"ל 
ולא ראינו אישור פורמאלי לכך, כמו גם לעלויות האירוח והלינה שלהם 

ועלויות נוספות.

ניצול התקציב — בשנת 2014 לא נוצל התקציב לשיווק התערוכה. 80%   •
מתקציב שנת 2014 הועבר לשנת 2015 וגם התקציב לשנה זו לא נוצל 
כיאות ובסופה הועבר סך של 803,720 ש"ח לשנת 2016, למרות שהתערוכה 
הסתיימה כבר. פעולה זו גרמה לכאורה לניצול מלא של הסעיף ולא התקבלו 

הבהרות לגביה.

תקציב השיווק שימש בין היתר לפעילות משלחת בינלאומית של נשיאי   •
קק"ל שמנתה כ־70 משתתפים. המשלחת שהתה במילאנו במשך שבוע 
ימים. מסקירת הלו"ז של המשלחת עולה כי במהלך השבוע התקיימו 
פעילויות הקשורות ב"אקספו" ובנוסף התקיימו סיורים וטיולים ברחבי 
איטליה, פעילויות שאינן קשורות לתערוכה. אירוח המשלחת הבינלאומית 
בוצע באמצעות חברת הפקה. כל העלויות בגין חברת ההפקה, בהיקף של 

כ־280 אלפי ש"ח, מומנו גם הם מתקציב שיווק תערוכת ה"אקספו".

ההתקשרות של קק"ל עם משרד החוץ — בהתאם לחוזה ההתקשרות בין   •
הצדדים, השתתפות קק"ל בבניית הביתן בתערוכה הינה בסך של 15 מליון 
ש"ח ואולם בספרי התקציב הוצג כי התקציב הינו 6.5 מליון ש"ח בלבד 

ומתוכו בוצעו 5 מליון ש"ח בלבד.

יתרת ה־8.5 מליון ש"ח אושרו ובוצעו במסגרת החלטה מיוחדת בדבר   •
העברות יתרות תקציב משנת 2014 ואולם נתונים אלו לא הופיעו בספר 
התקציב בצורה ברורה ולא הופיעו תחת תקציב התערוכה, שנוהל פרטנית, 

)לרבות התשלום הנ"ל של ה־5 מליון ש"ח(.

המלצות הביקורת

מומלץ לתקצב אירועים מיוחדים בהתאם לתכנית עבודה מפורטת של   •
האירוע.

מומלץ לערוך אומדן עלויות בהתאם לתוכנית העבודה המפורטת לאירוע,   •
ולציין ערכים כמותיים וכספיים לצד הסעיפים ותתי הסעיפים בתכנית 

העבודה.

מומלץ להקפיד על תיעוד בכתב של הליך קבלת החלטות הקשורות בביצוע   •
האירועים, על ידי הגורמים המורשים.

אין להעביר יתרות משנה לשנה בגין תקציבים שלא נוצלו בגין אירועים   •
שכבר הסתיימו.
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תגובת החטיבה לגיוס משאבים לממצאים בדבר תקצוב אירועים מיוחדים, 
לרבות תערוכת אקספו

הערות הביקורת מקובלות. יש לציין כי הייתה הערכת אומדן, אך היא לא 
הייתה בפורמט המקובל היום בקק"ל. בנוסף, העברת התקציב משנת 2015 
לשנת 2016 בסך 280 אלף ש"ח נעשתה על מנת להשלים את המשימות עליהן 
התחייבנו במהלך תערוכת אקספו. כחלק מקמפיין שיווק והרשמה לדיוורור 
של קק"ל, משתתפים נטעו וירטואלית עץ, נרשמו להגרלה לביקור לישראל 
ולאחר התערוכה נדרשנו לקיים התחייבויות אלו, דהיינו לנטוע יער, לקיים 

טקס ממלכתי ולארח זוג שזכה בהגרלה.

תגובת חטיבת הכספים )בתיאום עם הלשכה המשפטית( לעניין תערוכת אקספו

האירוע עצמו אושר על ידי דירקטוריון קק"ל בהיקף של 15 מיליון ש"ח ובהתאם 
נחתם חוזה עם משרד החוץ וגם שולם במלואו במספר אבני דרך, שנפרשו על 

פני מספר שנות תקציב.

בנוסף, תקציב החטיבה לגיוס משאבים כלל סכום של 2.5 מיליון ש"ח לטובת 
האירוע, שחולק למשך שנתיים בתקציב השוטף לשנים 2015-2014.

יש לציין כי קק"ל מבצעת לעיתים העברות יתרה משנה לשנה ביחס לאירועים 
עתידיים ובכפוף לאישור הגורמים המוסמכים בקק"ל.

תגובת מנכ"ל קק"ל

החטיבה לגיוס משאבים תכין תוכנית עבודת מטה מסודרת אשר תטמיע את 
תיקון ליקויי עבודת החטיבה בכל האספקטים אשר עלו מן הדו"ח.

ריכוז ההמלצות  .7

המלצהנושא פרק 

השקעת כספים שהתקבלו עד 2
לשימוש בהם

מומלץ להקפיד להשקיע את הכספים שהתקבלו 
בגין תרומות ייעודיות לפרויקטים בחשבון בנק 
ייעודי, ובכך להפריד בין הפעילות השוטפת 
לבין הנכסים המוגבלים, שהינם נכסים שיועדו 
מראש לפרויקטים ספציפיים. יצוין כי התשואה 
שמתקבלת בגין נכסים מוגבלים שייכת לנכסים 
אלו. הפרדה נאותה תאפשר לשייך את התשואה 

על הנכסים המוגבלים לסעיף הרלוונטי. 
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המלצהנושא פרק 

מומלץ לבחון את הנסיבות לפערים בין תקציב פערים בין תקציב לביצוע2
וההוצאות  הוצאות ההנהלה  לביצוע בסעיפי 
הקבועות, ובהתאם לעדכן את התקציב בסעיפים 
אלו לשנת 2018. במקביל, מומלץ שיערך מעקב 
במהלך השנה לגבי ניצול הסעיפים התקציביים, 
ויבוצעו העברות תקציב מסעיף לסעיף באישור 

גורם מוסמך.

פערים בין תקציב לביצוע — 2
פעילות

מומלץ לבחון את הנסיבות לפערים בין תקציב 
לביצוע בסעיפי הפעילות הנ"ל ובהתאם לעדכן 
את התקציב לשנת 2018. כמו כן, אין לאפשר 
לספקים להגיש חשבוניות מעבר למועד סגירת 

הספרים של קק"ל.

עיכובים בסגירת הליך הצבת 5
שלטים

יש לקבוע פרק זמן סביר ממועד הצבת השלט 
במקומו הפיזי על ידי הספק, לבין מועד סיום 
לאשר  אין  כן,  כמו  השלט.  בהקמת  הטיפול 

תשלום לספק לפני אישור השלט שבוצע.

אומדנים בדיקות סבירות עלויות5 הכולל  חדש  סטנדרט  לקבוע  יש 
לעלויות ההנצחה, לרבות סוגי שלטים, אירועים 
וטקסים ולהטמיע אותו בנוהל. הסטנדרט ייקבע 
והיקף  התרומה  גובה  של  למדרגות  בהתאם 
במערכת  הנוהל  הטמעת  לאחר  הפרויקט. 
הממוחשבת לא יתאפשר ביצוע הנצחה בהיקף 
חריגים  במקרים  למעט  מהסטנדרט,  שחורג 

עליהם יינתן אישור ספציפי. 

מומלץ לבצע התאמות במערכת הממוחשבת סיכום עלויות לפי אירוע5
אשר יאפשרו ריכוז של סך העלויות בגין כל 
בפועל.  הביצוע  נתוני  וצירוף  טקס/אירוע 
זאת, על מנת לאפשר מעקב נאות אחר עלויות 
לשנים  התקציב  של  נכון  ותכנון  האירועים 

הבאות.

יש לערוך תכנית עבודה מפורטת לכל אירוע תקצוב אירועים מיוחדים6
מיוחד, לבצע מראש אומדן עלויות, ובהתאם 

לכך — לתקצב את האירוע.
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המלצהנושא פרק 

תקצוב וביצוע של אירוע 6
"אקספו" במילאנו

מומלץ לתקצב אירועים מיוחדים בהתאם   •
לתכנית עבודה מפורטת של האירוע.

בהתאם  עלויות  אומדן  לערוך  מומלץ   •
לתוכנית העבודה המפורטת לאירוע, ולציין 
הסעיפים  לצד  וכספיים  כמותיים  ערכים 

ותתי הסעיפים בתכנית העבודה.

מומלץ להקפיד על תיעוד בכתב של הליך   •
קבלת החלטות הקשורות בביצוע האירועים, 

על ידי הגורמים המורשים.

בגין  לשנה  משנה  יתרות  להעביר  אין   •
תקציבים שלא נוצלו בגין אירועים שכבר 

הסתיימו.

נספח א'  .8
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 תקנון המבקר והמשרד לביקורת

ההסתדרות הציונית העולמית

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

בנשיאות הוועד הפועל הציוני ביום 11 ביוני 1.1991

סימן א' — הגדרות

בתקנון זה: 

-  החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית, כפי שהתקבלה על–ידי  החוקה  
הוועד הפועל הציוני במושבו בכסלו-טבת תש"ך )דצמבר 1959—

ינואר 1960(, על סמך החלטת הקונגרס הכ"ד, על תיקוניה.

- הקונגרס הציוני. הקונגרס  

- הוועד הפועל הציוני. הוועד הפועל  

- נשיאות הוועד הפועל הציוני. הנשיאות  

- הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. ההנהלה  

- קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל, קרן קימת לישראל. הקרנות הלאומיות  

- מבקר ההסתדרות הציונית העולמית. המבקר  

-  ועדת הביקורת אשר נבחרת על–ידי הוועד הפועל הציוני לשם  ועדת הביקורת2  
דיון בממצאי המבקר.

-  גוף כמשמעותו בסעיף 10 של תקנון זה. גוף מבוקר  

-  מוסד כמשמעותו בסעיף 46 של החוקה. מוסד ציוני מרכזי  

הוועד הפועל הסמיך את הנשיאות, ביוני 1990, לתקן את תקנון המבקר והמשרד לביקורת, בנושאים הנובעים   1
או הקשורים להחלטה מס' 37 של הוועד הפועל, מיוני 1989, ובנושאים הקשורים לתיקונים טכניים שיבהירו 

את הטיפול בהגשת דו"חות המבקר.
תוקן בתיקונים עקיפים כתוצאה מאישור תקנון וועדת הביקורת על ידי נשיאות הוועד הפועל ביום 19.2.17.   2
הנשיאות הוסמכה להתקין תקנון וועדת הביקורת והתיקונים העקיפים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת על 

ידי הוועד הפועל הציוני.
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סימן ב' — מעמד המבקר וסגנו

המבקר נבחר על–ידי הקונגרס לקיום הביקורת בהסתדרות הציונית 1.בחירת המבקר
העולמית )על פי סעיף 14 )ה( של החוקה(.

תקופת כהונתו של המבקר היא מיום בחירתו עד למועד נעילת 2.תקופת כהונה
הקונגרס מן המניין שלאחריו. אם בתקופה בין קונגרס לקונגרס 
מתפנית משרתו של המבקר יבחר הוועד הפועל במבקר חדש, 
ובינתיים ימלא סגן המבקר את תפקידו של המבקר. באין סגן 
מבקר תמנה הנשיאות ממלא מקום, אך המבקר ימשיך בינתיים 

במילוי תפקידו עד כניסתו לתפקיד של ממלא המקום.

ייבחר על–ידי א.3.סגן המבקר זו,  יוחלט על קיום משרה  סגן המבקר, אם 
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 60, פיסקא 3, של החוקה(.

תקופת כהונתו של הסגן תהיה מיום בחירתו עד למועד נעילת ב.
הקונגרס מן המניין שלאחר מכן, או לתקופה קצרה מזאת, 

אם יוחלט על כך על–ידי המוסד הבוחר.

משרת המבקר וסגנו מתפנית באחת מאלה;א.4.התפנות משרה

)1( בתום תקופת כהונתו;

)2( בהתפטרותו;

)3(  בהעברתו מכהונתו על–ידי שני שלישים של חברי הוועד 
הפועל;

)4( בפטירתו.

המבקר רשאי להתפטר על–ידי הגשת כתב התפטרות ליו"ר ב.
הוועד הפועל.

עצמאות נושא 
המשרה

המבקר אינו כפוף בעבודתו למרותו של איזה שהוא גוף ואינו 5.
תלוי בו, ואחריותו בפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד )על פי 

סעיף 60, פיסקא 6, של החוקה(.

המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס, בוועד הפועל, 6.מעמד מיוחד
ובוועדותיהם, לרבות ועדת הכספים )על פי סעיף 32, פיסקא 3, 

של החוקה(.
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מעמדו של המבקר כמעמד חבר ההנהלה ושכרו בהתאם למעמד 7.
זה, ומעמד סגן המבקר כמעמד סגן חבר הנהלה.

לא ישמשו המבקר וסגנו חברים בהנהלת גוף מבוקר ולא א.8.סייגים
יכהנו בשכר במשרה זולת משרתם.

לא יקנו המבקר וסגנו במשך תקופת כהונתם נכסי גופים ב.
ולא  יחכרום  לא  מיטלטלין,  בין  מקרקעין  בין  מבוקרים, 
יקבלום במתנה, לא יקבלו מגופים מבוקרים זיכיונות, מענקים 
או טובות הנאה, פרט לקרקע או הלוואה לשם התיישבות או 

לצרכי שיכון.

לא יכנסו המבקר וסגנו לעבוד בגוף מבוקר תוך שלוש שנים ג.
מתאריך פרישתם מהמשרה.

המבקר וסגנו חייבים לשמור על סודיות כל ידיעה, תעודה ודין 9.סודיות
וחשבון, שהגיעו אליהם לרגל עבודתם.

סימן ג' — תחומי הביקורת

ואלה הגופים שיעמדו לביקורתו של המבקר:10.גופים מבוקרים

כל המחלקות, המפעלים והמוסדות של ההסתדרות הציונית, א.
העולמית בישראל ובתפוצות;

הקרנות הלאומיות וכל קרן אחרת של ההסתדרות הציונית, ב.
על מחלקותיהן, מפעליהן ומוסדותיהן בישראל ובתפוצות;

כל חברה, מפעל, קרן או גוף אחר, שההסתדרות הציונית ג.
העולמית ו/או הקרנות הלאומיות יחד או לחוד, משתתפות 
בהונם היסודי או בתקציבם בשיעור של 50% ומעלה, או שיש 

להן לפחות 50% בזכות ההצבעה;

כל חברה, מפעל, קרן או גוף אחר שההסתדרות הציונית ד.
)ב(, יחד או לחוד,  העולמית ו/או הקרנות הנזכרות בס"ק 
משתתפות בהונם או בתקציבם בשיעור שהוא פחות מ–50% 
— אם קיום הביקורת הותנה מראש עם גופים אלה. מידת 

הביקורת תיקבע בהסכם בין ההנהלה והמבקר;

כל גוף נתמך על–ידי ההסתדרות הציונית העולמית, או גוף ה.
אחר שביקורתו הוטלה על המבקר על פי החלטת הקונגרס, 
הוועד הפועל, ועדת הכספים או ההנהלה; מידת הביקורת 

תיקבע בהסכם בין ההנהלה והמבקר.
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סימן ד' — תפקידי הביקורת

המבקר יבקר את המינהל של הגופים המבוקרים, משק הכספים 11.פרטי הביקורת
שלהם וניהולו, חשבונותיהם ורכושם מבחינת החוקיות, הסדירות, 

המשקיות, הכלכליות, וטוהר המידות, ויבדוק:

אם הגוף המבוקר נוהג בעבודתו בהתאם לחוקה ולהוראות א.
המוסדות הציוניים המרכזיים;

אם ההוצאה של הגופים המבוקרים נעשתה בתחומי תקציבם ב.
המאושר על־ידי המוסדות המוסמכים לכך ולמטרה שנועדה 

לה;

אם סדרי התקבולים והתשלומים של הגוף המבוקר מניחים ג.
את הדעת;

אם דרך החזקת הכספים, שמירת הרכוש, מצב הקופה והמלאי ד.
מניחים את הדעת, ואם הנהלת החשבונות והמאזנים מדויקים 

ונעשים במועד המתאים;

אם הגוף המבוקר נוהג בכל ענפי עבודתו בחסכון וביעילות, ה.
תוך שמירה על כללי החוק וטוהר המידות;

אם ביקורת החשבונות, במידה שהיא נערכת על–ידי רואה ו.
חשבון, מבוצעת במועד המתאים, ואם הוראות רואה החשבון 

מתבצעות על–ידי הגוף המבוקר.

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

סימן ה' — סדרי הביקורת

הגשת תקציב על–
ידי גוף מבוקר

גוף מבוקר חייב להמציא למבקר את תקציבו המפורט, מיד לאחר 13.
אישורו על־ידי המוסדות המוסמכים, ולהודיע למבקר על כל שינוי 

בתקציב ולהמציא לו את האסמכתאות הנוגעות לכך.

הגשת דו"חות 
ומאזנים על–ידי 

גוף מבוקר

יאוחר מארבעה א.14. לא  חייב להמציא למבקר  גוף מבקר  כל 
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.

כל גוף מבוקר חייב להמציא למבקר דין וחשבון וחוות־דעת, ב.
שיוגשו לו על־ידי רואה חשבון, וכן העתק הערותיו על אותו 

דין וחשבון או חוות–דעת.
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שיתוף פעולה מצד 
גוף מבוקר

הגוף המבוקר חייב להושיט את מלוא עזרתו למבקר ולעובדי א.15.
משרדו במילוי תפקידיהם, לאפשר להם גישה בלתי מוגבלת 
הפנקסים  המסמכים,  החשבונות,  והתיקים,  הספרים  לכל 
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.

גוף או אדם אשר בקשר אליהם מתבררת תלונה כקבוע בסעיף ב.
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

העלתה הביקורת ליקויים בסדרי עבודתו של גוף מבוקר או א.16.
בפעולותיו, יעמיד המבקר את הגוף המבוקר על כך בכתב, 

וידרוש לתקן את הליקויים תוך תקופה סבירה.

אם העניין מיועד לדיווח בהתאם לסימן ז' להלן יביא המבקר ב.
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.

המבקר רשאי לקבוע תאריך סופי למתן הסברים וביאורים 
כאמור.3

גילתה הביקורת בגוף המבוקר סטייה או התעלמות מהוראות ג.
מוסדותיה המוסמכים של ההסתדרות הציונית, פגיעה בחוק 
או בכללי טוהר המידות, יביא המבקר את הממצאים בפני 
ראש הגוף המבוקר לשם נקיטת הצעדים המתאימים ויודיע 

על כך ליו"ר ההנהלה וליועץ המשפטי.4

המבקר רשאי להמציא לגוף שבוקר על פי סעיף 10)ה( את ד.
סיכומי הביקורת, לשם קבלת ההסברים הדרושים, עם העתק 

לדורשי הביקורת.

תוצאות בירור 
התלונות

המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו א.17.
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 11 ביוני 1991.  3
תוספת — על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום 11 ביוני 1991.  4
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המבקר רשאי לבקש, בכל עת, מאת גוף או אדם כאמור, ב.
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.

המבקר ג. ישיב  הבירור,  במהלך  ו/או  העניין  בירור  בתום 
למתלונן תשובה עניינית אשר יש בה לדעתו, להוות מענה 

הולם ומספק בנסיבות המקרה.

סימן ז' — דינים וחשבונות5

דינים וחשבונות 
נפרדים

סיים המבקר את ביקורתו בגוף המבוקר כמשמעותו בסעיף א.18.
10 או בנושא שבדק, יהיה רשאי להמציא דין וחשבון נפרד 
יומצא ליו"ר  על אותו גוף או נושא. הדין וחשבון הנפרד 
ועדת הביקורת, ליו"ר ההנהלה, לגזבר ולראש הגוף המבוקר.

יו"ר ההנהלה ימציא ליו"ר ועדת הביקורת את תשובתו לדין ב.
הדין  יאוחר מחודשיים ממועד קבלת  לא  וחשבון הנפרד 

וחשבון.

ועדת הביקורת תדון בדין וחשבון הנפרד של המבקר עם ג.
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.

הכין המבקר דין וחשבון נפרד כאמור בסעיף זה, יכלל דין ד.
ולפי שיקולו של  זה, או עיקרו, הכל לפי העניין  וחשבון 
המבקר, בדין וחשבון השנתי הקרוב של המבקר כאמור בסעיף 

19 להלן.

סיימה הוועדה את הדיון בדין וחשבון, תכין את סיכומיה ה.
ומסקנותיה, לרבות דרישותיה לתיקון ליקויים, ותמציא אותן 

ליו"ר ההנהלה, לראש הגוף המבוקר ולמבקר.

ההנהלה ו. יו"ר  מתשובות  נפרד,  וחשבון  דין  מכל  העתק 
ומסיכומי הוועדה יומצא ליו"ר הוועד הפועל.

המבקר ימסור לפי הצורך דו"חות ביניים לוועדת הביקורת.ז.

סימן זה, הקובע את הנהלים להגשת הדינים וחשבונות של המבקר, לפרסומם ולטיפול בהם, תוקן על–פי   5
החלטה שהתקבלה בוועד הפועל הציוני במושבו מיום 29 ביוני 1986, ותוקן ונערך מחדש על–פי החלטת 

נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום 11 ביוני 1991.
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הדו"ח השנתי 
לוועד הפועל 

הציוני

אחת לשנה יכין המבקר דין וחשבון שנתי. מועד הכנתו של הדו"ח 19.
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:

סיכום כללי של פעולותיו ופעולות המשרד לביקורת במשך א.
השנה.

רשימת הגופים ויחידותיהם העיקריות, שבוקרו בתקופת הדין ב.
וחשבון.

רשימת הדו"חות הנפרדים שהומצאו על ידי המבקר בהתאם ג.
לסעיף 18 לעיל.

של ד. שיקולו  לפי  עיקריהם,  או  עצמם  הנפרדים  הדו"חות 
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.
נפרד  דו"ח  גם  בדו"ח השנתי  לכלול  יהיה רשאי  המבקר 
שוועדת הביקורת טרם הספיקה לסכם את מסקנותיה לגביו, 

וזאת לאחר התייעצות עם יו"ר הוועדה. במקרה זה:

)1(  סיכומי הוועדה — כאשר יתקבלו — יופצו לחברי הוועד 
הפועל.

)2(  בדו"ח השנתי העוקב של המבקר ייכללו אותם סיכומים 
מתייחסים  הם  שאליהם  הממצאים  תמצית  עם  ביחד 

ובמידת האפשר, ממצאי מעקב באותם עניינים.

עם המצאת הדין וחשבון לחברי הוועד הפועל יהיה המבקר ו.
רשאי לשחררו לפרסום.

היה המבקר סבור, לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה ועם יו"ר ז.
ועדת הביקרות, 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.

רשאים  הביקרות  ועדת  יו"ר  עם  יחד  הפועל  הוועד  יו"ר 
להחליט, על פי הצעת המבקר או ההנהלה או על דעת עצמם, 
אם חלקים מסוימים ממסקנות הוועדה לא יובאו לפרסום, 

ויודיעו על החלטה זו למבקר.
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המבקר יהיה רשאי לפרסם דין וחשבון נפרד, אם ראה צורך ח.
בכך, בטרם המועד להגשת דין וחשבון שנתי, לאחר התייעצות 

עם יו"ר ועדת הביקורת, ועם יו"ר הוועד הפועל.

נשיאות הוועד הפועל תקבע את דרך הדיון בדין וחשבון בוועד 20.
הפועל, ובלבד שייכלל בסדר היום של הוועד הפועל דיווח בעל 
יו"ר  יו"ר ועדת הביקורת ובמידת הצורך — דיווח של  פה של 

ההנהלה על צעדים שננקטו לתיקון הליקויים.

הגשת הדין וחשבון 
לקונגרס

לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה 21.
שבין קונגרס לקונגרס. הוראות התקנון בסעיפים 20-19 לעיל 

יחולו על דין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי העניין.

סימן ח' — המשרד לביקורת

את 22. יבצע  ובאמצעותו  לביקורת  המשרד  בראש  עומד  המבקר 
עבודתו לפי תקנון זה.

המנהל הכללי ועובדי המשרד לביקורת דינם כדין שאר עובדי 23.
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 
למי  או  נתונים למרותו של המבקר  ויהיו  העולמית,  הציונית 

שיוסמך על–ידיו בלבד.

8 לעיל חלים על כל עובדי המשרד 24. הסייגים הנזכרים בסעיף 
לביקורת העוסקים במישרין בביקורת. באשר לסייג בסעיף 8 )ג(, 
תקופת האיסור שנקבעה בסעיף זה לגבי עובדי המשרד לביקורת 

תהיה שנתיים או פחות מזה, הכל לפי החלטתו של המבקר.

הסייגים הנזכרים בסעיף 9 חלים על כל עובדי המשרד לביקורת.

תקציב המשרד לביקורת הוא תקציב מיוחד הנקבע, על פי הצעת 25.
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 26.
הכספים.
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סימן ט' — שונות

יחולו הוראות 27. לא החליט הוועד הפועל להקים ועדת כספים, 
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.

עם קבלת תקנון זה בטל תקנון המשרד לביקורת שהתקבל בקונגרס 28.
הכ"ד. כן בטלות החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים בעניין 

המבקר והמשרד לביקורת, פרט להוראות החוקה.




