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הנני מתכבד להגיש לוועד הפועל הציוני דין וחשבון על פעולות משרד המבקר לשנת
.1023
הדוחות הכלולים בדין וחשבון זה נדונו בוועדת המשנה לביקורת של הוועדה המתמדת
לתקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני.
לצד הדוחות מובאות תשובות יו"ר ההנהלה הציונית.
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 לארגונים המבוקרים על שיתוף הפעולה ,ולצוות משרד המבקר על
עבודתו היסודית.
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דבר יו"ר ועדת המשנה לביקורת
של הוועדה המתמדת לתקציב וכספים
של הוועד הפועל הציוני
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מבקר המוסדות הלאומיים בודק את פעילותה של ההסתדרות הציונית.
ממועד כינוס הקונגרס הציוני הל"ו ולאחר היבחרו של יו"ר ההסתדרות
הציונית המכהן ,המבקר וצוותו פועלים כדי להמציא לחברי ועדת המשנה
לביקורת ולהסתדרות הציונית דוחות הכוללים ממצאים והמלצות לדיון
ולסיכום עם הגופים המבוקרים.

.2

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

.3

לאור הנסיון בשנתיים האחרונות ,המלצתי ליו"ר ההסתדרות הציונית
העולמית כי מן הראוי להקנות לוועדה מעמד עצמאי ולא רק כוועדת משנה של
הוועדה המתמדת לתקציב וכספים .בעקבות כך ,נמסר לי שהנושא יועלה
להחלטה בדיון שיתקיים בוועד הפועל הל"ו ,5/המתכנס החודש .החלטה
חיובית תהיה הכרה בחשיבותה של הביקורת ומעמדה בסיוע לניהול נכון של
המוסדות המבוקרים.

.4

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

.5

תודתי לחברי ועדת המשנה לביקורת על שיתוף הפעולה .יישר כוח לכל
העוסקים במלאכה חשובה זו.
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תפקידי המבקר והמשרד לביקורת

סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף  06של חוקת
ההסתדרות הציונית העולמית ,שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו
העיקריים .פירוט תפקידיו ודרך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורת,
כפי שנתקבל בוועד הפועל הציוני (והוא מובא בחלק האחרון של ספר זה).
תפקידו של המבקר לקיים ביקורת במחלקות ההסתדרות הציונית ,בקרנות
הלאומיות – בקרן הקיימת לישראל ,בקרן היסוד ובגופים נוספים הנתונים לביקורת,
כמוגדר בחוקה ובסעיף  06של התקנון ,כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים
באורח חוקי ,בגדר התקציב המאושר ,ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין,
ואם הם פועלים בחסכון ,ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות.
עוד עוסק המשרד לביקורת בבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולתם של הגופים
המבוקרים.
ממצאי הביקורת ,ביחד עם תשובות ההנהלה ,נידונים בוועדה המתמדת לתקציב
ולכספים של הוועד הפועל הציוני ,אשר הקימה לצורך דיון מפורט בהם ועדת משנה
מיוחדת .הדו"חות הכלולים בדין וחשבון זה לוועד הפועל הציוני נדונו בוועדה.
מבקר ההסתדרות הציונית העולמית ,נבחר על-פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני,
ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד
הפועל הציוני .המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על-פי בחירה של
חבר הנאמנים של הסוכנות .ואמנם ,מזה שנים רבות מופקדת הביקורת בשני מוסדות
אלה בידי אותו מבקר.
משרד מבקר אחד – מספר גורמים מבוקרים
המבקר רואה חשיבות בהדגשת פעולתו של המשרד כחטיבה אחת המבקרת את מגוון
הפעולות של המוסדות הלאומיים ועל ידי כך משיגה גמישות בהצבת צוותי הביקורת
במוסדות השונים ואפשרות להפיק לקחים מניסיון הביקורת ממסגרת אחת לשנייה.
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דו"חות שהוכנו על-ידי
משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית
בשנים 0214-0224
בציון שנת פרסומם
ההסתדרות הציונית העולמית
הקונגרס הציוני הל"ד
5002
ההקצבה לבריתות הציוניות העולמיות
5002
הפדרציה הציונית בצרפת
5002
המחלקה לפעילות ציונית
5002
המחלקה להגשמה – תשלומים לתנועות המגשימות
5002
המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות
5002
הקצבות לשירותים רפורמים וקונסרבטיבים
5002
5002
5002
5002
5000
5000
5000
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5005

החטיבה למשאבי אנוש
מרכז הרצל – מוזיאון ומדרשה ציונית
הארכיון הציוני המרכזי
המחלקה לכספים
שליחויות קצרות
המועצה הציונית בישראל
הקונגרס הציוני הל"ו
הבריתות הציוניות – שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית

5005
5005
5005
5002
5002
5002
5002
515002
515002

הבניין ברחוב קפלן  02בתל-אביב
המחלקה לפעילות בתפוצות – מוזיאון הרצל
היחידה לשליחות ציונית – מערך השליחים
תנועות מגשימות – שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית
המועצה הציונית בישראל
המערך לשירותים רוחניים בתפוצות
החטיבה למשאבי אנוש
היחידה לשליחות הוראה בתפוצות
הביתה – היחידה לעידוד עליה
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קרן קימת לישראל
5002

מאגרי מים

5002

אגף התחזוקה

5002

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

5002

מינהל פיתוח הקרקע ,פרויקטים בתחום הכשרת קרקע ודרכים

5002

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

5002

מינהל פיתוח הקרקע ,אגף הייעור – מניעת אש

5002

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

5000

אגף תקשורת וקשרי ציבור

5000

חאן שער הגיא

5000

החטיבה לגיוס משאבים – ביצוע פרויקטים במימון תרומות

5005

פרישה מרצון בשנת 5002

5005

האגף לחינוך ונוער

5002

קבלני יער

5002

שליחויות קצרות

515002

שכר ומשאבי אנוש

515002

ניהול השקעות

קרן היסוד
יחידת המשלחות ואירועים בינלאומיים
5002
5002
5002
5005
5005
5002
5002
515002
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מינהל משאבי אנוש ונציגים
ירושות וקרנות
רכש והתקשרויות
פרויקטים בעדיפות
אבטחת אמצעי תשלום
שכר ומשאבי אנוש
ניהול יתרות מזומנים

היחידה לשליחות הוראה בתפוצות
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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היחידה לשליחות הוראה בתפוצות
מבוא
היחידה לשליחות הוראה בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית (להלן :הצ"ע)
מגייסת ,ממיינת ומלווה מורים שליחים עבור בתי-ספר בחו"ל .
המורה השליח הוא מעין "שגריר ישראל" בבית הספר ודמות להזדהות עבור תלמידיו.
הוא אמור להיות בעל מודעות יהודית-ציונית גבוהה ,בקיא באירועים שעל סדר היום
בישראל ,והעברית שבפיו עדכנית.
המטרה של שליחות הוראה היא להעמיק את הקשר והידע של התלמיד למורשת
ישראל ,להרחיב את הידע שלו בשפה העברית ולקשר אותו למדינת ישראל.
שליחי הוראה ממלאים את התפקידים הבאים :מנהל בית-ספר ,מורה ,גננת ,מרכז
לימודי עברית ,ראש כולל ואברך .השליחות היא לתקופה של שנתיים עם אפשרות
הארכה לשנה שלישית .בתי הספר בחו"ל משלמים את שכר העבודה ,התנאים
הסוציאליים והביטוחים עבור המורים שליחים.
נכון ל 03-במרץ  ,4302ישנם  061מורים שליחים מטעם הצ"ע ברחבי העולם.
על פי נתוני היחידה לשליחות הוראה ,בשנת  4304פנו  094מועמדים ,שמתוכם 99
סיימו את תהליך המיון וההכשרה ולבסוף שוגרו  90מורים שליחים לבתי-ספר בחו"ל.
על פי נתוני היחידה ,בשנת הלימודים תשע"ג היו  064מורים שליחים בשטח.
בשנת  4300פנו  294מועמדים שמתוכם  14סיימו את תהליך המיון ושובצו בבתי-ספר
בחו"ל  .במהלך שנת הלימודים תשע"ד צפויים להיות  014מורים שליחים בשטח.
בשנים  4304-4300תשעה מורים שליחים חזרו ארצה לפני תום תקופת השליחות
(לעיתים כעבור שנה אחת בלבד) בשל אי התאמה או מסיבות אישיות.
רוב שליחי ההוראה שוגרו לבתי-ספר יסודיים של החינוך הפורמאלי בזרם
האורתודוכסי .חלקם שוגרו לבתי-ספר קונסרבטיבים וגם לבתי ספר ציבוריים (לא
יהודיים) המעוניינים בהוראת השפה העברית .רוב בתי-הספר שאליהם שובצו שליחי
ההוראה הם בארצות הברית.
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היחידה לשליחות הוראה בהצ"ע הוקמה ב 0-בנובמבר  4300והיא כפופה ישירות ליו"ר
ההנהלה הציונית .ביחידה מועסקים מנהל ועובדת הממונה על גיוס ומיון השליחים.
מנהל היחידה לשליחות הוראה משמש גם כמנהל המערך לשירותים רוחניים ובנוסף
הוא אחראי על ספרית אלינר בהצ"ע.
ביחידה לשליחות הוראה עובדת גם בת שרות לאומי כמתנדבת .על פי הוראות מנהלת
השירות הלאומי-אזרחי ,הצ"ע נדרשת להעביר לאגודה להתנדבות את המסמכים
הבאים :אישור עמותה ,אישור ניהול תקין ואישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי
סעיף 26א' לפקודת מס הכנסה.
מהתכתובות בנושא עולה כי הלשכה המשפטית אינה יכולה לספק לאגודה את
המסמכים הדרושים .הסיבה :הצ"ע הינה מלכ"ר ולא עמותה .יחד עם זאת ,הובהר כי
ניתן להמציא לאגודה אישור על מעמד הצ"ע לעניין סעיף 26א' לפקודת מס הכנסה.
הביקורת העלתה כי לא נחתם הסכם בין הצ"ע לבין האגודה להתנדבות בעניין
העסקת מתנדבות בשירות לאומי.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר לנו כי בעקבות הערת הביקורת הוא
מטפל בהכנת הסכם עם האגודה להתנדבות ,בתאום עם הלשכה
המשפטית.
היחידה לשליחות הוראה מעסיקה שלושה פרילנסרים לצורך ביצוע ראיונות אישיים
למועמדים לשליחות הוראה ,עבור הפעלת "מרכז הערכה" וקורס השליחים.
בנוסף ,היחידה מעסיקה עובדת עמ"י בניו יורק ,במשרה מלאה ,כרכזת מורים שליחים
בצפון אמריקה (ארה"ב וקנדה) .בשנת  4304השכר של הרכזת בארה"ב לא תוקצב
בתקציב היחידה ,אלא בתקציב שליחים מרכזיים של הצ"ע.
עד להקמת היחידה ,הסוכנות היהודית עסקה בנושא שליחות הוראה בתפוצות.
בנובמבר  4300לסוכנות היהודית היו  003שליחי הוראה בכ 43-בתי ספר ובתקציב של
 033,333דולר .בעקבות החלטה של הסוכנות היהודית לסגור את התכנית ולהתמקד
בחינוך בלתי פורמאלי ,הצ"ע קיבלה על עצמה לטפל בנושא שליחות הוראה בחינוך
הפורמאלי בתפוצות.
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בשנת  4304תקציב היחידה לשליחות הוראה היה  299,333דולר .בשנת  4300התקציב
עמד על  0,044,133דולר ובשנת  4302התקציב הוא  0,349,624דולר.
הביקורת בדקה את פעילות היחידה לשליחות הוראה בתפוצות בשנים  4304ו.4300-

תהליך הגיוס והמיון
היחידה לשליחות הוראה עוסקת בגיוס ,מיון וליווי של מורים שליחים עבור בתי ספר
בחו"ל (בעיקר בארה"ב).
להלן תיאור התהליך כפי שהוא מתבצע בפועל:
המורים פונים להצ"ע – בבקשה לצאת לשליחות הוראה בחו"ל .הפניה נעשית בעקבות
פרסומים של היחידה בעיתונים ,באתר האינטרנט של הצ"ע ובעיתון "הד החינוך" של
הסתדרות המורים .חלקם פונה בעקבות המלצה של חברים ("חבר מביא חבר") .הפניה
נעשית בטלפון ,באימייל או באמצעות האינטרנט.
בפרסומים מתוארים דרישות הסף לשליחות ,כדלקמן :אזרחות ישראלית של המועמד
ובן/בת זוגו ,שהייה רצופה בארץ במשך חמש השנים האחרונות ,שליטה מלאה בעברית
וידיעת שפת ארץ היעד ברמה שהוגדרה ,שירות צבאי או לאומי או פטור משירות
בצה"ל ועמידה בתנאי המיון וההכשרה של הצ"ע.
הדרישות המקצועיות שקבעה הצ"ע משתנות בהתאם לתפקיד המיועד לשליח
ההוראה .בין היתר נקבע :ניסיון של כמה שנים בהוראה פרונטלית במערכת החינוך,
תעודת הוראה ,השכלה אקדמית או הסמכה לרבנות וכן ידע ביהדות ובציונות.
שליחת קורות חיים – עובדות היחידה פונות אל המועמד בבקשה לשלוח קורות חיים
בעברית ובאנגלית.
בדיקת תנאי הסף וקורות חיים – עובדות היחידה מוודאות שהמועמד עונה על דרישות
הסף והדרישות המקצועיות ומתחקרות את המועמד על ידי שאלות מובנות שמוכנות
מראש.
החלטה על הזמנה לראיון אישי או דחייה – על סמך החומר שנאסף על המועמד ,מנהל
היחידה מקבל החלטה אם להזמינו לראיון או להשהות את הטיפול בו או לתת למועמד
תשובה שלילית (ללא נימוק).
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ראיון אישי – ראיון של המועמד על ידי שני אנשי מקצוע (פרילנסרים) והכנת טופס
"סיכום ראיון מועמד לשליחות" .מנהל היחידה מחליט אם להזמין את המועמד
ל"מרכז הערכה" (סדנה) ,או לתת לו תשובה שלילית.
"מרכז הערכה" – סדנת הערכה בהנחיית פסיכולוגית ובהשתתפות מעריכים נוספים
המכירים את נושא השליחות .הסדנה אורכת כשמונה שעות במשרדי הצ"ע ובה עורכים
תצפית על המועמד וכותבים חוות דעת המצורפת לטבלת הערכה מובנית הקיימת
ביחידה .כל התוצאות מועברות לפסיכולוגית ראשית אשר מסכמת את הממצאים
בטבלה כללית ,מכינה דוח בכתב ומציינת האם המועמד עבר בהצלחה את מרכז
ההערכה או לא .במקרים מסוימים המועמד יתבקש לשלוח המלצות וכן לעבור מבחן
חיצוני מקצועי ו/או מבחן חיצוני פסיכולוגי (בחודש מרץ).
בחינה מחדש של תיק המועמד – כל החומר שנאסף על המועמד לשליחות הוראה נבדק
על ידי אדם נוסף (פרילנסר של היחידה).
תאום בין המועמד לבין בית-הספר בחו"ל – מנהל היחידה ,בהתייעצות עם הצוות
המקצועי (פרילנסרים) מחליט לאיזה מבתי-הספר להציע את כל אחד מהמועמדים
לשליחות.
ככלל ,מנהל היחידה מכיר אישית את בתי הספר (בעיקר בארה"ב) ,חילוניים ודתיים.
הוא נחשף אליהם באמצעות השתתפותו בכנסים של מנהלים ,של אנשי חינוך ,של
רשתות חינוך ועוד .לעיתים מנהלי בתי-ספר חדשים פונים אל היחידה ומבקשים לשגר
אליהם מורה שליח מישראל.
החוזה בין בית-הספר למועמד – היחידה מעבירה את קורות החיים של המועמד למנהל
בית-הספר .מנהל בית הספר הוא הגורם הבלעדי המחליט אם להעסיק את המועמד.
בית הספר יוצר קשר עם המועמד (באמצעות הסקייפ או בביקור בארץ או בחו"ל)
ושולח אליו את החוזה ,עם העתק אל היחידה לשליחות הוראה( .על פי רוב אלה חוזים
סטנדרטים).
בשלב זה ,מתנהל משא ומתן (באימיילים ,בשיחות או במפגש) בין בית-הספר לבין
מנהל היחידה (בשיתוף המועמד לשליחות הוראה) ובהסתמך על טבלאות שכר של
הסוכנות היהודית .לאחר מכן נבחן האם החוזה שהוצע לשליח הוא סביר .בשלב הבא,
מתקבלת החלטה אם המועמד יחתום על החוזה עם בית הספר .יצויין כי הצ"ע איננה
צד בהסכם שבין השליח לבין בית-הספר.
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טיפול בשיגור השליח – לאחר שהמועמד חתם על החוזה עם בית הספר ,הטיפול
בשיגור השליח (הכנת ויזה לארה"ב וטיפול במטען) נעשה על ידי מדור שיגור ותנאי
שרות ביחידה לשליחות ציונית בהצ"ע.
קורס שליחים – מיד לאחר חג הפסח מתקיימים חמישה ימים בודדים של לימוד שיטת
הוראת העברית לדוברי אנגלית .לאחר מכן מתקיים קורס שליחים בן חמישה ימים,
בתנאי פנימייה ,כולל תדרוך בטחוני.
ועדת סיכום ומיון – מנהל היחידה לשליחות ציונית ומנהל היחידה לשליחות הוראה
מחליטים אם המועמד סיים בהצלחה את תהליך המיון וההכשרה ויכול לגשת לוועדת
השליחות.
ועדת שליחות – בראשות מנהל החטיבה למשאבי אנוש בהצ"ע מאשרת את השליחות
של המועמד.
הסכם בין השליח לבין הצ"ע – המועמד חותם על חוזה שליחות עם הצ"ע .זו למעשה
ההודעה הרשמית למועמד על יציאתו לשליחות הוראה מטעם הצ"ע( .בסוף חודש יולי).
יציאה לשליחות – כשלושה שבועות לפני תחילת שנת הלימודים ,השליח יוצא
לשליחות (חודש אוגוסט).
הביקורת העלתה כי בהצ"ע לא קיים קובץ נהלים המסדיר את תהליך הגיוס ,המיון
וההכשרה של המועמדים לשליחות הוראה .בפועל ,כל הטיפול מרוכז בידי מנהל
היחידה לשליחות הוראה.
הביקורת ממליצה להנהלת הצ"ע להסדיר בקובץ נהלים ארגוני את הטיפול בגיוס,
מיון וההכשרה של שליחי הוראה בתפוצות .בכלל זה יש להסדיר גם את התפקיד של
היחידה לשליחות הוראה ,של ועדת השליחות ושל יחידות נוספות בהצ"ע המטפלות
בשליחות כגון :היחידה לשליחות ציונית האחראית על הטיפול בשיגור שליחים
ובתנאי השירות.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר בתגובה כי הוא מקבל את
המלצת הביקורת והנושא יועבר לטיפול של ועדת שליחות עליונה
בהצ"ע.
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היחידה לשליחות הוראה מלווה את המורים השליחים בעת שהותם בחו"ל באמצעות
ביקורים של מנהל היחידה בבתי הספר ובנוכחותו בשיעורים שלהם שם .בנוסף הם
משתתפים בסמינר שליחים המתקיים בחו"ל.
הביקורת סבורה כי ראוי להסדיר בנוהל את מהות הליווי של המורה השליח במהלך
השליחות.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר בתגובה כי הוא מקבל את
המלצת הביקורת.
כאמור ,הצ"ע מתאמת בין המורה השליח לבין בתי-הספר בחו"ל .יחד עם זאת ,לא
קיים הסכם בין הצ"ע לבין בתי-הספר.
מנהל היחידה לשליחות הוראה הציג לנו מסמך הנחיות של הצ"ע ,הנשלח לבתי הספר.
אולם מסמך זה איננו הסכם ואינו מהווה התחייבות כלשהי מצד בתי הספר.
נמסר לנו כי בלשכה המשפטית מתגבש ,מזה שנה וחצי ,מסמך הבנות בין הצ"ע לבין
בתי הספר.
עד מועד סיום הביקורת ביולי  ,4102לא קיבלנו מהלשכה המשפטית את טיוטת
ההסכם שגובשה בין הצ"ע לבין בתי-ספר בחו"ל.

נתונים
להלן מצבת המורים שליחים הפעילים ,נכון ל 03-במרץ :4302
מדינה

תפקיד
שנת
יציאה

מספר
שליחים

מורה

מנהל

אברך

צפון
אמריקה

אמל"ט

אירופה

אוסטרליה

בתי-ספר

4339

00

00

-

-

0

4

-

-

9

4303

00

00

-

-

4

4

0

-

9

4300

44

49

-

0

43

9

-

0

06

4304

23

23

-

-

00

0

9

0

40

4300

14

64

4

4

96

00

2

0

04

* 4302

0

0

-

-

4

0

-

-

0

סה"כ

061

061

4

5

041

42

04

1

* הערה:

02

השליחים בדרך כלל יוצאים לשליחות בחודש אוגוסט .על כן בחודשים ינואר-פברואר  4302יצאו
שליחים בודדים.

מהנתונים בטבלה עולה כי בשנים  4304ו ,4300-שבהן פועלת היחידה לשליחות הוראה
בתפוצות ,הייתה עליה במספר המורים שיצאו לשליחות וכן עליה במספר בתי-הספר
שאליהם שוגרו השליחים.
ביחידה לשליחות ציונית קיימת רשימה שמית של המורים השליחים (במערכת
אורקל).
הביקורת העלתה כי נכון לתאריך  03באפריל  4302ישנם רישומים שגויים במערכת.
לדוגמא:
שם ומשפחה

מס' שליחות

רישום שגוי

בפועל

מ.פ.י ()0

46400

יצא ב4.9.4300-

יצא ב0.4.4304-

א.ד ()4

004404

יצאה ב0.4.4304-

יצאה ב06.4.4302-

א.ק

041604

שנת יציאה – 4304

יצא ב0.9.4300-

מ.ק

041104

שנת יציאה 4304

יצא ב0.9.4300-

ר.ו

43404

מקום שליחות:
גזברות ניו-יורק

ביה"ס פוקס מזרחי

ח.ב

93104

מקום שליחות:
גזברות ניו-יורק

ביה"ס מונטזורי

א.מ

46100

יצאה ב4.9.4300-

יצאה ב0.4.4304-

י.ק

49900

יצא ב4.9.4300-

יצא ב0.4.4304-

ש.ק

49400

יצאה ב4.9.4300-

יצאה ב0.4.4304-

ד.פ

46200

שליח פעיל

חזרה במהלך 4302

ש.ל

44000

שליח פעיל

חזר במהלך 4302

צ.ר

20900

שליח פעיל

חזרה במהלך 4302

( )0בעקבות הערותינו ,הרישום תוקן במהלך הביקורת.
( )4ב 4304-יצאה כשליחה תנועתית (בני עקיבא) מטעם הסוכנות היהודית .רק ב 4302-הוסבה
לשליחה של הצ"ע.

הביקורת ממליצה ליחידה לשליחות ציונית לעדכן את הרישומים השגויים במערכת.
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מנהל היחידה לשליחות ציונית מסר בתגובה כי היחידה תעדכן את
הרישומים השגויים במערכת.
כמו כן אנו ממליצים כי היחידה לשליחות הוראה תבצע בקרה שוטפת על הנתונים
הרשומים במערכת.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר בתגובה כי הוא מקבל את
המלצת הביקורת.

תקציב
להלן נתוני התקציב והביצוע של היחידה לשליחות הוראה בשנים 4304
ו( 4300-בדולר):
4104
תקציב

00

ביצוע

יחידת מורים כללי – אגף תקציבים

-

-

פרויקטים ופעילות

4,,,11

42,240

 -ביטוח רפואי

49,933

40,440

הכנסות

()011,111

()42,062

 -משרדי ממשלה

()13,333

-

 -מרוכז מבתי ספר

()03,333

()40,060

משרד ראשי מינהל וארגון

565,011

552,20,

 -ביטחון

019,333

019,333

 -הסוכנות היהודית

033,333

033,333

 -קורס שליחים

9,333

0,664

 -שכר עובדים

040,333

019,644

 -אמנים ומרצים/איתור מיון שליחים

49,040

04,903

 -עובדים ארעיים

04,033

9,449

 -שעות נוספות

0,433

444

 -נסיעות ואש"ל

-

-

 -נסיעות לחו"ל

03,333

9,002

 -צרכי משרד

0,933

440

 -רכב צמוד

01,933

04,333

 -רכב עובדים

0,933

0,093

4104
ביצוע

תקציב
 -חניה

0,333

0,333

 -שירותי מיחשוב

6,633

6,619

 -רכישת ציוד ומיחשוב

-

-

 -הוצאות משותפות

00,933

00,216

 -ביטוחים

193

193

 -כיבודים ופגישות אורחים

-

-

 -תקשורת

2,449

-

 -שונות

033

-

שליחים

-

)0( 0,,224

מורים מקסיקו

-

)4( 21,2,1

ביטוח תמורת החזר

-

)2( 44,202

פעולות נציג בצפון אמריקה

-

-

הכנסות לפעילות נציג בצפון אמריקה

-

-

סה"כ

2,5,111

622,104

הערות:
( )0הסכום כולל הוצאות עבור משכורות שליחים ,תנאים סוציאליים ,ביטוח רפואי נסיעות-
טיסות ,ויזה והוצאות בתפקיד (עבור שבעה שליחים) .כמו כן רשומות הכנסות מבתי-ספר
בגין ההוצאות עבור המורים בפריס ובבוקרשט.
( )4הסכום כולל הוצאות עבור תנאים סוציאליים ,ביטוח רפואי ,נסיעות וטיסות ,ויזה
והוצאות בתפקיד .כמו כן רשומות הכנסות מבתי ספר בגין ההוצאות עבור המורים( .עבור
 09מורים במקסיקו).
( )0החזר כספי בגין ביטוח ששולם על ידי הצ"ע עבור תשעה מורים בארה"ב ,שלושה מורים
בבלגיה ומורה בברזיל.
4102
ביצוע

תקציב
יחידת מורים כללי – אגף תקציבים

-

-

פרויקטים ופעילות

254,111

454,125

 -הכשרת שליחים בארץ

033,333

669

 -רכישת חומר חינוכי מספריית אלינר

93,333

-

 -הפקת חומר חינוכי

-

-

 -רכישת חומר חינוכי והפקות

433,333

439,490

 -פעילות צפון אמריקה

03,333

1,429
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4102
תקציב
 סמינר שליחי הוראה בחו"ל ביטוחים שוניםהכנסות
 הכנסות מרוכז מבתי-ספרמשרד ראשי – מינהל וארגון
 ביטחון הסוכנות היהודית קורס שליחים שירות לאומי השתתפות בעלויות רכזת צפון אמריקה ליווי השמה ותמיכת שליחים שכר עובדים אמנים ומרצים/איתור ומיון שליחים עובדים ארעיים שעות נוספות נסיעות לחו"ל צרכי משרד רכב צמוד רכב עובדים חניה שירותי מיחשוב רכישת ציוד ומיחשוב הוצאות משותפות ביטוחים כיבודים ופגישות אורחים תקשורת שונות תרגומים ואישורי נוטריון הכנסות :תרגומים ואישורי נוטריון יחידת שליחות ציוניתשליחים
מורים מקסיקו
מורים שליחים – ביטוח תמורת החזר
סה"כ
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61,333
49,333
()21,111
()03,333
101,211
019,333
033,333
9,333
42,333
003,033
013,333
09,333
03,333
0,333
4,333
0,293
01,933
0,933
0,333
1,333
00,933
193
0,333
0,333
03,933
()03,933
0,,,11
0,054,111

ביצוע
04,006
()4,,,22
()49,944
641,226
019,333
030,010
1,662
42,333
06,100
430,939
49,490
9,942
966
4,949
0,994
00,019
0,344
0,333
6,424
00,933
193
4,900
9,041
)0( 42,511
)4( 012,022
2,,456
0,1,0,221

הערות:
( )0הסכום כולל הוצאות עבור משכורות שליחים ,תנאים סוציאליים ,ביטוח רפואי ,נסיעות
וטיסות ,ויזה והוצאות בתפקיד .כמו כן רשומות הכנסות מבתי-הספר בגין ההוצאות עבור
המורים.
( )4הסכום כולל הוצאות עבור תנאים סוציאליים ,ביטוח רפואי ,נסיעות וטיסות ,ויזה והוצאות
בתפקיד .כמו כן רשומות הכנסות מבתי-הספר בגין ההוצאות עבור המורים.

הכנסות ממשרדי ממשלה
בתקציב היחידה לשליחות הוראה לשנת  4304כלולה הכנסה צפויה ממשרדי הממשלה
בסך  13,333דולר.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר לנו כי הסכום הנ"ל לא התקבל.
עד למועד סיום הביקורת ביולי  ,4102לא נמסרה לנו הסיבה לכך שלא הגיעו
ההכנסות הצפויות ממשרדי הממשלה בשנת  ,4104בסך  11,111דולר.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר לנו כי בשנת  4300היחידה קיבלה  0,240,333ש"ח
מהמשרד לשירותי דת.
אולם ,הביקורת העלתה כי במערכת הכספית רשומה הכנסה בסך  4,144,063ש"ח
בלבד .כמו כן ,ההכנסה אינה רשומה בתקציב היחידה לשליחות הוראה אלא בתקציב
הכללי של הצ"ע ,בסעיף הכנסות מהמשרד לשירותי דת ,עבור מורים שליחים.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק היכן רשומה יתרת ההכנסות
בסך  111,621ש"ח מהמשרד לשירותי דת .כמו כן ,אנו ממליצים כי ההכנסות
הרלוונטיות ,ירשמו בתקציב היחידה לשליחות הוראה.
מנהל היחידה מסר לנו כי בשנת  4302צפויה הכנסה בסך  120,333דולר מהמשרד
לשירותי דת עבור היחידה לשליחות הוראה.
הביקורת מציינת כי נכון ל 03-באפריל  4302לא נרשמה כל הכנסה במערכת הכספית,
מהמשרד לשירותי דת.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק מדוע טרם התקבלו ההכנסות
לשנת  4102מהמשרד לשירותי דת.
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הכנסות מרוכזות מבתי ספר – "דמי טיפול"
ההסתדרות הציונית מטפלת בהנפקת ויזת עבודה עבור המורים שליחים שהיא משגרת
לבתי-ספר בארה"ב בלבד( .בשאר מדינות העולם בית-הספר מטפל בהנפקת הוויזה).
לפיכך ,הצ"ע גובה מבתי-הספר בארה"ב דמי טיפול בסך  0,333דולר עבור כל מורה.
הביקורת ביקשה לברר כיצד התקבלה ההחלטה לגבות מבתי-הספר דמי טיפול בסך
 0,333דולר ,כיצד הגיעו לתחשיב הזה והאם הוא אכן מכסה את ההוצאות בפועל,
ובכלל זה את הוצאות הגיוס ,המיון וההכשרה של שליח ההוראה.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר לנו כי אין החלטה כתובה בעניין
גביית  0,333דולר מבתי הספר בארה"ב עבור הנפקת ויזת עבודה שם.
מנהל היחידה לשליחות ציונית ,האחראית על הטיפול בהנפקת הויזה ,מסר לנו כי
היחידה לשליחות ציונית גובה מהסוכנות היהודית סכום גבוה מ 0,333-דולר עבור
טיפול בהנפקת ויזה לשליחי הסוכנות היהודית היוצאים לארה"ב.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים להסדיר בהחלטה כתובה את גביית דמי הטיפול
מבתי הספר.
כמו כן אנו ממליצים לבחון מחדש את גובה הסכום שהצ"ע גובה מבתי -הספר עבור
הנפקת ויזת עבודה למורים שליחים.
בנוסף אנו ממליצים לקבוע אם דמי הטיפול כוללים גם את עלות הגיוס ,המיון
וההכשרה של השליח .כמו כן ,יש לשקול גביה של דמי טיפול בשליחי הוראה גם
במדינות אחרות פרט לארה"ב.
בתי-הספר בארה"ב משלמים להצ"ע את דמי הטיפול באמצעות שיק המועבר באופן
אישי לידיו של מנהל היחידה לשליחות הוראה ,בעת ביקוריו בארה"ב.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים למסד את העברת התשלום מבתי-הספר להצ"ע
באמצעות העברה בנקאית בלבד.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצות
הביקורת ויפעל יחד עם היחידה לשליחות הוראה והיחידה לשליחות
ציונית למסד את נושא ההכנסות מדמי טיפול.
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לאור העובדה שלא קיים הסכם בין הצ"ע לבין בית-הספר ,נוצר מצב שבו הצ"ע
מקבלת כספים מגורם חיצוני ללא הסכם הקובע את סכום הגבייה ,והתמורה שמקבל
בית הספר.
הביקורת ממליצה להסדיר בהסכם חתום את התשלום של בתי הספר בארה"ב
להצ"ע.
הביקורת העלתה כי רק בחודש אפריל  4300מנהל היחידה לשליחות הוראה החל
להנפיק קבלות לבתי הספר בארה"ב ,בגין הטיפול בהנפקת הוויזה לשליחי ההוראה,
מתוך פנקס קבלות שברשותו .עד יולי  4302הונפקו  02קבלות בלבד.
במועד השלמת הביקורת ביולי  ,4302מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר את הפנקס
למחלקה לכספים בהצ"ע.
התנהלות זו מעידה על כך שהגביה מבתי-הספר והנפקת הקבלות בגינן איננה שיטתית
וכי המחלקה לכספים לא מקיימת בקרה על גביה זו.
הביקורת ממליצה שנציג המחלקה לכספים בלבד ינפיק את הקבלה ויחתום עליה
במועד התשלום .את העותק המקורי של הקבלה הוא יעביר למנהל היחידה לשליחות
הוראה ,לצורך העברתה לבתי הספר .שני העותקים שנותרו בפנקס הקבלות ישמשו
את המחלקה לכספים לצורך רישום ובקרה.
בשנת  4304נשלחו  00מורים שליחים לבתי-ספר בארה"ב ועל כן ההכנסות בסעיף זה
אמורות להיות  00,333דולר .בפועל נרשמו הכנסות בסך  40,064דולר בלבד.
מבדיקת פירוט ההכנסות מבתי-הספר (בארה"ב) בגין דמי הטיפול עבור השליחים
בשנת  4304עולים הממצאים הבאים:
השליחה ע.ה – מצאנו כי עבורה נגבו רק  614דולר במקום  0,333דולר.
השליחה י.י – מצאנו כי עבורה נגבו  4,933דולר במקום  0,333דולר.
בית הספר מחנה הלל – רשומה הכנסה בסך  0,333דולר מבית הספר הזה אולם לא
ברור עבור איזה מורה שליח היא שולמה.
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השליח צ – .רשומה הכנסה בסך  0,333דולר אולם שמו אינו מופיע כלל ברשימת
המורים שליחים.
זוג השליחים ש – .למרות שהם זוג שליחים ,קיימת הכנסה בסך  0,333דולר בלבד
במקום  4,333דולר.
שלושת השליחים ח.ס.ש – מצאנו טעויות בהקלדת שמות השליחים שבגינם הועברו
ההכנסות להצ"ע.
בית ספר הלל תורה – העביר להצ"ע  0,333דולר בלבד למרות שרשומים בו ארבעה
מורים שליחים (שני זוגות).
השליחה צ.ד – .הועבר שיק על סך  0,333דולר מבית הספר אולם ההכנסה לא רשומה
במערכת הכספית.
השליחות ל.מ ו-פ.ק – הצ"ע לא טיפלה בהנפקת ויזה עבורן ועל כן אין גביה של דמי
טיפול.
לא שולמו דמי טיפול עבור ששה מורים – אשר יצאו לשליחות בשנת .4304
הביקורת פנתה למנהל היחידה לשליחות הוראה לבדוק את הממצאים הללו אולם הוא
טען כי היחידה לשליחות ציונית מבצעת את המעקב על הגבייה ,ועל כן אין בידיו
הסברים .פנינו אל היחידה לשליחות ציונית אולם זו טוענת כי היא איננה מבצעת
מעקב אחר גביית דמי הטיפול מבתי-הספר אלא מנהל היחידה לשליחות הוראה אמור
לבצע אותה .הוא ציין כי היחידה לשליחות ציונית מבצעת רק בקרה תקציבית מול
היחידה לשליחות הוראה.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק את הפער בין הסכום שצריך היה
לגבות מבתי-הספר בארה"ב עבור דמי הטיפול לבין הסכומים שנגבו בפועל .כמו כן,
אנו ממליצים למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק את הסיבה לגירעון בסעיף הכנסות
מבתי הספר בארה"ב בשנת .4104
בנוסף ,אנו ממליצים למנכ"ל המחלקה לכספים למנות אחראי מטעמו על ביצוע מעקב
אחר גביית ההכנסות מבתי-הספר בארה"ב בגין דמי טיפול ,ולהסדיר זאת בנוהל.

01

מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת הביקורת ויפעל
להסדיר את הנושא האמור.
מורים נתמכים "אפס"
מורים נתמכים "אפס" הוא הכינוי למורים שליחים שאין יחסי עובד מעביד בינם לבין
ההסתדרות הציונית.
הביקורת העלתה כי בתקציב  4304ישנם שני סעיפים' :הכנסות' ו'ויזה' שבהם רשומים
סכומים בשקלים כאשר אין להם הקבלה בדולרים כדלקמן:

מורים נתמכים "אפס" – הכנסות
מורים נתמכים "אפס" – הכנסות ויזה

ש"ח
()2,303.09
()9,610.44

דולר
-

הביקורת ממליצה למחלקה לכספים לבדוק את אי ההתאמה בין הסכום בשקלים
לבין העדר סכום בדולר ולתקן את הרישום במערכת בהתאם.
ביטחון
אגף הביטחון בסוכנות היהודית מתדרך את המורים השליחים טרם יציאתם לשליחות.
כמו כן ,באחריותו לתת מענה בטחוני למורים במהלך שליחותם בחו"ל.
אגף הביטחון בסוכנות היהודית משיט את הוצאות הביטחון בחו"ל (קציני ביטחון
ומאבטחים) על כל הגורמים המקבלים שרותי ביטחון.
נציג המחלקה לכספים בהצ"ע מסר לנו כי קיימת אי-הסכמה בין הסוכנות היהודית
לבין הצ"ע על סכום החיוב ועל המהות .הוא ציין כי במסגרת ההפרדה בין שני הגופים
הללו ,הוסכם כי כל השירותים שקיבלה הצ"ע מהסוכנות היהודית יימשכו גם לאחר
הפירוד.
הוא מסר לנו כי חיוב תקציב היחידה לשליחות הוראה בסך  019,333דולר עבור
הוצאות ביטחון בשנים  4304ו 4300-היה למעשה הפרשה ,ולא הועבר בפועל.
הוא הוסיף כי בשנת  4300הצ"ע העבירה לסוכנות היהודית מקדמה בסך  093,333דולר
מתוך דרישה של כ 133,333-דולר עבור הוצאות בטחון בחו"ל.
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בשל המחלוקת הקיימת עדיין  ,אין הסכם חתום בין הסוכנות היהודית לבין הצ"ע
בעניין התשלום עבור שירותי ביטחון לשליחים בחו"ל.
הביקורת ממליצה להאיץ את המשא ומתן בין ההסתדרות הציונית לבין הסוכנות
היהודית בעניין התשלום עבור הוצאות ביטחון של השליחים בחו"ל ולעגן את ההבנות
שיושגו בהסכם חתום.
העברה לסוכנות היהודית
היחידה לשליחות ציונית בהצ"ע מטפלת ,בין השאר ,בשיגור ותנאי שירות של שליחי
הסוכנות היהודית ושל שליחי הצ"ע ,ובכללם גם המורים שליחים.
הסוכנות היהודית מממנת את עלות היחידה לשליחות ציונית ועל כן ,היחידה לשליחות
הוראה מעבירה לסוכנות היהודית  033,333דולר בשנה עבור הטיפול בשיגור המורים.
היחידה לשליחות ציונית עוסקת גם באיתור ,גיוס ומיון שליחים של הצ"ע ושל
הסוכנות היהודית באמצעות תהליך מובנה.
לפיכך ,תמוה שהיחידה לשליחות הוראה עוסקת באיתור ,גיוס ומיון של מורים
שליחים מטעם הצ"ע.
הביקורת ממליצה לשקול לרכז גם את הטיפול באיתור ,גיוס ומיון מועמדים לשליחות
הוראה בתפוצות בידי היחידה לשליחות ציונית המעניקה שירות זה למערך השליחים
של הצ"ע והסוכנות היהודית.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר בתגובה כי יש הבדל עקרוני
ומהותי בין החינוך הפורמלי לבין החינוך הלא פורמלי ,באשר לתהליך
האיתור ,הגיוס ,המיון וההכשרה של המועמדים.
קורס שליחים
קורס שליחים הוא חלק מהותי בתהליך המיון וההכשרה של המועמדים לשליחות
הוראה בתפוצות.
הקורס אורך חמישה ימים והוא מתקיים במתקן חיצוני ,בתנאי פנימייה .כל עלויות
הקורס הן מתקציב היחידה.
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ההוצאות במסגרת קורס השליחים כוללות בין השאר תשלום על סיורים ,אבטחה,
הדפסת תעודות גמר וכן תשלום למרצים.
מבדיקת מדגם חשבוניות עולה כי התשלום למרצים נע בין  093ש"ח עד  133ש"ח
להרצאה .כמו כן יש תשלומים קבועים לפסיכולוגית עבור השתתפותה ב"מרכז
הערכה" שהיא סדנת מיון למועמדים.
בהסתדרות הציונית קיימת טבלת שכר עבור תשלום למרצים .אולם ,הביקורת העלתה
כי הסכומים שהיחידה לשליחות הוראה שילמה למרצים אינם תואמים לתעריפים
בטבלה.
כמו כן ,הביקורת העלתה כי טבלת התעריפים של התשלום למרצים לא עודכנה מאז 0
בינואר .4334
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לעדכן את התעריפים של שכר מרצים
ובכלל זה לקבוע תעריף שעתי ,קריטריונים לתשלום החזר נסיעות ,תשלום עבור
ביטול זמן ,שעות הכנה וכו'.
כמו כן ,אנו ממליצים כי מנהל היחידה לשליחות הוראה ,הבודק את החשבוניות,
יוודא שבחשבוניות המס שמגישים המרצים יהיה פירוט של מספר השעות בגינן
נדרש התשלום.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר לנו כי בשנת  4300קורס השליחים התקיים ביד
בנימין.
אולם ,בתקציב היחידה לשליחות הוראה ,סעיף "קורס שליחים" לא תוקצב ולא נרשמו
בו הוצאות כלל.
הביקורת ממליצה לבדוק היכן נרשמו ההוצאות עבור קורס השליחים שהתקיים
בשנת .4102
שירותי מיחשוב
ל.ל.נ .בע"מ ,חברת הבת של הסוכנות היהודית לשרותי מיחשוב ,הגישה חשבונית מס
בסך  49,123ש"ח עבור תחזוקה שוטפת לשנת  4304של המערך לשירותים רוחניים.
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הביקורת העלתה כי התשלום חויב מתקציב היחידה לשליחות הוראה במקום מתקציב
המערך.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק מדוע התשלום לל.ל.נ .עבור
אחזקה שוטפת של המערך לשירותים רוחניים חויב מתקציב היחידה לשליחות
הוראה.
ביטוח רפואי
מורים שליחים ובני משפחותיהם מבוטחים בביטוח רפואי .ברוב המקרים ביה"ס
בחו"ל מבטח אותם.
הצ"ע ,באמצעות אגף הביטוח של הסוכנות היהודית ,מאפשרת לבטח את המורים
בעצמה ,במימון של ביה"ס ובתוספת דמי טיפול של אגף הביטוח בסך  03דולר לאדם
לחודש (עבור המשא ומתן וטיפול בתביעות).
בשלבי המיון לשליחות הוראה ,המועמדים נדרשים למלא שאלון רפואי כדי לבחון את
מצבם הרפואי ואת האפשרות לבטח אותם (בהתייעצות עם רופא האמון של הסוכנות
היהודית ועם חברת הביטוח).
בעת הביקורת ,נכון ל 1-באפריל  ,4302היו  03מורים שליחים המבוטחים באמצעות
הצ"ע.
עלות הפרמייה למבוטח אשר שוגר לבית-ספר בארה"ב היא  902דולר לחודש ואילו
למבוטח בשאר העולם הפרמיה היא  009דולר לחודש .חלק מהמורים שליחים
מבוטחים ,לפי רצונם ,גם בביטוח תאונות אישיות ובביטוח צד ג'.
קיימת התקשרות חוזית בין הסוכנות היהודית לבין חברת ביטוח מיום  0.9.4304עד
 00.4.4309בעניין שליחי הסוכנות היהודית ושליחי הצ"ע בחו"ל ,ובתוכם גם המורים
שליחים.
לביקורת נמסר כי בשנים  4304ו 4300-לא היו מקרים חריגים של תביעות מצד מורים
שליחים.
בסוכנות היהודית קיימת ועדת חריגים שתפקידה לדון במקרים חריגים .הצ"ע מיוצגת
בוועדה על ידי מנהל היחידה לשליחות ציונית.
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האחראית על תקציב השליחים בהצ"ע מבצעת מעקב אחר גביית ההחזר הכספי מבתי-
הספר בגין הביטוח הרפואי של מורים שליחים .ביה"ס מעביר את התשלום בשיק או
בהעברה בנקאית ,לעיתים בתשלום אחד ולעיתים בתשלומים חודשיים.
לביקורת נמסר כי קיים חוב של כמה בתי ספר להצ"ע עבור ביטוח רפואי של מורים
שליחים שיצאו לשליחות בשנת  4304ובשנת  .4300חלק גדול מהחוב הוא ביטוח רפואי
למורים שליחים ממקסיקו.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים להתערב בטיפול בגביית החובות של
בתי-הספר בגין הביטוח הרפואי שהצ"ע ערכה למורים שליחים ,ובכלל זה ממקסיקו.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת וכל נושא החובות ייבדק ,כולל הדרכים לביצוע הגביה.
הביקורת העלתה כי לא קיים הסכם בין הצ"ע לבין בתי הספר בחו"ל המסדיר את
התשלום להצ"ע עבור הביטוח הרפואי ודמי הטיפול.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים להסדיר בהסכם ,עם בתי-הספר בחו"ל ,את
תשלום ההחזר הכספי עבור הביטוח הרפואי שהצ"ע עורכת למורים השליחים ובני
משפחותיהם.
לביקורת נמסר כי לא מועברת קבלה לבתי-הספר ששילמו להצ"ע עבור הביטוח
הרפואי.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לקבוע מי אחראי על הנפקת הקבלות
לבתי-הספר בגין התשלום עבור הביטוח הרפואי ודמי הטיפול שהצ"ע עורכת למורים
ולבני משפחותיהם.
סעיפי תקציב :שליחים ,מורים במקסיקו וביטוח תמורת החזר
ברוב המקרים ,בתי הספר משלמים את כל הוצאות השכר וההוצאות הנלוות ישירות
למורה השליח.
יחד עם זאת ,כמה מהמורים מועסקים על ידי הצ"ע והיא משלמת את משכורתם (כולל
פיצויי פיטורים ותשלום בגין דמי הבראה) .בנוסף ,הצ"ע משלמת עבורם הפרשות
להסדר פנסיוני מלא ,ביטוח רפואי וביטוח תאונות אישיות.
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על כן ,תקציב היחידה לשליחות הוראה כולל הוצאות של  09מורים שליחים עבור
השכר ,התנאים הסוציאליים ,ביטוח רפואי ,נסיעות-טיסות ,ויזה והוצאות בתפקיד.
בתי-הספר אמורים להעביר להצ"ע את ההחזר הכספי בגין הוצאות אלה.
הביקורת פנתה למנהל המחלקה לכספים וכן ליחידה לשליחות הוראה כדי לקבל את
ההחלטה על פיה ההוצאות בגין המורים הללו ימומנו תחילה על ידי הצ"ע מתוך
תקציב היחידה .אולם ההחלטה לא נמצאה.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים להסדיר בכתב את ההרשאה לחייב את
ההוצאות עבור המורים הללו מתקציב היחידה עד לקבלת ההחזר הכספי מבתי-
הספר.
הביקורת העלתה כי בשנים  4304ו 4300-הסעיפים שליחים ,מורים במקסיקו וביטוח
תמורת החזר לא תוקצבו .בפועל ,ההוצאות הסתכמו בכ 003,333-דולר בשנת 4304
ובכ 424,333-דולר בשנת .4300
עבור חלק מהמורים שליחים לא נרשמו הכנסות מבתי הספר כנגד ההוצאות בסעיפים:
שליחים ,מורים במקסיקו וביטוח תמורת החזר.
המשמעות היא שהצ"ע נושאת בהוצאות של המורים שליחים ,במקום בתי-הספר
בחו"ל.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לקבוע אחראי על המעקב אחר גביית
ההחזר הכספי מבתי-הספר בשלושת הסעיפים הנ"ל.
בסעיף התקציבי של מורים שהוצאות השכר והתנאים הסוציאליים שלהם משולמים
מתקציב היחידה לשליחות הוראה ,קיים גם סעיף הכנסות .יחד עם זאת מצאנו כי לא
תמיד ההכנסות מכסות את ההוצאות .לדוגמא :בשנת  4304ההוצאות עבור משכורת,
תנאים סוציאליים וביטוח רפואי של ר.ש .אשר נשלחה לבית-ספר בוקרשט ,הסתכמו
ב 40,644-דולר אולם ההכנסות שקיבלה הצ"ע עבורה היו רק  02,041דולר.
הביקורת ממליצה לבדוק מדוע ביה"ס בבוקרשט שילם להצ"ע רק חלק מהחזר
ההוצאות עבור ר.ש.
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בשנת  4304נשלחו  09מורים שליחים למקסיקו ובגינם שולמו מתקציב היחידה
לשליחות הוראה הוצאות בגין התנאים הסוציאליים (ולעיתים גם ביטוח רפואי ,ויזה,
נסיעות והוצאות בתפקיד).
הביקורת העלתה כי עבור כמה מהם לא נרשמו כלל הכנסות מבתי-הספר בגין
ההוצאות ששולמו על ידי הצ"ע .לדוגמא:
הוצאות

מורה שליח

סכום בדולר

ר.כ

תנאים סוציאליים

0,913

נ.ד

תנאים סוציאליים

992

ש.ד

תנאים סוציאליים

0,340

א.ג

תנאים סוציאליים

0,219

ע.ש

תנאים סוציאליים

0,229

י.ג

תנאים סוציאליים

0,491

הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק מדוע לא התקבלו כלל הכנסות
מבתי-הספר בגין ההוצאות הסוציאליות שהצ"ע שילמה עבור המורים השליחים
במקסיקו.
"הסכם מקסיקו"
לביקורת נמסר כי בעבר הייתה הבנה בעל-פה בין יו"ר המגבית של קרן היסוד
במקסיקו לבין הסוכנות היהודית (אשר טיפלה בעבר במורים שליחים) .הוסכם
שמגבית מקסיקו תשתתף בעלות של המורים השליחים.
אולם ,עם סיום תפקידו של יו"ר מגבית מקסיקו ,והעברת הטיפול במורים שליחים
מהסוכנות היהודית להסתדרות הציונית ,הופסקה ההשתתפות הכספית של מגבית
מקסיקו.
על כן ,נוצר חוב  ,מצטבר ,שטרם שולם להצ"ע.
המשמעות היא שבינתיים הצ"ע נושאת בהוצאות רבות של המורים שליחים
במקסיקו.
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הביקורת ממליצה להנהלת הצ"ע להסדיר בהקדם עם מגבית מקסיקו את תשלום
החוב.
לאור הגרעון שנוצר בהצ"ע כתוצאה מהחוב של מגבית מקסיקו ,אנו ממליצים
להנהלה הציונית לקבוע מדיניות בעניין הארכת החוזים של המורים השליחים שם
וכן בעניין שיגור מורים חדשים למקסיקו.
מנהל היחידה לשליחות הוראה מסר בתגובה כי הוא מקבל את
המלצת הביקורת.
רכישת חומר חינוכי והפקות
בסעיף "רכישת חומר חינוכי והפקות" בשנת  4300נרשמה הוצאה בסך  09,990ש"ח
עבור תרגום הספר "מפת שבת" של עמוס ספראי.
לצורך ביצוע התרגום מעברית לאנגלית וביצוע עריכה לשונית ,הוכן הסכם בין ספריית
אלינר לבין המתרגם ובת זוגתו.
תקופת ההסכם היא מחודש אפריל עד  03בספטמבר  ,4300והתמורה היא  42,143ש"ח
שישולמו לבני-הזוג בשישה תשלומים חודשיים ,כנגד הגשת חשבונית ואישורה על ידי
נציג ספריית אלינר בהצ"ע.
נציג ספריית אלינר הוא מנהל היחידה לשליחות הוראה ,האחראי גם על הספרייה.
(הוא חבר בוועדת ההיגוי ,בצוות מקבלי ההחלטות ומאשר את החשבוניות של ספריית
אלינר).
הביקורת העלתה כי ההסכם לא נחתם בפועל ,אולם לבני הזוג הועברו התשלומים עבור
התרגום.
לביקורת נמסר כי נכון לחודש אפריל  4302עבודת התרגום טרם נסתיימה ,למרות
שהזוג התחייב לסיימה עד ה 0-בספטמבר .4300
מבדיקת החשבוניות שהגיש המתרגם עולה כי אלו הן חשבוניות של משרד עורכי דין
ברעננה ונכתב בהן" :שכר טרחה – תשלום חודשי עבור תרגום מפת שבת".
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יצויין כי מנהל היחידה לשליחות הוראה אישר בחתימתו את החשבוניות והורה לשלם
למתרגם.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק מדוע הוצאות השייכות לספריית
אלינר חויבו מתקציב היחידה לשליחות הוראה.
מצאנו כי המתרגם היה אמור לצאת לשליחות הוראה כמנהל בית-ספר בלונדון וטופל
על ידי היחידה לשליחות הוראה ,כולל הנפקת ויזה למשפחתו ,בספטמבר .4304
בפועל ,בני הזוג לא יצאו לשליחות בלונדון.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק כיצד מועמד לשליחות הוראה,
ששליחותו בוטלה ,ושהוא עורך דין במקצועו ,הועסק ,לאחר ביטול השליחות ,על ידי
מנהל היחידה לשליחות הוראה – כמתרגם.
עד מועד סיום הביקורת ביולי  4102לא התקבלה תגובה.
הביקורת העלתה כי בשנת  ,4302בסעיף הפקת חומר חינוכי ,קיים חיוב בסך  033ש"ח
עבור דפוס השייך למערך לשירותים רוחניים ,שבראשו עומד מנהל היחידה לשליחות
הוראה.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים להקפיד שכל יחידה תחוייב רק בהוצאות
הרלוונטיות אליה.

חוזים
שני עובדים לשעבר בסוכנות היהודית ,מועסקים כיום על ידי היחידה לשליחות הוראה
כמראיינים בסדנאות המיון של המועמדים לשליחות הוראה.
שניה ם חתמו על טופס "הודעה בדבר פירוט תנאי העסקה לעובד יומי /אומן מרצה",
אשר הגדיר את היקף משרתם.
הביקורת העלתה כי ההסכם עמם ,אשר נחתם לתקופה של שנה אחת – פג ב00-
בדצמבר .4300
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בינואר  4302החטיבה למשאבי אנוש ומנהל היחידה לשליחות הוראה החליטו כי
הלשכה המשפטית תכין הסכם העסקה חדש עם שני העובדים ,ובינתיים הם ימשיכו
כעובדים יומיים.
הביקורת העלתה כי עד מועד סיום הביקורת ,ביולי  ,4102לא הוכן הסכם העסקה
לשני העובדים.
מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר בתגובה כי הוא פנה שוב ללשכה
המשפטית בבקשה להכין הסכם העסקה לשני העובדים.
טרם היציאה לשליחות ,המורים שליחים חותמים על "הסכם שליחות משותפת" עם
הצ"ע ,כאשר כאמור ,המעסיק שלהם בפועל הוא בית הספר בחו"ל .לפיכך ,אין להם
זכויות במסגרת חוקת העבודה של הצ"ע.
מנהל היחידה לשליחות ציונית חותם על ההסכם עמם ,בשם הצ"ע.
במסגרת הבדיקה עיינו במדגם של חוזים .מצאנו חוזה של השליח ע.מ אשר יצא
לשליחות בבית-ספר "יבנה" בפריס מ 0-בספטמבר  4303עד  00באוגוסט .4304
משכורתו שולמה מתקציב היחידה לשליחות הוראה ויש בגינה הכנסות.
על פי הנתונים במערכת ,השליח עתיד לסיים את שליחותו ב 00-באוגוסט .4309
הביקורת מציינת כי לא נמצאה הארכת חוזה עם המורה השליח עד שנת .4309
הביקורת ממליצה להצ"ע להקפיד להחתים את המורים שליחים על הארכת חוזה
לפני מועד סיום השליחות.
הצ"ע מעסיקה רכזת מורים שליחים בצפון אמריקה (כעובדת עמ"י) .בחוזה נקבע כי
תקופת העסקה היא לשנה אחת עד  0ביולי  ,4300בשכר של  4,333דולר ברוטו לחודש.
לביקורת נמסר כי בינואר  4302ועדת כח אדם החליטה על העלאת שכרה ל0,333-
דולר.
עד מועד סיום הביקורת ביולי  4102לא נמסר לנו הפרוטוקול של ועדת כח אדם
שאישרה את העלאת השכר של העובדת ואף לא נמצא כי נחתם עמה חוזה חדש.
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ועדת שליחות
בהצ"ע קיימת ועדת שליחות בראשות מנהל החטיבה למשאבי אנוש .חברים בה מנכ"ל
המחלקה לכספים ,מזכיר ההנהלה ,עוזר בכיר לסגן יו"ר ההנהלה ,מנהל היחידה
לשליחות ציונית ועוזר יו"ר ההנהלה.
מעיון בפרוטוקולים של הוועדה עולה כי בין השאר היא מחליטה על הארכת השליחות
של מורים לשנה שלישית וגם לשנה רביעית.
כאמור ,תקופת השליחות של מורים שליחים היא לשנתיים בלבד ,עם אפשרות הארכה
לשנה שלישית.
על פי נתוני המערכת ,השליח ע.מ אשר יצא לשליחות בפריס ב 0-בספטמבר  ,4303עתיד
לסיים את שליחותו כעבור חמש שנים ,ב 00-באוגוסט .4309
הביקורת ממליצה לקבוע קריטריונים לאישור הארכת השליחות מעבר לשנתיים ,וכן
לקבוע מהי התקופה המקסימלית לשליחות הוראה .כמו כן אנו סבורים כי בפרוטוקול
של הוועדה יש לנמק כל החלטה המאשרת את הארכת השליחות.
מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.
כאשר למורה השליח בצרפת ,ע.מ ,אושרה הארכת השליחות לשנה רביעית – צוין כי
האישור כפוף ל"קבלת התחייבות של השליח ומנהל בית הספר כמקובל לגבי הארכת
שליחות לשנה רביעית".
ביקשנו לקבל את המסמכים ,אולם עד מועד סיום הביקורת ביולי  4102טרם התקבלו
מסמכי ההתחייבות של המורה השליח ושל מנהל בית הספר.
במקרים מסוימים ועדת השליחות אישרה שינוי במשרה ובמקום השליחות (העברה
לבית ספר אחר בעיר אחרת).
הביקורת סבורה כי יש לנמק בפרוטוקול את הסיבה לאישור השינוי ולצרף המלצה
שתסייע לוועדה לקבל החלטה על השינוי המבוקש.
מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.
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בפרוטוקול הוועדה מיום  4בדצמבר  4300הוחלט על הפסקת השליחות של שלושה
מורים שליחים ,ארבעה חודשים בלבד לאחר שהתחילו את השליחות.
הביקורת סבורה כי ראוי לנמק בפרוטוקול את הסיבה להפסקת השליחות וכן
להסדיר בכתב את הטיפול בהפקת לקחים ממקרים שבהם הוחלט על הפסקת
השליחות.
מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.
כמו כן ,יש להקפיד לציין בכל פרוטוקול את שמות חברי הוועדה שנכחו בישיבה ולתת
מספור שוטף לפרוטוקולים.
מנהל החטיבה למשאבי אנוש מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.

סיכום
הביקורת התרשמה כי בעקבות העברת הטיפול במורים שליחים להסתדרות הציונית,
חל גידול במספר המורים ששוגרו ובמספר בתי-הספר שמעסיקים את המורים הללו.
יחד עם זאת ,מצאנו כי בהצ"ע אין מעקב שיטתי ומוסדר אחר גביית ההתחייבויות
הכספיות של בתי הספר בחו"ל.
כתוצאה מכך ,ההסתדרות הציונית נושאת בהוצאות ההעסקה של כמה מהמורים
השליחים ,בהוצאות עבור הנפקת הוויזה למורים שליחים וכן בהוצאות עבור הביטוח
הרפואי של חלק מהמורים ובני משפחותיהם.
מכיוון שחלק מההכנסות הצפויות מבתי הספר אינן מתוקצבות ,תקציב היחידה אינו
בגירעון .אולם ,בפועל קיים חוב מצטבר להסתדרות הציונית מזה כמה שנים.
הביקורת ממליצה למנכ"ל המחלקה לכספים לבדוק באופן יסודי את הגירעונות
שנוצרו כתוצאה מהכנסות שלא התקבלו מבתי-הספר בחו"ל.
כמו כן ,יש להסדיר בכתב את ההתחייבויות הכספיות של בתי הספר להצ"ע ולהקפיד
על ביצוע מעקב אחר גביית החוב הקיים וחובות שוטפים בעתיד.
יולי 4302
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תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
לדוח הביקורת בנושא
היחידה לשליחות הוראה בתפוצות

בהתאם לסעיף  81ב' לתקנון המבקר והמשרד לביקורת ,ההסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הנ"ל.
שליחות ההוראה בתפוצות מהווה רכיב מרכזי בפעילות הציונית.
מטרת השליחות הינה העמקת הקשר בין מדינת ישראל למורשת ישראל והרחבת הידע
בשפה העברית וכפי שמציינת הביקורת המורה השליח הינו מעין "שגריר ישראל" בבית
הספר ודמות להזדהות עבור תלמידיו.
שליחות ההוראה שנוסדה לפני עשרות שנים בהסתדרות הציונית שבה אלינו לאחר
שבמשך  81שנים התבצעה במסגרת הסוכנות היהודית .הביקורת בדקה את פעילות
היחידה בשנתיים הראשונות לפעילותה המחודשת במסגרת ההסתדרות הציונית
והמלצותיה יסייעו רבות לשיפור הפעילות בהמשך הדרך.
מנתוני הביקורת עולה שבשנתיים האחרונות חלה עליה של למעלה מ 15%-במספר
שליחי ההוראה –  861שליחים בראשית השנה בהשוואה ל 885-שליחים שפעלו ברחבי
העולם שנתיים לפני כן עת עברה הפעילות מהסוכנות היהודית .
כיום ,בשנת הלימודים תשע"ה עלה מספר שליחי ההוראה ל.811-
הביקורת מתייחסת למספר היבטים מרכזיים בפעילות היחידה.
תהליך הגיוס והמיון
בשונה משליחויות רבות אחרות ,הקביעה מי יהיה שליח הוראה והיכן יפעל ,אינה של
ההסתדרות הציונית אלא של בית הספר שבהמשך גם יסכם עם המורה את תנאי
העסקתו ויהיה מעסיקו.
בנסיבות אלה ,נודעת החשיבות המיוחדת לתהליך הגיוס והמיון .ככל שהתהליך יהיה
מקצועי יותר ובמבחן התוצאה יביא למועמדים איכותיים ומתאימים יותר ,כך תגבר
14

נטיית בתי ספר בתפוצות לפנות ליחידה או להיענות לפנייתה להעסיק שליח הוראה
שהוכשר על ידינו.
מנתוני הביקורת עולה מבין מאות מורים שהגישו מועמדותם לשליחות בשנים 2582-
 2582רק עשרות סיימו בהצלחה את מכלול שלבי המיון .)81%(.
בשנתיים האחרונות נעשה מאמץ מיוחד להעמקת הזיקה שבין שליחי ההוראה לבין
התוכן הציוני .הדבר בא לביטוי הן בזמן הכשרת השליח והן בליווי השליח בכל תקופת
שליחותו ,תוך שמירת קשר שוטף עמו והשתתפותו בכנסי שליחים אזוריים.
תקציב היחידה
הביקורת סקרה את תקציב היחידה בשנים  .2582-2582העליה ברמת ההוצאות בין
שנים אלו יועדה ברובה להעמקת הקשר וליווי השליח בכל תקופת השליחות .ובכלל זה
ציוד השליח בחומר חינוכי ,קיום סמינר שליחים בחו"ל והעמדת רכזת בצפון אמריקה,
מקום בו נמצאים למעלה מ 15%-מהשליחים.
נציין כי משרדי ממשלה שנחשפו לשליחות ההוראה מכירים בחשיבות מפעל זה ונרתמו
לסייע להגדלת הפעילות בסכומים נכבדים.
אגף הביטחון והיחידה לשליחות ציונית
כפי שמציינת הביקורת ,בספר התקציב של הסוכנות נרשמה בשנת  2588הוצאה של
 255,555דולר ליחידת המורים שליחים .בסעיף הוצאות זה לא נכללו כלל הוצאות
היחידה ובמיוחד שתי הוצאות מהותיות ,האחת הוצאות ביטחון והשנייה הוצאות
היחידה לשליחות ציונית.
עם העברת היחידה התבקשנו להשתתף בהוצאות אלו (הממומנות ע"י הסוכנות
היהודית) ולפיכך נוספו בתקציב היחידה שני סעיפי הוצאה משמעותיים -בטחון
וסוכנות יהודית בסכום של  811,555דולר ו 855,555-דולר בהתאמה.
הביקורת המליצה לשקול ריכוז הטיפול באיתור וגיוס המועמדים ביחידה לשליחות
ציונית.
במשך השנים ,עוד בתקופה שבוצעה במסגרת הסוכנות ,נשקלה אפשרות זו והוחלט כי
בשל אופיה ומרכיביה הייחודיים של שליחות זו – העוסקת בחינוך הפורמלי בעוד
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שמרבית יתר השליחויות עוסקות בחינוך הלא פורמלי – נכון שהטיפול יהיה נפרד וכך
הוחלט גם בעת העברת הפעילות להסתדרות הציונית.
נזכיר כי חלק ניכר מהשירותים המינהליים ממשיך להיות מסופק ע"י היחידה
לשליחות ציונית וכאמור היחידה לשליחות הוראה משלמת עבור שירותים אלו.
מקסיקו
מזה שנים שתנאי שליחות ההוראה במקסיקו הינם חריגים .בתקופת המעבר נוצרה אי
בהירות מסוימת שבגינה ,בשנים  ,2582-2582חויב תקציב היחידה בסכום של
כ 265,555-דולר .לאחרונה ,לאחר דיונים עם קרן היסוד והקהילה במקסיקו ,הושג
הסדר המתייחס להוצאות אלו ,הן לגבי השנים שעברו והן לגבי השליחים שיצאו בשנת
.2582
הביקורת מציינת את הצורך בקביעת משך השליחות ואמות מידה לאישור הארכת
שליחות .נושא זה יבחן בשים לב לאופי המיוחד של שליחות ההוראה ולעובדה שיחסי
עובד-מעביד הינם בין בית הספר לבין שליח ההוראה.
לסיכום ,דו"ח הביקורת שנערך בשלב בו חלה הגדלה משמעותית של מספר שליחי
ההוראה ושל מסגרות ההוראה ,ובו מתגבשים דפוסי העבודה של היחידה ,עסק
במגוון רחב של עניינים ,רובם בתחום הכספי-מינהלי .רב רובן של המלצות הביקורת
מקובל והגורמים הנוגעים בדבר הונחו ליישמם.
תודתנו למשרד המבקר.
( )-א .דובדבני
ירושלים ,נובמבר 2582
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"הביתה" – היחידה לעידוד עליה
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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"הביתה" – היחידה לעידוד עליה
מבוא
ההסתדרות הציונית העולמית (להלן :הצ"ע) החליטה לפעול באופן נמרץ למען עידוד
עליה .מכיוון שההתיישבות היא אחד הנושאים המרכזיים בפעילותה ,הנהלת הצ"ע
החליטה לעודד קליטת עולים בהתיישבות.
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית (להלן :החטיבה) עסקה בעבר בקליטת עליה
ביישוביה וקלטה מאות משפחות.
על כן ,לקראת שנת  2102הצ"ע והחטיבה להתיישבות התקשרו בהסכם לביצוע תכנית
לעידוד עליה עבור קליטת עולים בהתיישבות .תקופת ההתקשרות הייתה לשנה אחת.
בפועל ההסכם הוארך בחצי שנה עד ה 01-ביוני  2100ולאחר מכן ההסכם הוארך בשנה
נוספת עד ה 01-ביוני .2102
במסגרת ההסכם ,החטיבה להתיישבות קיבלה תקציב ממשלתי מיוחד ,בסך  0.1מיליון
ש"ח ,לצורך מימון שליחים עבור קליטת עולים להתיישבות וכן לביצוע פעילויות שונות
לעידוד עליה.
התכנית לעידוד עליה אמורה לכלול שלושה נושאים :פעילות מקדימה בישראל ,פעילות
בחו"ל ופעילות קליטה בישראל.
נקבע כי התכנית תתבצע בשיתוף פעולה ובחלוקת אחריות מוגדרת בין הנהלת הצ"ע
לבין החטיבה להתיישבות כדלקמן:
הפעילויות לעידוד עליה וגיבוש גרעיני עליה או בודדים להתיישבות תהיה באחריות
הצ"ע ,באמצעות התשתיות האירגוניות של הצ"ע בתפוצות.
הקליטה בישראל והכנת התשתיות יהיו באחריות של החטיבה להתיישבות.
בחודש אפריל  ,2102הצ"ע הקימה את "הביתה" – היחידה לעידוד עליה לארץ-ישראל
כדי להפעיל את התכנית לעידוד עליה .המטרה שהוגדרה היא :לקדם את נושא העלייה
על ידי קידום השיח הציבורי בנושא העלייה לישראל ,לשפר את הקשר האישי של
הקהילות היהודיות עם מדינת ישראל ,להעלות מחדש את אופציית העלייה בקרב
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היהודים בחו"ל ולהניע את כל התהליך קדימה על ידי בניה וקידום פרויקטים מגוונים
שיניעו את המתעניינים לקבל החלטה – ולעלות לישראל.
היחידה לעידוד עליה נמצאת בירושלים והיא פועלת בשילוב עם שאר המחלקות של
הצ"ע ובאמצעות השליחים האזוריים של הצ"ע והפעילים הרבים בשטח ,בפדרציות,
בזרמים ביהדות ובתנועות המגשימות" .הביתה" פועלת גם עם הקהילות השונות ועם
הפעילים בבתי הכנסת ,בבתי הספר ובאוניברסיטאות .כמו כן ,קיים שיתוף פעולה עם
הסוכנות היהודית ,משרד הקליטה והרשויות המקומיות בארץ.
היחידה פועלת לעידוד עליה לכל מקום בישראל ולא רק להתיישבות.
ביחידה לעידוד עליה מועסקים מנהל ועובדת בהיקף משרה מלא .נמסר לנו כי מתחילת
שנת  2102ועד להקמת היחידה ,התכנית התקיימה בהיקף מצומצם באמצעות
רפרנטים בלשכת יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית.
תקציב "הביתה" לשנת  2102היה  011,111דולר ,לשנת  001,111 – 2100דולר ולשנת
 011,101 – 2102דולר.
כאמור ,החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית משתתפת במימון התכנית לעידוד
עליה עבור קליטת עולים בהתיישבות.
הביקורת בדקה את פעילות היחידה לעידוד עליה מתחילת פעילותה במהלך שנת 2102
ובשנת .2100

התכנית לעידוד עליה
להסכם בין הצ"ע לבין החטיבה להתיישבות מצורף נספח ובו תכנית העבודה .בתכנית
נקבע כי החטיבה מתחייבת לממן את הפעילויות לעידוד עליה עד סכום של 001,111
ש"ח וכן מחצית מעלותם של השליחים בצרפת ובצפון אמריקה עד סכום של 001,111
ש"ח .סה"כ  0.1מיליון ש"ח .היתרה ממומנת מתקציב היחידה לעידוד עליה.
בהסכם נקבע כי הצ"ע תגיש לחטיבה להתיישבות דוח ביצוע תקופתי מפורט על
התקדמות התכנית .בדוח הביצוע מוצג סכום המימון שנקבע בהסכם ,עבור כל פעילות,
וסכום ההוצאות בפועל.
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מתחילת התכנית ועד מועד סיום הביקורת ,בינואר  ,2102הצ"ע הגישה לחטיבה
להתיישבות שלושה דוחות ביצוע .הדוח האחרון הוא לתקופה ממרץ עד יוני ( 2100ראה
טבלה להלן בפרק דוח ביצוע תקופתי).
פעילויות לעידוד עליה
"הביתה" עוסקת בעידוד עליה בחמישה אזורי פעילות :אנגליה (כולל הולנד
וסקנדינביה) ,צרפת (ובלגיה) ,דרום אמריקה ,מקסיקו וצפון אמריקה.
יצויין כי הסוכנות היהודית נותרה הגורם הבלעדי המוסמך לטפל בזכאות לעליה
ובארגון ותאום הטיסה של העולים לישראל.
להלן מגוון הפעילויות שנקבעו בתכנית העבודה לצורך עידוד עליה להתיישבות:
א.

סמינרים

בתכנית נקבע כי בכל אזור יתקיימו  0 – 0סמינרים בשנה למשך סופשבוע ארוך
למועמדים פוטנציאליים לעליה .בכל סמינר ישתתפו  01-21משפחות .ההנחה היא
שהמידע המעודכן ותחושת ה"יחד" שנוצרת בסמינרים אלו ,יחזקו את המתלבטים
בהחלטה לעלות לישראל.
התכנית אמורה לסבסד את עלות הסמינר בסכום שיקבע מראש על ידי השליח
ובהתאם לנסיבות .היתרה תמומן על ידי המשתתפים או ממקורות מקומיים .נקבע כי
לכל שליח תינתן הקצבה של  21,111ש"ח בהתאם לצרכים המשתנים.
הביקורת העלתה כי על פי דוחות הביצוע שהגישה הצ"ע לחטיבה ,בפועל לא
התקיימו סמינרים ,למעט במקסיקו.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי במהלך התכנית התברר כי
קיום סמינר ,במתכונת שתוכננה ,איננו ישים בכל מקום ,ועל כן רוב
הסמינרים לא התקיימו בפועל.
ב.

יריד עליה

בתכנית נקבע כי בכל אחד מחמשת האזורים יתקיים לפחות יריד עליה אחד בשנה.
במדינות שהמרחקים בין הערים המרכזיות גדולים ,יתקיימו ירידים נוספים על פי
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הצורך .התכנית תעניק סבסוד ואת יתרת המימון יגייס השליח או הנהלת הצ"ע
ממקורות אחרים.
הביקורת העלתה כי על פי דוחות הביצוע שהגישה הצ"ע לחטיבה ,בצפון אמריקה
ובדרום אמריקה לא התקיימו כלל ירידי עליה.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי ירידי עליה מתוכננים עם
גורמים נוספים ועל פי הצרכים המקומיים בכל אזור .בתקופה זו לא
התקיימו ירידי עליה באזורים אלה.
ג.

משלחות הסברה ושיווק

בתכנית נקבע כי לצורך שיווק ההתיישבות ישוגרו נציגי הישובים ו/או מומחים אחרים
המכירים היטב את הנושא ומסוגלים לתת תשובות מבוססות ומשכנעות למתעניינים
בעליה להתיישבות .נציגים אלה ישולבו בסמינרים ,בירידי העליה ובחוגי הבית
שיתקיימו במהלך השנה .הם ישוגרו לשליחות קצרה בת שבוע-שבועיים שירוכזו בהם
הפעילויות הנ"ל.
הביקורת העלתה כי על פי דוחות הביצוע שהגישה הצ"ע לחטיבה להתיישבות ,סכום
ההוצאות עבור משלחות הסברה ושיווק בצרפת ובבלגיה ,מתחילת התכנית ועד יוני
 ,3102היה כמעט כפול מהסכום שנקבע שהחטיבה תממן למשך כל התכנית.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר לנו כי הייתה הצלחה גדולה למשלחות ההסברה ואכן
בשנתיים האחרונות יש גל עליה גדול מצרפת .באשר למימון העודף של החטיבה ,הוא
מסר כי היחידה לעידוד עליה תבקש מהחטיבה לקזז את הסכום מסעיף אחר (כגון
סמינרים) שבו לא הייתה פעילות בפועל ,או מסעיף אחר שבו התקיימה פעילות בהיקף
נמוך.
ד.

חוגי בית

זוהי הפעילות השוטפת והאינטנסיבית ביותר לעידוד עליה להתיישבות .בתכנית נקבע
כי שליחי הצ"ע בתפוצות וכן נציגי הישובים שישוגרו יקיימו את חוגי הבית.
הביקורת העלתה כי לפי דוח הביצוע שהגישה הצ"ע לחטיבה ,ההוצאות עבור חוגי
בית באנגליה חרגו ב 01%-מהסכום שנקבע שהחטיבה תממן.
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מנהל החטיבה לעידוד עליה מסר לנו כי באנגליה ,הפעילויות לעידוד עליה מצליחות
מאוד .לא בכדי בתקציב היחידה לעידוד עליה אזור זה תוקצב בסכום גבוה יותר משאר
האזורים .באשר למימון העודף של החטיבה ,הוא מסר כי תעשה התאמה ,בהסכמת
החטיבה ,כך שהמימון העודף בסעיף זה יקוזז מסעיפים אחרים.
מייסדי התכנית לעידוד עליה להתיישבות מאמינים כי הפעילויות שפורטו לעיל יצליחו
להחזיר את העליה למרכז השיח הציוני בקהילות ובעקבות כך נראה יותר ויותר עולים.
הצפי היה שבכל שנה יגיעו לישראל שני גרעיני עליה להתיישבות וכן עולים בודדים.
הביקורת העלתה כי לא מתבצעת הערכה על התכנית לעידוד עליה בהתיישבות .על כן
לא ניתן לדעת כמה עולים הגיעו להתיישבות בעקבות התכנית ,לאילו ישובים הם
הגיעו והאם הם נקלטו שם או עזבו.
הביקורת סבורה כי תכנית בהיקף תקציבי כזה ,חייבת לבדוק את עצמה כדי להסיק
מסקנות ולהפיק לקחים.
ראוי לתת את הדעת לאזור אנגליה המתוקצב בכ 211,111-דולר לשנה (לעומת כ-
 11,111דולר בלבד באזורים אחרים) ולשקול האם יש הצדקה להמשיך לתקצב את
אזור אנגליה בהיקף כזה.
הביקורת ממליצה להסתדרות הציונית ,יחד עם החטיבה להתיישבות ,לקבוע
קריטריונים מדידים לצורך ביצוע הערכה על התכנית לעידוד עליה בהתיישבות.
במסגרת ביצוע ההערכה ,אנו ממליצים גם לספק הסבר מדוע פעילויות שתוכננו לא
יצאו אל הפועל ומהן המסקנות הנדרשות לקראת שנת הפעילות הבאה.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי תכנית העבודה הוכנה
כהערכה ,לפני תחילת הפעילות בשטח .בפועל ,צריך היה להתחשב באופי
הקהילות ובצרכיהן ואז לתכנן את הפעילויות הנדרשות .זו הסיבה
להבדלים בין התכנון לבין הביצוע בפועל (אי ניצול תקציב בסעיף אחד
ומאידך ניצול חורג בסעיף אחר).
שליחים
לשליחים יש תפקיד מרכזי בתכנית לעידוד עליה .תפקידם לרכז את הפעילויות לעידוד
עליה ,לאתר מועמדים פוטנציאליים ולגבש גרעיני עליה להתיישבות.
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בנספח להסכם מצויין כי היחידה לעידוד עליה מתכננת לפעול באמצעות חמישה
שליחים באזורי הפעילות :צפון אמריקה ,דרום אמריקה ,מרכז אמריקה ,צרפת ובלגיה
וכן אנגליה (כולל הולנד וסקנדינביה).
כאמור ,חלק מהתקציב המיוחד שקיבלה החטיבה להתיישבות נועד לממן  11%מעלות
השליחים בצרפת ובצפון אמריקה.
הביקורת מציינת כי שני השליחים הללו החלו את פעילותם רק במחצית השנייה של
שנת הפעילות הראשונה של התכנית לעידוד עליה :השליח בצפון אמריקה יצא
לשליחות ב 02-ביוני  2102והשליח בצרפת יצא לשליחות ב 02-באוקטובר .2102
השליחים מוגדרים כשליחי הצ"ע והם מועסקים על ידי הצ"ע.
בדרום אמריקה (ארגנטינה) קיים שליח של הצ"ע במסגרת התכנית "זורעים ציונות".
היחידה לעידוד עליה נעזרת בשירותיו ומשתתפת בעלות שכרו.
במקסיקו קיים שליח של הסוכנות היהודית .היחידה לעידוד עליה נעזרת בשירותיו.
באנגליה מועסקת מתחילת התכנית ,בינואר  ,2102עובדת מקומית (בשכר עמ"י)
במשרה מלאה בתפקיד רכזת "הביתה" – ריכוז תכניות עידוד עליה בבריטניה מטעם
הצ"ע.
במסגרת הבדיקה בחנו את מרכיבי ההוצאות עבור השליחים ,ולהלן הממצאים:
סעיף "השתתפות בשכר דירה" של השליח בצרפת בשנת  2102תוקצב
ב 0,011-דולר לשנה .הביקורת העלתה כי הביצוע חרג מהתקציב והסתכם ב00,000-
דולר.
עלות שכר הדירה עבור שלושת החודשים שבהם השליח שהה בצרפת בשנת 2102
מסתכמת ב 0,002-דולר בלבד.
הביקורת ממליצה לבדוק מדוע סעיף "השתתפות בשכר דירה" של השליח בצרפת
חוייב על ידי גזברות צרפת בשנת  3103ב 8,998-דולר נוספים.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי גזברות צרפת חייבה בטעות את
הסעיף הזה בגין דמי תיווך בסך  0,011יורו וכן עבור מקדמה לשליח
לצורך מימון הוצאות הכרוכות בדיור בסך  0,011יורו .בנוסף סעיף זה
חוייב בגין ערבות לבעל הדירה בסך  0,021יורו .שלוש ההוצאות הללו היו
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צריכות להירשם בסעיף מאזני ולא בסעיף "השתתפות בשכר דירה" .הוא
הוסיף כי בעקבות הערת הביקורת יתוקן הרישום במערכת הכספים וכל
סכום החריגה בסך  0,000דולר ימחק מסעיף זה ויועבר לסעיף מאזני.
הביקורת סבורה כי ראוי היה שמנהל היחידה לעידוד עליה יבדוק בזמן אמת את
החיובים בתקציב יחידתו ואת החריגות.
מנהל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי כעת הוא הנחה את היחידה
לשליחות ציונית לעדכן אותו ואת היחידה לעידוד עליה ,מידי חודש
בחודשו ,על כל הוצאה תקציבית שבה יש הערכה לחריגה מהתקציב או
חריגה בפועל.
מהתשובה שקיבלנו מגזברות צרפת עולה כי הגזברות שילמה לשליח מקדמה בסך
 0,011יורו ,בעוד שבהסכם עם השליח נקבע כי סכום ההשתתפות בשכר הדירה הוא
 0,011יורו לחודש בלבד.
עוד עולה ,כי הגזברות שילמה למתווך דמי תיווך בסך  0,011יורו ,בעוד שבהסכם עם
השליח נקבע כי "דמי התיווך ישולמו על פי קבלות ובסכום שלא יעלה על קצובת הדיור
החודשית" ( 0,011יורו בלבד).
נציגת גזברות צרפת מסרה בתגובה כי ההסכם שנחתם עם השליח לא
הועבר כלל לגזברות צרפת .הגזברות פועלת לפי טבלה של תשלומי שכר
דירה מתוך נוהל ישן הקיים ברשותה .לדבריה ,על פי טבלה זו ,השליח
זכאי לשכר דירה בסך  2,111יורו לחודש .מכיוון שעלות שכר הדירה
בפועל היא  0,011יורו – הגזברות שילמה את הסכום הזה הן כדמי תיווך
והן כמקדמה לשליח.
הביקורת מציינת כי רק בחודש אפריל  2100אושרה לשליח הגדלת קצובת הדיור ל-
 0,011יורו.
הביקורת ממליצה למחלקה לשליחות ציונית להעביר לכל הגזברויות בחו"ל את
הסכמי השליחות הנחתמים עם השליחים ולוודא שהן פועלות בהתאם להסכם .כמו
כן אנו ממליצים למחלקה לכספים לוודא שהגזברויות בחו"ל מחזיקות בנוהל מעודכן
ושהוא אינו סותר את הסכמי השליחות.
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בנוסף ,הביקורת ממליצה למחלקה לכספים להנחות את גזברות צרפת לקזז משכרו
של השליח  011יורו כדלקמן 311 :יורו השלמה עבור דמי התיווך ו 311-יורו בגין
תשלום יתר של המקדמה.
סעיף "הוצאות בתפקיד" של השליח בצרפת בשנת  2102תוקצב בסך  0,001דולר.
הביקורת העלתה כי הביצוע חרג מהתקציב והסתכם ב 2,220-דולר.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי החריגה נובעת מהוצאות עבור ציוד
משרדי ,הוצאות נסיעה בתפקיד ,עלות השתתפות בסמינר "שבת עליה"
והוצאות טלפון.
הביקורת תוהה מדוע ההוצאות החריגות שלעיל לא נרשמו בסעיפים המתאימים
בתקציב (כגון :נסיעות ,פעילות והצטיידות ראשונית).
בשנת  2100עלות העסקת השליח בצרפת נכללה בתקציב הכללי של הצ"ע ,בסעיף
"שליחים מרכזיים" ,ולא בתקציב של היחידה לעידוד עליה ,כפי שהיה בשנת .2102
עלות השליח בצפון אמריקה תוקצבה מלכתחילה בסעיף "שליחים מרכזיים" של
ההסתדרות הציונית.
כלומר ,בתקציב היחידה לעידוד עליה אין ביטוי לעלות השליחים ואין ביטוי להכנסות
מהחטיבה להתיישבות עבור מימון מחצית מהעלות של שני שליחים .בפועל עלות
השליחים רשומה בסעיף "שליחים מרכזיים" של הצ"ע ,וההכנסות מהחטיבה
להתיישבות רשומות בסעיף הכנסות כלליות של הצ"ע.
הביקורת סבורה כי בתקציב של היחידה לעידוד עליה יש לתת ביטוי למימון של
החטיבה להתיישבות.
מנכ"ל המחלקה לכספים הסביר כי בהצ"ע הוחלט כי לצורך תכנון עלות
העסקת השליחים ,כל תקציב השליחים המרכזיים ברחבי העולם יירשם
בסעיף מרכזי נפרד .על כן הוצאות שני השליחים הללו אינן רשומות
בתקציב היחידה לעידוד עליה.
הוא הוסיף כי ההנהלה וועדת הכספים החליטו כי כל מקורות התקציב
של ההסתדרות הציונית ,כולל הכנסות מיועדות מגורמים חיצוניים (כגון
משרדי ממשלה) יירשמו במרוכז בסעיף נפרד .על כן ההכנסות המיועדות
מהחטיבה להתיישבות אינן רשומות בתקציב היחידה לעידוד עליה.
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עלות השליח בדרום אמריקה מתוקצבת בסעיף "שליחים מרכזיים" .החוזה עמו
הסתיים ב  01ביולי  . 2102הוא חזר לארץ ,ללא מחליף בשלב זה.
עלות השליח במקסיקו (שליח הסוכנות היהודית) מתוקצבת על ידי הסוכנות היהודית.
העובדת המקומית באנגליה (בשכר עמ"י – עובד מקומי ישראלי) החלה לעבוד בינואר
 .2102בינואר  2100הועסקה במקומה עובדת מקומית חדשה .עלות שכרה כלולה
בתקציב היחידה לעידוד עליה.
בינואר  2102ועדת השליחות של הצ"ע החליטה למנות באנגליה שליחה קבועה (במקום
עובדת מקומית) .על כן ,הוועדה שינתה את התפקיד של שליחת תנועת הנוער הציוני של
הסוכנות היהודית באנגליה ומינתה אותה לשליחת הצ"ע (ולעובדת הצ"ע) מ 0-בינואר
 2102עד  02במרץ .2101
הביקורת העלתה כי עד למועד סיום הביקורת ,בינואר  ,3100טרם נחתם הסכם
השליחות עם השליחה באנגליה.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הוא מקבל את הערת הביקורת
והיא תטופל.
כאמור ,על פי הנספח להסכם ,החטיבה להתיישבות התחייבה לממן  11%מעלות
השליחים בצרפת ובצפון אמריקה ,עד סכום של  001,111ש"ח.
אולם ,לפי הדוחות התקופתיים שהצ"ע הגישה לחטיבה עד כה ,החטיבה מימנה את
עלות השליחים בסך  000,220ש"ח .כלומר היא מימנה  00,220ש"ח מעבר לסכום
שהתחייבה בהסכם (ראה טבלה להלן).
הביקורת ממליצה להצ"ע להגיע להסדר עם החטיבה להתיישבות בעניין המימון
העודף ששילמה החטיבה להתיישבות בגין עלות השליחים.
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במסגרת הבדיקה ערכנו השוואה בין עלות שני השליחים בפועל ,כפי שהיא רשומה
במערכת הכספים של הצ"ע ,לבין הסכום שהצ"ע דרשה מהחטיבה להתיישבות בדוחות
הביצוע התקופתיים (בש"ח):
0-00/03

03/03 – 3/02

2-3/02

סה"כ

מערכת

דיווח

מערכת

דיווח

מערכת

דיווח

מערכת

דיווח

כספית

לחטיבה

כספית

לחטיבה

כספית

לחטיבה

כספית

לחטיבה

211,222

200,200

011,000

020,001

000,022

00,220

122,022

220,200

שליח
בצפון
אמריקה
שליח

00,100

20,112

022,001

020,102

020,002

00,221

000,000

220,100

בצרפת
סה"כ

382,220

333,901

389,333

300,830

218,099

000,390

810,028

392,009

הערה :עלות השליח כוללת שכר ,תנאים סוציאליים ,השתתפות בשכר דירה ,ביטוח רפואי ,הוצאות
בתפקיד ודמי ייצוג.

מהטבלה שלעיל עולה כי בכמה מהדיווחים הצ"ע דרשה מהחטיבה להתיישבות מימון
בשיעור שאינו עולה בקנה אחד עם ההסכם ביניהם ,אשר קבע מימון בשיעור של 11%
בלבד.
לדוגמא :בגין השליח בצפון אמריקה בתקופה  ,0-00/2102הצ"ע דרשה מהחטיבה
 200,200ש"ח בעוד שהעלות בפועל הייתה נמוכה יותר 211,222 :ש"ח בלבד .כלומר,
במקום לדרוש מהחטיבה מימון של  11%מעלות השליח ,הצ"ע דרשה יותר מ011%-
מהעלות בפועל.
בגין השליח בצרפת בתקופה  02/02-2/00הצ"ע דרשה מהחטיבה סך של  020,102ש"ח
מתוך עלות של  022,001ש"ח .כלומר הצ"ע דרשה מימון בשיעור של כ 00%-במקום
לדרוש רק  11%מהעלות בפועל.
בדיווחים אחרים ,כגון לתקופה  0-0/2100הצ"ע דרשה כ 11%-מהעלות של שני
השליחים ,כמתחייב בהסכם.
בסופו של דבר ,בגין שלושת הדיווחים שהצ"ע מסרה לחטיבה ,עד למועד סיום
הביקורת ,היא דרשה מהחטיבה להתיישבות  000,220ש"ח מתוך עלות של 010,200
ש"ח ,שהם  01%מהעלות בפועל (במקום לדרוש  11%בלבד) .החטיבה מימנה את
הסכום כפי שדווח לה על ידי ההסתדרות הציונית.
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הביקורת ממליצה ליחידה לעידוד עליה ולמחלקה לכספים לבדוק מדוע בדוחות
הביצוע הצ"ע דרשה מהחטיבה להתיישבות מימון בשיעור גבוה יותר מ 01%-בגין
שני השליחים.
היחידה לעידוד עליה והמחלקה לכספים מסרו בתגובה כי העובדת אשר
הכינה את הדיווחים לחטיבה להתיישבות פרשה מתפקידה ולכן לא ניתן
לספק הסבר לנתונים שנמסרו לחטיבה להתיישבות.
הביקורת מדגישה כי היא לא קיבלה הסבר מניח את הדעת לעובדה שהצ"ע דרשה
מימון בשיעור גבוה יותר מ 01%-שנקבעו בהסכם.
לאור זאת אנו ממליצים למנהל היחידה לעידוד עליה לבדוק בקפידה את דוחות
הביצוע הבאים ולאשר אותם בחתימתו ,בטרם יועברו לחטיבה להתיישבות.
בנספח להסכם בין הצ"ע לבין החטיבה להתיישבות נקבע כי עלות השליחים תהיה
מבוססת על טבלת השכר של הוועדה הבין-משרדית (משרד החוץ ומשרד האוצר) אשר
משמשת את היחידה לשליחות של הסוכנות היהודית .כמו כן נקבע כי השליחים
יועסקו על ידי הצ"ע על פי תקנון השליחות המקובל בארגון.
בהצ"ע קיים תקנון שליחות של היחידה לשליחות ציונית אשר נכתב בשנת  .2110נמסר
לנו כי הוא אינו מעודכן.
הביקורת ממליצה להצ"ע לבדוק ולעדכן את תקנון השליחות במידת הצורך.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.
על פי ההסכם והתכנית שנקבעה ,תפקידו של השליח הוא ,בין השאר ,לגבש "גרעיני
עליה להתיישבות".
אולם ,במהלך התכנית התברר כי השיטה של "גרעיני עליה" אינה מצליחה (אלא
עולים בודדים) והם נקלטים בכל רחבי הארץ ,ולאו דווקא באזורי פעילותה של
החטיבה להתיישבות.
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מתברר כי העולים הפוטנציאליים מבקשים להתגורר במקומות בהם יש ריכוזי
תעסוקה ,חינוך וקהילה תומכת בעלת אופי תרבותי דומה .אין התעניינות לעלות
לישראל כקבוצה של "גרעין עליה" ,וגם לאו דווקא לאזורי ההתיישבות (יהודה
ושומרון ,נגב וגליל).
הביקורת סבורה כי יש לבחון מחדש את השיטה של גיבוש "גרעיני עליה" משום
שנראה שהיא איננה מצליחה ,ולשנות את דרך הפעולה של השליחים בהתאם.
כמו כן ,יש לבחון אם ההגדרה של התכנית לעודד עליה ל"התיישבות" היא עדיין
רלבנטית לאור העובדה שהעולים אינם פונים להתיישבות.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי התכנית לעידוד עליה מורכבת
מעליה קבוצתית (גרעיני עליה) ועליית יחידים .הוא ציין כי מאחר
והחטיבה להתיישבות התקשתה למצוא יישובי יעד מתאימים ,לא ניתן
היה לגבש גרעינים להתיישבות על פי התכנית הבסיסית .עם זאת ,עליית
יחידים נמשכה בכל התקופה .לדבריו ,אכן ,ההתעניינות בעליה לישראל
לא התבטאה בכל מקום – בעליה לאזורי ה"התיישבות".
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תקציב
להלן פירוט התקציב והביצוע של היחידה לעידוד עליה בשנת  2102מתוך המערכת
הכספית (בדולר):
3103
תקציב

"הביתה" – היחידה לעידוד עליה

ביצוע

השתתפות החטיבה בעידוד עליה
השתתפות החטיבה ,אמל"ט
השתתפות החטיבה ,צפון אמריקה
השתתפות החטיבה ,צרפת
השתתפות החטיבה ,אנגליה
השתתפות החטיבה ,מרכז אמריקה
השתתפות החטיבה ,כללי
סה"כ

20,010
002,001
020,101
20,010
20,010
2,220
001,110

20,010
02,001
000,182

פעילות כללי – אגף תקציבים

000,010

00,011

שליח – משכורת שליח
תנאים סוציאליים
השתתפות בשכר דירה
מיסים מקומיים
חינוך – שכר לימוד
נסיעות – טיסות
מטען
ביטוח רפואי
הוצאות בתפקיד
דמי ייצוג
ויזה
לימוד שפה זרה
שליח – אגף תקציבים
סה"כ
פעילויות
פעילות
הצטיידות ראשונית
נסיעות ואש"ל חו"ל
השתתפות החטיבה להתיישבות
סה"כ
אימוץ קהילות
אימוץ קהילות
שבת "שובה" טולוז
שבת "לך לך" – פריס0 -
שבת "לך לך" פריס – 2
שבת חנוכה טולוז
סה"כ

21,111
0,011
0,011

00,020
2,001
00,000

0,011
2,111
021
0,001
011
21,201
00,101

0,000
000
2,220
020
22,020

111
()020,101
()020,101

-

-

-

הצ"ע עידוד עליה
עידוד עליה צרפת
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3103
תקציב
סמינרים לעידוד עליה קבוצתית
סמינרים
ירידים
חוגי בית
משלחות הסברה – נסיעות ואש"ל
שונות
סה"כ
סה"כ עידוד עליה צרפת

01,111
00,111
0,211
0,011
1,111
20,111
–

ביצוע

201
0,100
000
0,000
08,980

עידוד עליה אנגליה
עובד
משכורת עמ"י
תנאים סוציאליים
מיסים מקומיים
הוצאות בתפקיד
עובד
משכורת עמ"י
תנאים סוציאליים
מיסים מקומיים
הוצאות בתפקיד
סה"כ
פעילויות
פעולות
הוצאות משרד
אקספו
שיווק ופרסום
עובדים מקומיים
נסיעות וטיסות מקומיות
נסיעות לחו"ל
השתתפות החטיבה להתיישבות
סה"כ
סה"כ עידוד עליה אנגליה

21,111
2,111
0,111
-

01,010
0,000
0,120
-

-

000
11

20,111

22,100

00,111
0,111
01,111
21,111
1,111
01,111
()20,010
020,002
081,983

00,000
0,000
00,020
00,112
0,221
00,001
010,200
089,099

עידוד עליה מקסיקו
פעילויות
סמינרים
ירידים
חוגי בית
משלחות הסברה – נסיעות ואש"ל
השתתפות החטיבה להתיישבות
סה"כ

01,111
00,111
0,211
0,211
()22,111
-

2,202
01,222
100
2,000
30,102

פעילויות סמינר עליה יבשתי
סה"כ עידוד עליה ברזיל

0,111
2,011

-

עידוד עליה ברזיל
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3103
תקציב

ביצוע

משרד ראשי – מינהל וארגון
לשכת עידוד עליה – אגף תקציבים
תמיכה בסיורי עליה
שכר עובדים
נסיעות ואש"ל (מקומי)
נסיעות ואש"ל חו"ל
ציוד משרדי
רכב צמוד
רכב עובדים
חניה
ל.ל.נ – .שירותי מחשוב
תקשורת
שונות
סה"כ מינהל וארגון

02,111
02,111
01,111
0,111
01,111
01,111
02,111
0,111
0,111
2,111
1,111
01,111
039,011

1,200
00,020
00,100
2,110
01,001
0,010
0,111
0,200
029,013

סה"כ פרויקט עידוד עליה

801,111

300,232

בתקציב היחידה לעידוד עליה רשום כי החטיבה להתיישבות העבירה להצ"ע בשנת
 2102סך של  000,100דולר .אולם הביקורת העלתה כי על פי חשבון הבנק של הצ"ע,
התקבל מהחטיבה סך של  020,200דולר.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים לבדוק את הפער בין סכום ההכנסות מהחטיבה
להתיישבות הרשום במערכת הכספים לבין הסכום הרשום בחשבון הבנק של הצ"ע.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי סעיף "השתתפות החטיבה בעידוד
עליה" (בסך  000,100דולר) וכן סעיפי המשנה "השתתפות החטיבה
להתיישבות" בצרפת ,באנגליה ובמקסיקו – למעשה אינם כלל הכנסות
מהחטיבה להתיישבות .לדבריה ,במערכת הכספים יש טעות בהגדרת
המהות של הנתונים הללו הרשומים בתקציב היחידה.
המחלקה לכספים הסבירה כי ,בניגוד לרישום במערכת הכספים ,לא
מדובר בהכנסות מהחטיבה להתיישבות עבור עידוד עליה אלא מדובר
בהשטת עלויות על היחידה לעידוד עליה בגין עלות השליחים .ההשטה
היא עבור שני סעיפי תקציב מחוץ לתקציב היחידה :לסעיף "שליחים
מרכזיים" בסך  02,001דולר וכן לסעיף "זורעים ציונות" בסך 20,010
דולר (עבור השתתפות חלקית בשכרו של השליח המרכזי בדרום
אמריקה) .על כן ,לדבריה ,צריך היה לקרוא לסעיף" :השתתפות היחידה
לעידוד עליה בעלויות נציגים ושליחים מרכזיים" (התחשבנות פנימית בין
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יחידות בהצ"ע) ,ולא "השתתפות החטיבה בעידוד עליה" כפי שרשום
בטעות במערכת הכספים.
בהתאם לכך ,יש למחוק מתקציב היחידה לעידוד עליה את סעיפי המשנה
"השתתפות החטיבה להתיישבות" הרשומים בסעיפים של צרפת אנגליה
ומקסיקו.
המחלקה לכספים הוסיפה כי גם סעיף "פעילות כללי" בסך  00,011דולר
הוא למעשה השטה של עלויות בגין שליחים ונציגים ,ולא כפי שרשום
בטעות בתקציב היחידה לעידוד עליה.
לאור זאת ,הביקורת מציינת כי תקציב היחידה לעידוד עליה ,כפי שהוא רשום
במערכת הכספים וכפי שהוצג להנהלה ולוועדה המתמדת לכספים ,הוא מטעה ואינו
משקף את המצב האמיתי.
הביקורת תוהה כיצד שינוי משמעותי במהות של נתונים כספיים הרשומים בתקציב
של היחידה לעידוד עליה משנת  – 3103לא נתגלה על ידי מנהל היחידה לעידוד עליה
ואף לא על ידי הבקרה של המחלקה לכספים – עד לפניית הביקורת לבירור הנתונים
במסגרת דוח זה.
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להלן פירוט התקציב והביצוע של היחידה לעידוד עליה בשנת  2100מתוך מערכת
הכספים  ,נכון ל 21-בינואר ( 2102בדולר):
3102

"הביתה" – היחידה לעידוד עליה
תקציב
הצ"ע – עידוד עליה
פעילות כללי – אגף תקציבים
פעילות עידוד עליה בארץ
תמיכה בפעילות עידוד עליה בארץ
פרסום ושיווק
שליחויות קצרות
הכנסות מירידים
סה"כ עידוד עליה בארץ
עידוד עליה צפון אמריקה
פעולות
סמינרים
ירידים
חוגי בית
פעילות עידוד עליה קנדה
משלחות הסברה – נסיעות ואש"ל
שונות
סה"כ עידוד עליה – צפון אמריקה
עידוד עליה צרפת
סמינרים
ירידים
חוגי בית
משלחות הסברה – נסיעות ואש"ל
שונות
סה"כ עידוד עליה צרפת
עידוד עליה אנגליה
עובד – משכורת עמ"י
תנאים סוציאליים
מיסים מקומיים
הוצאות בתפקיד
עובד – משכורת עמ"י
תנאים סוציאליים
מיסים מקומיים
הוצאות בתפקיד
סה"כ
פעילויות
פעולות
הוצאות משרד
אקספו
שיווק ופרסום
מרצים
עובדים מקומיים
נסיעות וטיסות מקומיות
נסיעות לחו"ל
שונות
השתתפות החטיבה להתיישבות
סה"כ
סה"כ עידוד עליה אנגליה

ביצוע

-

-

20,111
02,111
01,111
()-
90,111

22,001
00,010
0,000
()0,000
30,090

01,011
01,111
0,111
0,111
0,211
0,111
01,111

000
2,201
0,111
2,110
111
03,003

00,111
00,111
0,111
00,111
0,111
39,111

001
00,000
002
00,012
0,001
28,189

011
11
2,111
221
22,211
0,011
2,111
10,021

201
()20
122
22,111
2,001
0,010
20,202

20,111
01,111
01,111
12,111
1,111
01,111
02,001
()-
000,201
309,111

0,000
2,002
20,200
10,011
002
00,010
2,100
()-
010,220
029,010
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תקציב

ביצוע

עידוד עליה דרום אמריקה
00,111
00,111
0,111
01,101
08,191

0,010
1,020
9,820

סמינרים
ירידים
חוגי בית
נסיעות לחו"ל
סה"כ עידוד עליה דרום אמריקה

01,011
0,011
2,011
0,111
()-
33,911

01,111
0,011
0,011
()-
02,111

סמינר עליה יבשתי
סה"כ עידוד עליה ברזיל

0,001
2,021

0,001
2,021

לשכת עידוד עליה – אגף התקציבים
תמיכה בסיורי עליה
שכר עובדים
שעות נוספות
נסיעות ואש"ל (מקומי)
נסיעות ואש"ל (חו"ל)
ציוד משרדי
רכב צמוד
רכב עובדים
חניה
ל.ל.נ – .שירותי מחשוב
תקשורת
שונות
סה"כ לשכת עידוד עליה

()-
011,111
111
111
00,111
0,111
21,111
0,111
0,111
0,111
0,111
2,111
310,111

()-
001,011
202
000
02,000
021
21,220
0,002
0,111
0,101
303,080

סה"כ פרויקט עידוד עליה

390,111

083,388

עידוד עליה מקסיקו
סמינרים
ירידים
חוגי בית
משלחות הסברה – נסיעות ואש"ל
שונות
השתתפות החטיבה להתיישבות
סה"כ עידוד עליה מקסיקו

עידוד עליה ברזיל
לשכת עידוד עליה

בתקציב היחידה לעידוד עליה לשנת  2100לא תוקצבו ההכנסות מהחטיבה
להתיישבות.
המחלקה לכספים מסרה לנו כי הסיבה לכך היא שבהצ"ע הוחלט לשנות
את מדיניות הרישום כך שהשתתפות החטיבה תירשם כסכום אחד בלבד
שיירשם בסעיף ההכנסות הכללי של הצ"ע ולא בתקציב של היחידה
לעידוד עליה.
הביקורת תוהה אם כן ,מדוע המחלקה לכספים לא מחקה מהתקציב של היחידה
לעידוד עליה לשנת  3102את הסעיפים "השתתפות החטיבה להתיישבות" בפעילויות
באנגליה ובמקסיקו.
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הביקורת מציינת כי כתוצאה מהשינוי במדיניות הרישום ,המימון של החטיבה בסך
 0.1מיליון ש"ח הוא בנוסף לתקציב של היחידה ולא חלק ממנו.
בתקציב היחידה לעידוד עליה לשנת  2100לא תוקצבו סעיפים שונים כגון :הכנסות
מירידים המתקיימים בישראל ,סעיף שונות במקסיקו ,סעיפים נסיעות וטיסות
מקומיות ,סעיף הוצאות בתפקיד באנגליה ותמיכה בסיורי עליה בישראל.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים למחוק את הסעיפים הללו מהתקציב אם הם
אינם רלבנטיים.
בתקציב לשנת  2100קיים סעיף "עובדים מקומיים" בנוסף לסעיפים הקיימים עבור
עובדי עמ"י.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים למחוק את סעיף "עובדים מקומיים" באנגליה.
תקציב היחידה לעידוד עליה לשנת  2102הוא  011,101דולר.
הביקורת העלתה כי עד למועד סיום הביקורת בינואר  ,2102סעיפי התקציב לשנת 2102
אינם מתוקצבים כלל.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים בהצ"ע לבדוק מדוע בסעיפי התקציב של
היחידה לעידוד עליה לשנת  3100לא רשומים נתוני התקציב כלל.

דוח ביצוע תקופתי
כאמור ,בהסכם בין הצ"ע לבין החטיבה להתיישבות נקבע שהמימון של החטיבה בסך
 0.1מיליון ש"ח עבור קליטת עולים בהתיישבות יהיה לפי הפירוט הבא:
  001,111ש"ח עבור מימון מחצית מעלות השליחים בצרפת ובצפון אמריקה.  001,111ש"ח עבור מימון פעילויות לעידוד עליה בחמישה אזורים בעולם :סמינרים,ירידי עליה ,משלחות הסברה ושיווק וכן חוגי בית.
המימון של החטיבה להתיישבות הותנה בכך שבשנת  2102הצ"ע תגיש לחטיבה דוחות
מפורטים בכתב ,המתארים את הפעילויות שבוצעו במהלך החודש הקודם .נקבע
שהדוח יאושר על ידי החטיבה ,טרם ביצוע החזר התשלום.
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הביקורת מציינת כי עיקר הפעילות של התכנית החל באיחור ,לקראת המחצית
השנייה של שנת  3103ולפיכך הצ"ע הגישה לחטיבה להתיישבות רק דוח אחד בשנת
.3103
מכיוון שהפעילות החלה באיחור ,ההסכם בין הצ"ע לבין החטיבה להתיישבות ,שהיה
לתקופה של שנה אחת ,הוארך עד ה 01-ביוני .2100
דוח הביצוע שמגישה הצ"ע לחטיבה להתיישבות מפרט את הפעילויות שנעשו בכל אזור
(כגון :יריד עליה ,חוגי בית ,הרצאות) ,מציין את המועד והמקום של הפעילות ,מיהו
קהל היעד (משפחות עם ילדים ,צעירים וסטודנטים ,אנשי מקצוע ואנשי עסקים) וסוג
ההוצאות (פרסומים ,כיבוד וכו').
דוח הביצוע מציין גם את העלות של כל פעילות ,והיחידה לעידוד עליה מצרפת אליו
את הקבלות הרלוונטיות.
בנוסף ,בדוח הביצוע רשום הסכום שהצ"ע דורשת מהחטיבה להתיישבות בגין
ההשתתפות בעלות שני השליחים בצרפת ובצפון אמריקה.
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להלן פרוט ההוצאות במסגרת התכנית לעידוד עליה בהתיישבות מתוך דוחות הביצוע
שהגישה הצ"ע לחטיבה להתיישבות לצורך קבלת המימון מהחטיבה (בש"ח):
תקציב
שליחים
שליח לצפון אמריקה
שכר
הוצאות חד פעמיות
סה"כ
שליח לצרפת
שכר
הוצאות חד פעמיות
סה"כ
סה"כ הוצאות שליחים
פעילויות
מקסיקו
סמינרים
יריד עליה
חוגי בית
משלחות הסברה
סה"כ
אנגליה
סמינרים
יריד עליה
חוגי בית
משלחות הסברה
סה"כ
צרפת  +בלגיה
סמינרים
יריד עליה
חוגי בית
משלחות הסברה
סה"כ
צפון אמריקה
סמינרים
יריד עליה
חוגי בית
משלחות הסברה
סה"כ
דרום אמריקה
סמינרים
יריד עליה
חוגי בית
משלחות הסברה
סה"כ
סה"כ הוצאות לפעילויות
סה"כ הוצאות שליחים+
פעילויות

ביצוע ראשון
0-00/03
333,901

ביצוע שני
03/03-3/02
300,830

ביצוע שלישי
2-3/02
000,390

101,101
21,000
020,020

000,201
01,100
200,200

020,000
0,000
020,001

00,220

000,000
00,201
220,200

100,001
00,211
101,001
0,220,200

22,002
2,001
20,112
202,011

021,210
020
020,102
211,022

00,221
00,221
012,002

220,200
2,000
220,100
000,220

981,111

393,320

00,013

90,399

010,008

21,111
01,111
00,111
01,111
000,111

00,001
22,120
0,200
00,120

22,001
22,001

21,111
01,111
00,111
01,111
000,111

01,111
20,022
01,111
000,022

21,111
01,111
00,111
01,111
000,111

21,100
21,100

21,111
01,111
00,111
01,111
000,111

2,020
2,020

22,111
01,111
00,111
01,111
000,111
001,111
0,011,111

301,111

001
102
0,100

02,000
02,000

00,220

392,009

00,001
22,120
00,202
000,020

20,200
0,211
20,200

01,001
11,011
20,211
002,011

2,201
2,200
00,010
00,220

2,201
2,200
02,101
00,012

01,101
1,011
1,011

סה"כ

01,101

01,101
01,012
20,200

01,111
01,111
200,001

22,110

02,200

01,111
01,111
211,200

008,090

211,021

339,803

0,199,939
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דוח ביצוע ראשון
דוח הביצוע הראשון על סך  120,201ש"ח הוגש לחטיבה להתיישבות
ב 02-בדצמבר  2102עבור הפעילות במהלך שנת  ,2102בחתימת מנהל המחלקה לכספים
של הצ"ע .התשלום אושר על ידי החטיבה ב 20-בדצמבר והועבר לחשבון הבנק של
הצ"ע ב 20-בדצמבר .2102
הביקורת מציינת כי למעשה ,דוח הביצוע הראשון פרט הוצאות בסך  020,200ש"ח
אולם הגזברויות בחו"ל לא העבירו ליחידה קבלות עבור הוצאות בסך  00,002ש"ח
כדלקמן 00,000 :ש"ח עבור ירידי עליה באנגליה 00,000 ,ש"ח עבור משלחות הסברה
באנגליה וכן  22,021ש"ח עבור משלחות הסברה בדרום אמריקה .על כן החטיבה
מימנה רק  120,201ש"ח .היתרה מומנה מתקציב היחידה לעידוד עליה.
למעשה ,חלק ניכר מההוצאות של התכנית לעידוד עליה נעשה בחו"ל על ידי הגזברות
המקומית .החיוב של תקציב היחידה לעידוד עליה מסתמך על דוח חודשי מגזברויות
חו"ל (אמל"ט ,ניו יורק ,פריס ולונדון).
הביקורת ממליצה להנחות את מנהל היחידה לעידוד עליה לבדוק ולאשר בחתימתו
את כל ההוצאות שגזברויות חו"ל מחייבות מתקציב יחידתו.
הביקורת העלתה כי היחידה לעידוד עליה לא עוקבת באופן שיטתי ושוטף אחר קבלת
האסמכתאות (קבלות) מגזברויות חו"ל עבור ההוצאות שחוייבו מתקציבה.
על כן ,בגין הוצאות רבות שחוייבו בתקציב היחידה לעידוד עליה ,לא הועברו הקבלות
לירושלים ולכן הצ"ע לא יכולה לדרוש בגינן החזר כספי מהחטיבה להתיישבות.
לקראת הכנת הדוח התקופתי לחטיבה להתיישבות ,נעשה ביחידה לעידוד עליה מאמץ
לבקש את הקבלות מכל הגזברויות בחו"ל .כתוצאה מכך ,הדרישה הכספית מהחטיבה
להתיישבות מתעכבת או שסכום המימון נמוך מההוצאות שהיו בפועל.
מנהלת חטיבת חברה וקליטה בחטיבה להתיישבות הינה אשת הקשר בין היחידה
לעידוד עליה בהצ"ע ,המבצעת את הפעילות לעידוד עליה ,לבין יחידת החשבות של
החטיבה להתיישבות ,המאשרת את המימון.
נמסר לנו כי במקרים רבים דוחות הביצוע המוגשים לחטיבה אינם שלמים (חסרים
נתונים או חסרים מסמכים) .לדוגמא :לדוח הביצוע הראשון מצורף דיווח המפרט את
הפעילות באנגליה מיוני עד נובמבר  .2102הדוח הוגש ללא לוגו של היחידה לעידוד
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עליה ,אין בו תאריך ,הוא אינו ממוספר ואין בו חתימה של מגיש הדו"ח .כמו כן ,הוא
לא נכתב בתוכנת  Excelועל כן הנתונים המספריים לא תמיד מתאימים לסכום הסופי.
כמו כן ,בתיאור הפעילות חסרים נתונים חיוניים .לדוגמא :חוג בית בנוגע לעליה
להתיישבות – תואר מפגש בית עם  21בוגרי תנועת בני עקיבא ,אשר התקיים בבית של
שליח התנועה .אולם ,לא מצוין שמו של השליח ,מתי התקיים המפגש ולא מצורפת
הקבלה בסך  020.1ליש"ט עבור כיבוד לאירוע.
במקרה אחר ,היחידה לעידוד עליה הגישה לחטיבה דוח על פעילות לעידוד עליה
במקסיקו במסגרת "שבוע ישראל" שהתקיים בדצמבר  .2102אולם ,היחידה לעידוד
עליה ציינה כי "זהו דיווח ראשוני ואנחנו ממתינים לקבלות נוספות" .כלומר ,החטיבה
נדרשה לממן את הפעילות למרות שצורפו לדוח הביצוע רק חלק מהקבלות .כתוצאה
מכך ,החטיבה נאלצה לדקדק בחומר שהיא קיבלה מהיחידה לעידוד עליה כדי לבדוק
לאילו פעולות בדוח הביצוע חסרות קבלות.
החטיבה להתיישבות מסרה לביקורת כי הדיווחים הלקויים המוגשים על ידי היחידה
לעידוד עליה יוצרים קושי לקבל תמונה אמיתית ומלאה על הפעילות שנעשתה על ידי
הצ"ע ולא מאפשרים לחטיבה לאשר את דוחות הביצוע לצורך מימון ההוצאות של
התכנית לעידוד עליה ,כמתחייב בהסכם ביניהן.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי לאחר מכן נעשה מאמץ
להגיש דיווחים ברורים יותר.
במקרים מסוימים ,מסיבות שונות התקיימו פעילויות אחרות מאלה שתוכננו והוגדרו
בהסכם ,אולם החטיבה לא עודכנה על כך מראש וגם אחר כך לא התקבל הסבר על
השינוי .כתוצאה מכך החטיבה להתיישבות מתקשה לאשר את דוחות הביצוע ולממן
את ההוצאות.
כמו כן ,נמסר לנו כי לעיתים החטיבה להתיישבות מתקשה לשייך קבלות לפעילות
מסוימת וזה מקשה על אישור דוח הביצוע.
הביקורת ממליצה כי מנהל היחידה לעידוד עליה יבדוק ויאשר בחתימתו את דוחות
הביצוע ,טרם העברתם לחטיבה להתיישבות .יש להקפיד שהדוחות יהיו ברורים
ומפורטים ויצורפו אליהם כל הקבלות הרלוונטיות על מנת שתהייה שקיפות מלאה.
אנו ממליצים שכאשר יש פעילויות שלא התבצעו או התבצעו פעילויות שונות
מהמתוכנן ,היחידה לעידוד עליה תיידע על כך מראש את החטיבה להתיישבות
ותנמק את הסיבה לשינוי.
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דוח ביצוע שני
דוח הביצוע השני על סך  011,201ש"ח הוגש ב 01-באפריל  2100והתייחס לתקופה
מדצמבר  2102עד פברואר  .2100הוא אושר על ידי החטיבה ב 21-במאי  .2100התשלום
הועבר לחשבון הבנק של הצ"ע ב 00-ביוני .2100
מתחילת הפרויקט ועד פברואר  2100החטיבה העבירה להצ"ע  020,001ש"ח מתוך
התחייבותה לממן עד  0.1מיליון ש"ח.
על כן ,בהארכת ההסכם ,שנחתם ב 00-באפריל  ,2100החטיבה התחייבה לשלם את
היתרה בסך  011,101ש"ח בגין התקופה מ 0-ביולי  2100עד  01ביוני .2102
בהארכת ההסכם נקבעו מועדים חדשים להגשת דוחות הביצוע לחטיבה :נקבע כי יוגש
דוח תקופתי ב 0-באוגוסט  ,2100דוח שנתי לשנת  2100עד ה 01-באפריל  2102ודוח
מסכם ב 01-ביוני .2102
דוח ביצוע שלישי
דוח הביצוע השלישי על סך  220,012ש"ח הוגש ב 0-באוגוסט  2100והתייחס לתקופה
ממרץ עד יוני  .2100ב 02-באוקטובר  2100הועבר התשלום מהחטיבה להתיישבות
לחשבון הבנק של הצ"ע.
במסגרת הבדיקה ביקשנו להשוות בין הנתונים הכספיים הרשומים בתקציב היחידה
לעידוד עליה( ,במערכת הכספים של הצ"ע) לבין הנתונים הכספיים עליהם מדווחת
הצ"ע לחטיבה להתיישבות (בדוחות הביצוע התקופתיים).
מצאנו כי לא תמיד יש התאמה בנתונים בין שני המקורות לדוגמא:
חוגי בית במקסיקו – על פי תקציב היחידה לעידוד עליה ,ההוצאות עבור חוגי בית
במקסיקו בשנת  2102הסתכמו ב 100-דולר .אולם ,היחידה דיווחה לחטיבה
להתיישבות כי ההוצאות הסתכמו ב 22,120-ש"ח.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים לבדוק כיצד הצ"ע דרשה מהחטיבה החזר כספי
הגבוה פי כמה מההוצאות שהיו בפועל בגין חוגי בית.
מנכ"ל המחלקה לכספים מסר בתגובה כי הפער נובע מטעות של גזברות
מקסיקו בניתוב ההוצאות לסעיפים הנכונים במערכת הכספים .לדבריו,
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ההוצאות בסך  22,120ש"ח עבור חוגי בית מגובות בקבלות אשר צורפו
לדוח הביצוע.
הוא הוסיף כי בעקבות הערת הביקורת ,היחידה לעידוד עליה והמחלקה
לכספים יבצעו התאמה ובדיקה שוטפת של הדיווחים מהגזברויות בחו"ל,
כדי לוודא שיש התאמה הן לסעיפי התקציב הנכונים והן לדוחות הביצוע
המועברים לגורמים חיצוניים.
משלחות הסברה לדרום אמריקה – על פי דוחות הביצוע ,משלחות הסברה לדרום
אמריקה התקיימו רק בשנת  2102והסתכמו ב 01,111-ש"ח .אולם ,בתקציב היחידה
לעידוד עליה לשנת  2102אין כלל סעיף תקציבי עבור דרום אמריקה.
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים לבדוק כיצד הצ"ע דרשה מימון מהחטיבה
להתיישבות עבור משלחות הסברה בדרום אמריקה ,בעוד שאין כלל סעיף הוצאות
כזה בתקציב של היחידה.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי ההוצאות בגין משלחות ההסברה
לדרום אמריקה נרשמו בטעות בסעיף "נסיעות לחו"ל" של היחידה
לעידוד עליה בירושלים.
בעקבות התשובה שמסרה המחלקה לכספים ,הביקורת בדקה את ההוצאות של
משלחות ההסברה לדרום אמריקה הרשומות בתקציב היחידה ,והעלתה כי אין
התאמה בין הרישום במערכת הכספים לבין הנתונים שהצ"ע דיווחה לחטיבה
להתיישבות.
לדוגמא :במערכת הכספים רשומות ההוצאות עבור משלחת מסויימת כדלקמן :טיסה
בסך  0,210ש"ח ואש"ל בסך  2,100ש"ח .סה"כ העלות היא 01,022 :ש"ח.
אולם ,הצ"ע דיווחה לחטיבה להתיישבות על סכומים אחרים :טיסה בסך  0,010ש"ח
ואש"ל בסך  0,001ש"ח .סה"כ העלות היא 00,212 :ש"ח.
כלומר ,לא זו בלבד שאין התאמה בין הנתונים הרשומים במערכת הכספים לבין
הנתונים שדווחו לחטיבה אלא שבמקרה זה הצ"ע דרשה מהחטיבה להתיישבות
מימון גבוה יותר מהעלות של המשלחת בפועל.

45

הבדיקה שלנו העלתה כי גם בהוצאות הטיסה והאש"ל של משלחות נוספות לדרום
אמריקה בשנת  2102אין התאמה בין הסכומים הרשומים במערכת הכספים לבין
הסכומים שהצ"ע דיווחה לחטיבה להתיישבות.
היחידה לעידוד עליה והמחלקה לכספים מסרו בתגובה כי אכן קיימת אי
התאמה .כאמור ,העובדת אשר הכינה את הדיווחים לחטיבה פרשה
מתפקידה ולכן לא ניתן לספק הסבר לפערים.
הביקורת מדגישה כי היא לא קיבלה הסבר מניח את הדעת לאי ההתאמה בין
הסכומים הרשומים במערכת הכספים של הצ"ע לבין הסכומים שדווחו לחטיבה
להתיישבות.
מבדיקת הנתונים בדוחות הביצוע התקופתיים אשר הוגשו עד כה לחטיבה להתיישבות
מתחילת התכנית עולה כי בסעיפים מסויימים החטיבה מימנה את ההוצאות מעבר
לסכום שנקבע בהסכם.
מימון בפועל
מימון על פי
שליחים
אנגליה – משלחות הסברה
צרפת ובלגיה – משלחות הסברה

ההסכם (בש"ח)
001,111
01,111
01,111

(בש"ח)
000,220
20,211
02,101

הביקורת ממליצה למחלקה לכספים בהצ"ע להסדיר עם החטיבה להתיישבות את
אופן הקיזוז בגין המימון העודף של החטיבה בסעיפים הללו.
בתקציב היחידה לעידוד עליה בשנים  2102ו 2100-קיימים סעיפי תקציב נוספים ,בגין
עובדים ופעילות לעידוד עליה באנגליה ,אשר אינם מופיעים בדוחות הביצוע המוגשים
לחטיבה .לדוגמא :הוצאות בגין עובד מקומי ,הוצאות משרד ,שיווק ופרסום ,נסיעות
וטיסות מקומיות.
הביקורת ממליצה להקפיד על התאמה בין סוגי ההוצאות הרשומות בתקציב היחידה
לעידוד עליה ,לבין סוגי ההוצאות הרשומות בדוחות הביצוע ,בהתייחס לפעילות
ולעובדים באנגליה.
המחלקה לכספים מסרה בתגובה כי המימון לסעיפים אלה הוא מתקציב
הליבה ועל כן אין להם ביטוי בדיווח הנמסר לחטיבה להתיישבות.
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בסעיף עידוד עליה מאנגליה קיים סעיף "פעולות" שתקציבו גדול ( 00,111דולר בשנת
 )2102וסעיפים" :פעולות" ו"שונות" בשנת  2100המסתכמים ב 02,201 -דולר אשר לא
ברור לאיזה סוגי הוצאות הם מתייחסים.
הביקורת ממליצה לפרט את סוגי ההוצאות הרשומים בסעיפים "פעולות" ו"שונות"
כדי להבטיח שקיפות מלאה ולאפשר לבצע בקרה.
החטיבה להתיישבות הודיעה ליחידה לעידוד עליה כי בשל המעבר למערכת כספים
חדשה "מרכבה" ,המערכת תושבת מ 21-בדצמבר  2102ועד חודש מרץ  .2100על כן היא
הציעה ליחידה להגיש בהקדם את דוח הביצוע הרביעי המתייחס לחודשים יולי עד
נובמבר  ,2100כדי שהחטיבה תוכל להעביר להצ"ע את המימון בגינו.
ההוצאות בגין התקופה מיולי עד נובמבר  2100הסתכמו ב 220,020-ש"ח .אולם ,מכיוון
שהיחידה לעידוד עליה טרם ביקשה מהגזברויות בחו"ל לשלוח אליה את הקבלות בגין
ההוצאות ששולמו שם וחוייבו בתקציב היחידה – לא הוגש דוח ביצוע רביעי לחטיבה.
כתוצאה מכך ,התשלום של החטיבה יתעכב בשלושה חודשים נוספים לפחות ,עד חודש
מרץ  ,2102שבו המערכת "מרכבה" תחל לפעול.
הביקורת ממליצה ליחידה לעידוד עליה להקפיד לקבל באופן שיטתי ורצוף
מהגזברויות בחו"ל את הקבלות הרלוונטיות ,כדי לאפשר לחטיבה להתיישבות לממן
באופן שוטף את ההוצאות המלאות על פי חלקה בהסכם.
במסגרת הבדיקה בחנו את הניצול התקציבי הן של תקציב היחידה לעידוד עליה והן
של המימון של החטיבה להתיישבות .מצאנו כי בשניהם היה ניצול חלקי בלבד .כאמור,
היחידה הוקמה במהלך שנת  2102והתכנית החלה לפעול באיחור .בנוסף ,השליח בצפון
אמריקה יצא לשליחות ביוני  2102והשליח בצרפת יצא לשליחות רק באוקטובר .2102
יתרה מזו ,קיים שוני מובנה ומשמעותי בין אזור לאזור מבחינת אופי האוכלוסייה,
היחס לנושא העליה להתיישבות וסוג הפעילות היעיל והמתאים לאזור .כמו כן,
התשתית האירגונית של הצ"ע היא שונה מאזור לאזור.
כתוצאה מכך ,לא תמיד התקיימו פעילויות שתוכננו או שהם התקיימו בהיקף מצומצם
מאוד .על כן לא היה ניצול תקציבי בסעיפים שונים.
אנו סבורים כי במסגרת ביצוע ההסכם החדש לשנת  3100יש למצוא את הדרך שבה
מצד אחד ,לתכנית תהיינה הגדרות גמישות יותר כדי להתאים את סוגי הפעילויות
לנסיבות המשתנות בכל אזור בהתאם למציאות .מצד שני ,כדי לאפשר לחטיבה לאשר
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את דוחות הביצוע ולממן את השליחים ואת הפעילויות כפי שהתחייבה בהסכם ,יש
למסור לה את תכנית העבודה לטווח הקרוב ולספק לה הסברים על הקשיים ביישום
פעילויות שתוכננו ועל פעילויות חלופיות שהיחידה מעוניינת לבצע במקומן .אנו
סבורים כי דיווח שוטף לחטיבה ,על כל שינוי בתכנית וכן העברת דוחות תקופתיים
מלאים ,מפורטים וברורים – הם הכרחיים כדי לאפשר לחטיבה לממן את ההוצאות.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת
הביקורת.

הסכם לשנת 3100
מתחילת התכנית במהלך שנת  2102ועד יוני  2100החטיבה להתיישבות העבירה להצ"ע
 0,100,000ש"ח .סכום היתרה שנותר הוא  220,000ש"ח.
בחודש דצמבר  2100נחתם הסכם חדש בין הצ"ע לבין החטיבה להתיישבות .בהסכם
מצוין כי החטיבה קיבלה תקציב ממשלתי מיוחד למימון עידוד עליה להתיישבות והוא
נועד לשליחת שליחים ,העסקת עובדים מקומיים ופעולות שונות לשם קליטת עליה
בהתיישבות .תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת מ 0-בינואר עד  00בדצמבר .2102
סכום המימון שנקבע הוא  2.1מיליון ש"ח .בנוסף ,תועבר להצ"ע גם היתרה מההסכם
הקודם .סה"כ  2,020,000ש"ח.
בהסכם החדש נקבע כי המימון יועבר על יסוד דוח רבעוני מפורט שתגיש הצ"ע
לחטיבה להתיישבות ובו יפורטו בכתב כל הפעילויות שבוצעו במסגרת התכנית לעידוד
עליה .נקבע כי דוח הביצוע שיוגש לצורך קבלת התשלום הסופי יבוקר על ידי רואה
חשבון של הצ"ע.
בהסכם זה ,הצ"ע נדרשת להעביר לאישור מנהלת חטיבת חברה וקליטה בחטיבה
להתיישבות ,בתחילת כל רבעון ,תכנית רבעונית עתידית מפורטת.
לביקורת נמסר כי בתכנית הרבעונית שהגישה הצ"ע לחטיבה להתיישבות ,לא מצוינים
שמות השליחים וההוצאות בגינם .כמו כן לא מפורטות הפעילויות המתוכננות בכל
אזור ברבעון הראשון של שנת  .2102התכנית שנמסרה היא כוללנית ואינה מציגה את
הפעילויות ברמת הפירוט הנדרשת.

45

הביקורת ממליצה ליחידה לעידוד עליה ולחטיבה להתיישבות לתאם ביניהן את מידת
הפירוט של התכנית הרבעונית הנדרשת ,כדי להימנע מעיכוב באישור דוח הביצוע
ובהעברת המימון בגינו בהמשך.
מנהל היחידה לעידוד עליה מסר בתגובה כי לאחר מכן הוא העביר
לחטיבה להתיישבות תכנית עבודה מפורטת יותר ומעודכנת.
בהסכם נקבע כי לא יועבר סכום כלשהו מסעיף אחד בתקציב (המפורט בתכנית
העבודה שמצורפת כנספח להסכם) למשנהו ,ללא הסכמתה מראש ובכתב של מנהלת
חטיבת חברה וקליטה ושל חשבת החטיבה להתיישבות.
הביקורת העלתה כי הנספחים להסכם לשנת  ,2102בעניין התחייבות לשמירת סודיות
וכן בעניין הוראת חלף ערבות ,חתומים על ידי הצדדים מבלי שימולאו פרטיהם כלל.
כמו כן מצורף להסכם נספח ובו תכנית העבודה והמימון הנדרש – אולם אלה אינם
מעודכנים (מתאריך  2בדצמבר .)2100
הביקורת ממליצה למחלקה לכספים בהצ"ע למלא את הנספחים כנדרש ולהעבירם
לחטיבה להתיישבות.
פנינו ליחידה לעידוד עליה כדי לקבל את תכנית העבודה המעודכנת לשנת ( 2102שהיא
הנספח המעודכן להסכם לשנת  .)2102בנספח מתוארת תכנית העבודה ופירוט של
המימון הנדרש מהחטיבה להתיישבות:
שליחים ועובדים מקומיים – המימון הנדרש מהחטיבה 0.01 :מיליון ש"ח.
אזור

עלות שנתית

מימון מהחטיבה

ארה"ב

111,111

201,111

צרפת

201,111

201,111

דרום אמריקה

221,111

011,111

אנגליה (עובד מקומי)

001,111

001,111

סה"כ

0,290,111

0,001,111

הערות:
.0

עלות השליח כוללת :עלויות שכר ,המיסוי והתנאים הסוציאליים ,שכר דירה
והוצאות אישיות שוטפות כמקובל בתקנון השליחות.

.2

בדרום אמריקה עלות השליח היא חצי שנתית מכיוון שהשליח צפוי לסיים את
תפקידו ביוני .2102
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בתכנית העבודה נקבע כי תפקיד ו של השליח ליצור קשר עם מגוון ארגונים ותנועות
בקהילה ולפעול איתם בשיתוף פעולה מלא לצורך עידוד העליה .תפקידו ליזום ,לארגן
ולהיות שותף במספר רב של אירועים וכנסים ולהוציאם אל הפועל.
פעילויות לעידוד עליה – העלות והמימון הנדרש מהחטיבה 0.01 :מיליון ש"ח.
אזור

סמינרים ,כנסים
חוגי בית ואירועים

ירידים

סיורי גישוש
ופעילות
הכנה לעליה
01,111

צפון אמריקה

001,111

21,111

אמריקה הלטינית

021,111

11,111

21,111

אנגליה וצפון אירופה

021,111

001,111

01,111

צרפת ובלגיה

021,111

011,111

01,111

ישראל

001,111

21,111

-

סה"כ

911,111

011,111

001,111

היחידה לעידוד עליה ציינה כי הפעילויות הנ"ל כוללות פרסום בסוגי המדיה השונים,
פעו לות שיווק ,הפקת חומרים ,נסיעות ,טיסות ,הזנה וכיבוד ,לינה ,שכר מרצים
ואש"ל ,שכירת אולם וציוד ,הסעות והובלות.
כמו כן צוין כי החלוקה התקציבית נעשתה בהתאם לאופי ורמת הפעילויות בארצות
היעד .עם זאת ,בהתאם למציאות המשתנה ,יתכנו שינויים והתאמות במהלך שנת
הפעילות שייעשו בתיאום בין צוות הצ"ע לחשבות החטיבה להתיישבות.
הביקורת ממליצה כי בעקבות ההגדרה מחדש של הקטגוריות של הפעילויות (ובכלל
זה ישראל) יש לקבוע בתקציב היחידה לעידוד עליה לשנת  3100סעיפי תקציב זהים
(כולל השליחים והעובדים המקומיים) .כך ניתן יהיה לבצע רישום ובקרה מדויקים
ותתאפשר התאמה בין מערכת הכספים של הצ"ע לבין דוחות הביצוע שיוגשו
לחטיבה להתיישבות.
משיחה עם מנהל היחידה לעידוד עליה עולה כי בימים אלה נערכת פעילות רחבה
לעידוד עליה במגדל העמק .אולם ,מנהלת חטיבת חברה וקליטה בחטיבה להתיישבות
מסרה לנו כי החטיבה לא תאשר את דוחות הביצוע שבהם יהיו הוצאות עבור עידוד
עליה במגדל העמק משום שזו עיר .היא הסבירה כי במסגרת המימון שקיבלה החטיבה
להתיישבות ,יש לה מנדט לממן פעילויות של עידוד עליה רק במועצות אזוריות( .לצורך
מימון פעילות בערים נדרשת החלטת ממשלה ותקציב גדול יותר).
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הביקורת ממליצה להצ"ע ולחטיבה להתיישבות להסדיר ביניהן בהקדם את סוגיית
מימון פעילויות עידוד עליה בערים ,כדי להימנע ממצב שבו החטיבה להתיישבות לא
תוכל לאשר את דוחות הביצוע ולכן לא תממן את ההוצאות.
מהחטיבה להתיישבות נמסר לנו כי בשנתיים שבהן התכנית פועלת מתברר כי
בקיבוצים אין ביקוש לקלוט את העולים מכיוון שהקיבוצים עברו הפרטה ,אין בהם
דירות ריקות כפי שהיו בעבר ,ויש ביקוש של "בנים חוזרים" לגור בקיבוצים .כמו כן
היישובים אינם מעוניינים בשינוי דמוגרפי .למעשה ,החטיבה לא מצליחה לקבל
התחייבות מאף ישוב לקלוט את העולים שהגיעו במסגרת התכנית לעידוד עליה.
לאור זאת ,הביקורת סבורה כי יש לבחון מחדש את המטרה המוצהרת של התכנית
לעידוד עליה בהתיישבות.

יולי 2102
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תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
לדוח הביקורת בנושא
"הביתה" – היחידה לעידוד עליה
בהתאם לסעיף  81ב' לתקנון המבקר והמשרד לביקורת ,ההסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדוח הנ"ל.
מדינת ישראל היא ביתו היהודי והעלייה ארצה היא נשמת אפה של התנועה הציונית.
חוקת ההסתדרות הציונית העולמית מציינת את העלייה ארצה ושילובה בחברה
הישראלית כאחד מיסודות הציונות.
לאור שינויים שחלו במוסדות הלאומיים ובשים לב לשינוי בדגשים של פעילות
הסוכנות היהודית שנבעו מהתוכנית האסטרטגית שהחלה להתגבש בסוף העשור
הקודם ,החליט הקונגרס הציוני שהתכנס בירושלים ביוני  0282שהעלייה תהיה נושא
מרכזי בפעילות ההסתדרות הציונית .החלטה נוספת שהתקבלה בקונגרס האחרון
הייתה ליזום מחדש את התארגנותם של גרעיני עלייה בתפוצות.
בעקבות אלו ,הוקמה היחידה לעידוד העלייה.
הביקורת בחנה את פעילות היחידה בשנתיים הראשונות להקמתה ,בשנים .0280-0282
עריכת הביקורת בשלב זה בו מתגבשים תוכניות העבודה ודפוסי הפעילות של היחידה,
מסייעת בקביעת תהליכי העבודה בהמשך הדרך.
הביקורת מתייחסת לפערים שבין תוכניות העבודה שתוכננו עם הקמת היחידה לעידוד
עלייה לבין הביצוע בפועל .כך לדוגמא ,תוכניות לקיום סמינרים וירידי עלייה לא בוצעו
בהיקפים שתוכננו ,בעוד שהיקף הפעילות של משלחות ההסברה והשיווק ושל חוגי
הבית גדל באופן משמעותי.
אכן ,בתקופת הפעילות הנסקרת ,במסגרת הפקת לקחים ראשונית ,צומצמו פעילויות
הסמינרים וירידי העלייה בחלק מהמדינות ותוגברו משלחות ההסברה ,השיווק וחוגי
הבית וזאת בעקבות התגובות החיוביות שלהן זכו פעילויות אלו .היחידה הפיקה
לקחים והתאימה את פעילותה לפי הנסיבות והצרכים המשתנים בכל אזור פעילות.
הכל לפי העניין והצרכים.
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הדו"ח מציין ליקויים בתחום המינהלי-כספי שרובם קשורים לרישום ותיעוד
ההתחשבנות עם החטיבה להתיישבות ולרישום מעקב אחר הוצאות ברחבי העולם
המבוצעות באמצעות "גזברויות חו"ל" (של הסוכנות היהודית).
בשל מגוון סיבות ובכללן העלויות הנדרשות ע"י הסוכנות לתפעול "גזברויות חו"ל"
במתכונת הקיימת ,נערכת מחלקת הכספים לשינוי מקיף בניהול הכספי בחו"ל.
במסגרת שינוי זה ובשים לב להערות ולהמלצות הביקורת ,תפעל מחלקת הכספים
ליצירת תבנית עבודה סדורה ושונה שבין השאר תבטיח שהרישום הכספי והתיעוד יהיו
זמינים ושקופים גם ליחידות התפעוליות.
מירב הליקויים שהתייחסו למימשק החשבונאי-תקציבי עם החטיבה תוקנו .הדו"חות
שהוגשו לחשבות החטיבה להתיישבות בגין המחצית הראשונה של השנה הנוכחית
(ינואר – יוני  ) 0282אושרו במלואם והתמורה עבורם התקבלה.
הביקורת התייחסה לעניין "גרעיני עלייה להתיישבות" ומציינת שהשיטה אינה
מצליחה וכי העולים מבקשים להתגורר במקומות בהם יש ריכוזי תעסוקה ,חינוך
וקהילה תומכת ולאו דווקא באזורי פעילותה של החטיבה להתיישבות .יש לזכור
שלפעילות המשותפת של גרעין העלייה יתרונות רבים כ"קבוצת תמיכה" גם בשלב
ההכנות לעלייה וגם בשלבי הקליטה בישראל והדרישה לכך נובעת מצרכי השטח.
בהקשר זה נציין כי בהחלטות ממשלה שהתקבלו לפני למעלה מעשר שנים הורחבה
פעילות החטיבה גם לישובים העירוניים והכפריים בנגב ובגליל ובהחלטה שהתקבלה
לפני כשנה ושעניינה תוכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות ,נקבע כי "החטיבה
להתיישבות תסייע לקבוצות ההתיישבות ויזמי קבוצות התיישבות במרחב העירוני
בתחום הניהולי ,התכנוני והפיסי ,לרבות פתרונות לדיור זמני ולדיור קבע ,ביצוע
עבודות תשתית ,הצבת מבנים יבילים ,שיפוץ מבני ציבור ,שיפוץ ופיתוח מבני פעילות
לקבוצות ההתיישבות וביצוע פרויקטים כלכליים ויזמות עסקית".
מכל מקום ,היחידה בוחנת באופן שוטף את ישימות תכניות העבודה ומתאימה אותן
בשים לב ליעילותן.
לסיום ,אני מוצא לחובה להזכיר את ייסוד הפרויקט הלאומי לעידוד עלייה מכלל
ארצות העולם שיזמה הממשלה (משרד העלייה והקליטה) ובו שותפים הסוכנות
היהודית ,קרן היסוד וההסתדרות הציונית העולמית.
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לפי החלטת ממשלה שהתקבלה לאחרונה ,הקימו הסוכנות וההסתדרות הציונית,
בשותפות שווה ,חברה לתועלת הציבור שתעסוק בעידוד העלייה מכל ארצות העולם
וזאת בהתאם להחלטות וועדת היגוי שמוביל משרד העלייה והקליטה.
הממשלה מעמידה לעניין זה תקציב נכבד כבר בשנת הכספים הנוכחית .בנוסף ,יש
ציפייה שבעתיד קרן היסוד והפדרציות היהודיות בצפון אמריקה יגייסו כספים לעניין
זה.

( )-א .דובדבני

ירושלים ,נובמבר 0282
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קרן קימת לישראל
שכר ומשאבי אנוש
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קרן קימת לישראל
שכר ומשאבי אנוש
.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את תהליך עיבוד ותשלום
השכר ותהליך גיוס העובדים בקרן קימת לישראל (להלן" :קק"ל").

1.1

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:
 ביצוע תשלומי שכר ונלוות לעובדים ,על פי הסכמי השכר. תהליך דיווח נוכחות במטה ובשטח. -תהליך קבלת עובדים במכרזים.

1.1

הביקורת נערכה במשרדי מטה קק"ל בירושלים ,במרחב גילת בדרום ובמרחב
מרכז באשתאול בחודשים דצמבר -1111אפריל .1111
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם מ"מ מנכ"ל קק"ל ,מנהל מחלקת שכר,
מנהלת אגף משאבי אנוש ,מנהל מחלקת קליטה ופרישה ,מנהל ארגון
ושיטות ,אחראית דיווחי נוכחות במטה ,מנהלניות במרחב מרכז ובמרחב
דרום ועם עובדים נוספים ,ככל שמצאנו לנכון.
התקופה שנבדקה הינה השנים  1111ו.1111-

 1.1יעדי הביקורת:
א.
ב.
ג.
ד.

סקירת תהליך עיבוד ותשלום השכר והבקרות הנלוות.
סקירת הליך גיוס עובדים לתפקידים חדשים ,לרבות במכרז פנימי.
בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות הנהלים
והתהליכים הקיימים.
איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
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 1.1מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 הסכמים קיבוציים בתחום השכר אשר חלים על קק"ל.
 נהלי שכר ומשאבי אנוש בקק"ל.
 תלושי שכר.
 דוחות נוכחות ממערכת הנוכחות.
 דוחות נוכחות ידניים של עובדים שאינם מחתימים כרטיס נוכחות.
 דוחות שונים ממערכת השכר ,בחתכים שונים.
 טבלאות שכר.
 תיקי מכרז לתפקידים שונים.
 אסמכתאות ומסמכים שונים מתיקי העובדים ,כגון :הסכמי העסקה
אישיים ,התכתבויות בנוגע לתנאי עבודה וכו'.
 נתונים בדבר הלוואות לעובדים.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
1.1

מתודולוגית הבדיקה:
 קריאת מספר הסכמי שכר ובדיקתם אל מול נתוני השכר.
 קריאת הנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילויות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 סקירת המבנה הארגוני במחלקת שכר ובאגף משאבי אנוש ,לרבות תחומי
האחריות בתהליכי העבודה.
 סקירת מערך ההרשאות במערכת הנוכחות והשכר ,לרבות הרשאות בנוגע
להקמת עובד במערכת ,דיווחי נוכחות ועדכוני שכר.
 קבלת דוחות ונתונים ממערכת השכר וניתוחם.
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 בדיקת דיווחי הנוכחות והתאמתם לתשלומי השכר.
 בדיקת מדגם תלושי שכר.
 סקירת תהליך תשלום שעות נוספות ,הוצאות רכב והוצאות אש"ל.
 בדיקת הליך שיבוץ ותשלום בגין תורנויות כיבוי אש.
 בדיקת נושא הלוואות לעובדים ביחס לנהלים.
 סקירת תיקי מכרזי עובדים לשנים  1111ו.1111-
 סקירת התיקים האישיים של מדגם עובדים ובדיקת קיומם של
אסמכתאות מתאימות לתהליך קליטת העובד ותנאי שכרו.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות מתן המלצות.

.2

רקע כללי
א.

מבוא:
קרן קיימת לישראל נוסדה בשנת  ,1011על פי החלטת הקונגרס הציוני החמישי
בבאזל.
מטה קק"ל ממוקם בירושלים .הפעילות של קק"ל בשטח מתבצעת בפריסה של
שלושה מרחבים – צפון ,מרכז ודרום ,כך שכל מרחב מחולק לאזורי פעילות.
היקף כוח האדם בקק"ל צומצם משמעותית בשני העשורים האחרונים.
בתחילת שנות התשעים הועסקו בקק"ל כ 1,111-עובדים ואילו כיום ישנם
כ 011-עובדים ,לאחר שבשנים האחרונות נחתם הסכם אשר הסדיר את
מעמדם של כ 111-עובדי שדה אשר הפכו לעובדי תקן ,בשתי פעימות.
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להלן מספר נתונים על פריסת העובדים ,נכון להיום:

ב.

מטה/מרחב

מספר עובדים

מטה

350

דרום

176

צפון
מרכז

178
198

סה"כ

902

עלויות שכר:
להלן נתוני עלות שכר לשנים ( 1111-1111באלפי ש"ח:
קבוצת
עובדים

2211

עובדי תקן

מס'
עובדים
881

111,111

עובדי שדה*

811

פרילנסרים** 118
סה"כ

2212
מס'
עובדים
800

111,011

11,111

011

10,111

1,110

111

1,181

עלות שכר

21,9127

עלות שכר

2779272

(*) עובדים זמניים או עונתיים .מספר העובדים המופיע בטבלה מתייחס לכלל העובדים
שהועסקו במהלך כל השנה .בממוצע מדובר בכ 111-תלושים לחודש בשנת  .1111מספר
העובדים מייצג העסקה לפרקי זמן קצרים של עד  0חודשים ,בעיקר בעונות הקיץ.
(**) פרילנסרים מועסקים על ידי האגף לחינוך ונוער ,על בסיס חוזה ומרביתם למשך ימים
ספורים בחודש על פי קריאה ,לדוגמא :מדריכים.

ניתן לראות מהטבלה כי חל גידול בשיעור של כ 11%-בעלויות שכר עובדי
התקן בשנת  .1111חלק נכבד ממנו מיוחס לדרגה שניתנה לעובדים בתחילת
שנה זו ,אשר עלותה נעה בטווח של  ,8%-11%בהתאם לדרגת העובד.
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להלן התפלגות רכיבי שכר עיקריים לשנת  1111לעובדי התקן:
רכיב
שכר יסוד ברוטו
שעות נוספות
אחזקת רכב
גילום שווי שימוש
אש"ל
מענקי חג
ביגוד והבראה
רכיבים אחרים
סה"כ ברוטו
נלוות לשכר
סה"כ עלות עובדי תקן
ג.

עלות

(אלפי ש"ח)

111,811
18,111
11,011
8,111
11,111
8,111
1,111
11,801
2209202
11,181
2419,22

מחלקת השכר:
מחלקת השכר בקק"ל מונה ארבעה עובדים והיא אחראית על טיפול בשכר
העובדים הפעילים ,תשלומי פנסיה ,שכר לשליחים בחו"ל ופרילנסרים.
קיימת חלוקת עבודה בין עובדי המחלקה ,כדלהלן:
-

מנהל מחלקה.

-

חשבת שכר ומנהלת חשבונות ,המטפלת בכל הקשור לעובדים הקבועים-
חישובי שכר ,מענקים ,פדיון ימי חופש והקלדת נתונים למערכת השכר.

-

חשבת שכר המטפלת בגמלאים (רובם בפנסיה תקציבית) לרבות תשלומים
סוציאליים ,מענה לגמלאים ,מענקי פרישה וכיוצ"ב .כמו כן היא מטפלת
בתשלומים באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) לקופות ,טופס 111
שנתי ,ונושאים אחרים.

-

חשב שכר המטפל בין היתר בנושא שליחים בחו"ל ,לרבות סוגיות מס.
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ד.

משאבי אנוש:
אגף משאבי אנוש כולל חמש מחלקות:
 .1מחלקת קליטה ופרישה-מחלקה זו מטפלת בקליטת עובדים חדשים,
טיפול בזכויות העובדים ,טיפול בעובדים זמניים באמצעות חברות כוח
אדם (משא ומתן על תנאי ההסכם) ופרישת עובדים .המחלקה מונה 1
עובדים.
 .1מחלקת רווחה-במחלקה זו מושיטים עזרה לעובדים שנקלעו למצוקה,
כגון :משבר רפואי ,אישי ,משפחתי ,כספי וכן בנושא יחסי עבודה ועוד.
המחלקה מונה  1עובדים.
 .1מחלקת הפרט – מטפלת באופן שוטף בזכויות עובדי התקן ,לרבות :דרגות,
עדכוני שכר ,תשלומים חד פעמים ,תנאים סוציאלים ,דיווחי נוכחות,
תביעות מול ביטוח לאומי וכיוצ"ב.
 .1מחלקת הדרכה-מחלקה זו אחראית על ביצוע קורסים ,הדרכות והכשרות
עובדים ,השלמת תארים וכד' .המחלקה מונה  1עובדים.
 .1מחלקת עובדי השדה-מחלקה זו מטפלת בכל הנושאים הקשורים לעובדי
שדה .במחלקה זו  1עובדים.
מחלקת או"ש – מחלקה זו אינה חלק מאגף משאבי אנוש והיא כפופה ישירות
למנהל החטיבה .המחלקה עוסקת בין היתר בפיתוח ארגוני ,רענון וכתיבת
נהלים ,הגדרת תפקידי עובדים ויעוץ ארגוני .המחלקה מונה  1עובדים.

ה.

מערכת השכר והנוכחות:
בקק"ל משתמשים במערכת שכר של חברת "חילן" (להלן" :חילן") וקיימים
שעוני נוכחות של חברת "סינאל" (החומרה לדיווח נוכחות הינה של חברת
סינאל והתוכנה הינה של חילן) ,עם ממשק אוטומטי למערכת השכר .נתוני
הנוכחות מוקלדים במערכת הנוכחות על ידי אחראיות הדיווח (ראה בהמשך)
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ואחת לחודש מתבצעת "סגירת חודש" ,בה מבצעים עיבוד הנתונים והעברתם
לתשלום שכר על ידי מערכת חילן.
הביקורת בחנה את ההרשאות הקיימות לעובדים 9למערכות השכר והנוכחות.
ממצא הביקורת
בקשתנו לקבל את רשימת ההרשאות המלאה למערכות השכר והנוכחות לא
נענתה אולם התשובה שהתקבלה בעל פה היא כי עובדי משאבי אנוש יכולים
לעדכן את נתוני השכר במערכת השכר ואילו לחלק מעובדי השכר יש גישה
לעדכון נתוני הנוכחות .בנוסף ,מהביקורת עולה כי עובדי משאבי אנוש
מעדכנים באופן שוטף נתוני שכר בסעיפים מסוימים (למשל :שכר של חלק
מהעובדים החדשים ושעות נוספות) .נדגיש כי הדבר נעשה בניגוד לכללים
בסיסיים של הפרדת תפקידים ,לפיהם עובדי משאבי אנוש אינם אמורים לקבל
הרשאות גישה למערכת השכר ועובדי השכר אינם אמורים לקבל הרשאות
גישה לנתוני משאבי אנוש .מטרת כללים אלו הינה למנוע שגיאות ו/או פעולות
לא תקינות בתהליך עיבוד ותשלום השכר והם נהוגים כסטנדרט בארגונים
קטנים משמעותית מקק"ל.
המלצת הביקורת
מומלץ ליצור הפרדת תפקידים ברורה ,לפיה לעובדי משאבי אנוש תינתן גישה
לנתוני משאבי אנוש בלבד ,לרבות מערכת הנוכחות ולא תינתן להם הרשאה
לעדכן נתוני שכר .מאידך ,יש לבטל את הרשאות הגישה של עובדי מחלקת
השכר למערכת הנוכחות.
תגובת ההנהלה
המלצת הביקורת בעיקרה מקובלת עלינו ולפיכך ניתנה הנחיה להיערך
להפרדת הרשאות מיד עם קבלת דוח ביקורת זה .בטרם גיבוש הדו"ח
הסופי המנכ"ל הנחה להעביר את יחידת השכר מחטיבת משאבי אנוש
ומינהל לחטיבת כספים וכלכלה ולאחריותה.
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בנוסף ,באלה הימים ,מתגבשת חלוקת /הפרדת הסמכויות בין הגורמים
המטפלים בתיק העובד ותנאי העסקתו ובין האחראי על דיווחי נוכחות
של העובדים.

.1

הסכמים קיבוציים החלים על קק"ל
הסכם קיבוצי הוא הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים,
הוא הוגש לרישום (תנאי הכרחי) במחלקה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה והמסחר
ועוסק בנושאים הבאים :קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו ,תנאי-עבודה ,יחסי-
עבודה ,זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם וכו'.
קק"ל הינה צד למספר לא מבוטל של הסכמים קיבוציים שנחתמו .להלן פרטים
בדבר חלק מההסכמים שנחתמו:
 הסכם קיבוצי  – 18/1111תנאי שכר והשתתפות עובדים בנזקים ואבדנים.
 הסכם קיבוצי  – 11/1111ההסכם מתייחס לתוספות שכר בגין השנים
 ,1110-1111תוספת השתתפות בתשלומים למעונות יום והגדלת שיעור
הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים.
 הסכם קיבוצי  – 11/1111יחסי עבודה ועלויות שכר בקק"ל .ההסכם
מתייחס ,בין היתר לנושאים הבאים :העסקת עובדים חדשים ,דירוג
עובדים ,שעות נוספות ,השתלמויות ,גילום הטבות וכד'.
 הסכם קיבוצי  – 11/1110ההסכם מתייחס לתשלומים לעובדים שנעדרו
בגין מבצע עופרת יצוקה .בהסכם מפורט על מי חל ההסכם ,מהם התנאים
הנדרשים כדי לקבל תשלום כרגיל ,אופן התשלום לעובד ,מועד התשלום
והישובים הנכללים במפת הפיצוי.
 הסכם קיבוצי  – 18/1111הסכם המסדיר נושא הביטוחים לעובדי קק"ל.
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 הסכם קיבוצי  – 10/1111יישוב מחלוקות :הסדרה סופית של מחלוקות
שנדונו בהסכמים מהשנים  1111ו 1111-ובכלל זה ביטול תביעה עומדת
בבית משפט ,ביצוע רה-ארגון תוך התייחסות להענקת דרגות ,ביצוע שעות
נוספות ותנאי שירות כגון טלפון נייד ,ביגוד וכן תעסוקת ילדי עובדים.
 הסכם קיבוצי  – 11/1111יישום תוכנית הבראה בקק"ל בעקבות מצבה
הכלכלי תוך ביצוע תוכנית פרישה מרצון והפחתת מצבת עובדים.
 הסכם קיבוצי  – 11/1111ההסכם כולל הבנות בנושא תנאי שירות
ופרישה .בכלל זה :התייחסות לתוספת דרגות ,מעבר לפנסיה צוברת,
צמצום משרות ותנאי שירות.
 הסכם קיבוצי מיוחד  18/1118המתייחס להבטחת הפנסיה של עובדי
קק"ל.
הפרשה לפנסיה
לאורך השנים הייתה נהוגה בקק"ל פנסיה תקציבית ,דהיינו פנסיה המשולמת
מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה .להבדיל מפנסיה צוברת,
בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק על ידי המעביד ואילו
בפנסיה צוברת ההפרשות מבוצעות הן על ידי המעביד והן על ידי העובד.
מההסכמים הקיבוציים משנת  1001ומשנת  1111ניתן להבין כי חל שינוי במעמדם
של העובדים החדשים אשר ייקלטו לעבודה החל מיום .11/11/1001
בפועל המעבר לפנסיה צוברת בוצע באופן הדרגתי והחל משנת  1008כל העובדים
החדשים שנקלטו הינם בפנסיה צוברת.
נושא הפנסיה לעובדים ,הזכאים לפנסיה תקציבית או לפנסיה צוברת,
מעוגן בהסכם עבודה קיבוצי מ ,8/1118-המסדיר את הבטחת הפנסיה לעובדי קק"ל.
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.2

דיווחי נוכחות
כל עובדי המטה בקק"ל ,להוציא עובדים המוגדרים בדרג מנכ"ל ומנהלי אגפים או
מקביליהם ומעלה ,נדרשים להחתים כרטיס במערכת הנוכחות ,בתחילת ובסיום כל
יום עבודה.
עובדי המינהלה במרחבים מחתימים כרטיס במערכת ,להוציא את אלה מתוכם
השוהים בשטח וממלאים טופס ידני .יתר עובדי המרחבים מוגדרים למעשה כעובדי
שטח ומדווחים בטופס ידני .על כן– בפועל רוב עובדי קק"ל מדווחים ידנית.
הטופס הידני מהווה למעשה גם דיווח אש"ל וכולל את פרטי מקום העבודה בכל
יום ,שעות עבודה ,נסיעות ,הוצאות אש"ל וכו'.
לכל מחלקה/יחידה/איזור ישנה אחראית דיווח ,אשר אליה מועברים הטפסים
הידניים ו/או תיקונים לדיווחים הממוחשבים שהופקו מהמערכת.
בסך הכל ישנן  11אחראיות דיווח בקק"ל.
בכל תחילת חודש ,מפיקות אחראיות הדיווח את דיווחי הנוכחות מהמערכת ,בכל
מרכז דיווח ומעבירות לעובדים לבדיקה ולהשלמות .העובד מתקן את הדרוש תיקון
כגון :מחלה ,חופשה ,השתלמויות וכד' ,חותם על טופס הדיווח ומחתים את המנהל
הישיר.
הדיווחים המתוקנים מוחזרים לאחראית הדיווח לצורך הזנה במערכת.
במקביל ,מועברים לאחראית טפסי הדיווח הידניים מהשטח ,כשהם חתומים
כאמור ,לצורך הזנה למערכת.
סגירת החודש מתבצעת סביב ה 11-לכל חודש והשכר החודשי משולם בתחילת כל
חודש ,כך שעדכוני הדיווח של חודש מסוים באים לידי ביטוי במשכורת העוקבת
(למשל :נתוני הנוכחות של מרץ באים לידי ביטוי במשכורת אפריל ,אשר תשולם ב1-
במאי).
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כאשר מערכת הנוכחות נסגרת מודיעה אחראית הדיווחים הארצית בקק"ל
ל"חילן" לבצע ממשק מהנוכחות לשכר.
הביקורת בחנה את תהליך דיווח הנוכחות 9תוך סקירת הבקרות המתבצעות
בתהליך 9הפרדת תפקידים 9נאותות דיווחי הנוכחות והתאמתם לתלוש השכר.
במסגרת המדגם נבדקו  24דיווחי נוכחות במרחב דרום 9מרחב מרכז ובמטה.
כמו כן 9נבדק נושא ניצול ימי חופשה שדווחו בגליונות הנוכחות אל מול תלושי
השכר – נמצא תקין.
ממצאי הביקורת
 אחראית דיווחי הנוכחות הארצית בקק"ל מזינה נתוני נוכחות של עובדים
שונים ,לרבות מנהלים בכירים וכן מתקנת דיווחי נוכחות שבוצעו במרכזי
הדיווח במרחבים ,מסיבות שונות .במסגרת עדכון נתוני הנוכחות במערכת
מתבצע בכל מרכזי הדיווח עדכון גם של נתוני האש"ל הכלולים בדיווח
הנוכחות הידני – שעות נוספות ,מכסת ק"מ ,תורנויות וכיוצ"ב .המדובר
בעדכונים בעלי משמעות כספית גדולה ,כמפורט לעיל בסעיף  1לעניין רכיבי
השכר .הביקורת מציינת כי בכל חודש מופק דוח מרוכז של תוצאות ניתוח
דיווחי הנוכחות שמטרתו איתור חריגים .עם זאת ,לא מצאנו עדות לשימוש
שנעשה בדוחות אלו ומכל מקום דוח כזה אינו יכול להוות תחליף למערכת
בקרה מסודרת על ההקלדות ידניות הרבות שמתבצעות במערכת.
 חלק נכבד מהדיווחים הידניים מתבצעים באופן לא סביר ,כך שהעובדים
מדווחים על שעת כניסה קבועה ו/או עגולה ושעת יציאה קבועה ו/או עגולה
במשך חודש שלם ,ולעיתים גם במשך מספר חודשים ברצף ,ללא סטייה .יצוין
כי לעניין זה נסקרו עשרות דיווחי נוכחות נוספים מעבר למדגם כאמור ,על
מנת להבין את היקף התופעה .יודגש כי ברוב המקרים הדיווח משפיע מהותית
גם על רכיב שעות נוספות ,כך נמצא שעובדים מבצעים מידי יום באופן קבוע
 11שעות ויותר (ראה גם בהמשך).
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להלן מספר דוגמאות:
מספר עובד
11111
11111
11111
1111
1811
1811

1111
1111
1111
1111
1118

חודש דיווח
11/1111
18/1111
11/1111
11/1111
11/1111
11/1111
11/1111
11/1111
11/1111
11/1111
11/1111

שעת כניסה
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11
11:11

שעת יציאה
10:11
10:11
10:11
18:11
18:11
18:11
18:11
11:11
18:11
18:11
18:11

 מבדיקת דיווחי נוכחות והשוואתם לתלושי שכר נמצאו שני מקרים של
תשלומי יתר שגויים ,כדלקמן:
א .עובדת מס'  1011נעדרה מהעבודה בחודש  ,11/1111במשך  1ימים עקב
מצב בטחוני .בתלוש המשכורת לחודש הרלוונטי לא נוכו ימים אלו
משכרה ,אך בנוסף ,היא קיבלה תוספת בגין מצב בטחוני בדמות
תשלום בגין  1ימי עבודה .כמו כן ,העובדת קיבלה החזר ק"מ בגין
חודש עבודה מלא.
בהקשר זה ,ביקשנו לבדוק האם מדובר בתופעה רוחבית ומבדיקת
הנוכחות של מספר עובדים נוספים בימי מבצע "עמוד ענן" ,לא נמצאה
כפילות כאמור.
ב .עובד מס'  1811דיווח על  11ימי עבודה בחודש  18/1111אך בתלוש
השכר שולם לו לפי  11ימי עבודה ,כולל אש"ל ,שעות תקן ושעות
נוספות על כל המשתמע מכך.
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תגובת מנהל החטיבה
א .המדובר בתקלת תוכנה שתוקנה.
ב .על פי דיווח הנוכחות הממוחשב העובד עבד  11ימים.
תגובת הביקורת
על פי מסמך הנוכחות החתום על ידי העובד והמנהל ,אשר מוקלד
לאחר מכן למערכת הנוכחות – דווחו  11יום בלבד ונראה
שההקלדה שגויה .לא ניתן לקבוע את סיבת אי ההתאמה ,דבר
המעצים את הבעייתיות בחוסר הבקרה ,כמפורט לעיל.
 אחראיות הדיווח במרחבים ובמטה ,המזינות את דיווחי הנוכחות למערכת
"חילן" מזינות גם את דיווחי השעות שלהן עצמן ולעיתים גם את דיווחי
הנוכחות של המנהלים הישירים שלהן ,בהתאם להנחיות שקיבלו מהם .לאחר
מכן המנהל חותם על דיווחי הנוכחות .הדבר מתבצע ללא כל בקרה של גורם
בלתי תלוי ,זאת ,בניגוד לעקרון הבסיסי של הפרדת תפקידים.
המלצות הביקורת
 יש לבצע בקרות שוטפות ובדיקות סבירות לגבי נתוני הנוכחות והאש"ל
שהוזנו למערכת הנוכחות ,טרם ביצוע הממשק למערכת השכר .מומלץ להגדיר
דוחות בקרה קבועים במערכת ,ברמת סה"כ וברמת מחלקות וכן לקבוע מדגם
קבוע של עובדים אשר ייבדק מידי חודש.
 מומלץ לקבוע הנחיות בכתב לעניין נאותות ודיוק בדיווחי הנוכחות ,להפיץ
אותם בכל המרחבים ולאכוף אותם .אין לאפשר דיווחי נוכחות בשעות
קבועות ועגולות.
 מומלץ לפעול להשבת הכספים ששולמו ביתר ,בשני המקרים שפורטו לעיל.
 מומלץ כי תיקוני נוכחות של אחראיות הדיווח עצמן ושל המנהלים הישירים
שלהם ,יתבצעו או יפוקחו על ידי גורם בלתי תלוי מהמטה או ממרחב אחר.
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תגובת מנהל החטיבה
א .מקובלת המלצת הביקורת להגברת הבקרה על דיווחי הנוכחות של
העובדים.
ב .במקרה שבו אותרה תקלה נוכה התשלום העודף משכרה של העובדת.
ג .מקובלת המלצת הביקורת לכך שעדכוני הנוכחות של מנהלים לא
יבוצעו על ידי הכפופים להם ,לא כל שכן שעובד יעדכן את דיווחיו הוא.
הנחייה ברוח הדו"ח תצא לכל יחידות הדיווח ,כך שבכל מקום בו נדרש
כפיף לאשר עדכוני נוכחות של הממונה עליו ושלו עצמו ,הביצוע יועבר
ליחידת דיווח חלופית.

.4

הכנה ועיבוד השכר החודשי
לאחר ביצוע הממשק ממערכת הנוכחות למערכת השכר ,מתבצע במערכת חילן
חישוב של נתוני השכר החודשי ,אשר נסמך על שלושה מקורות עיקריים:
א .נתוני השכר הקיימים במערכת של כל עובד ,לרבות רכיבים חד פעמיים
המשולמים בחודש מסוים.
ב .עדכונים שוטפים שבוצעו במערכת על ידי משאבי אנוש (למשל :עדכוני ותק,
מכסות שעות נוספות ,מכסות ק"מ).
ג .עדכונים שוטפים שבוצעו במערכת על ידי עובדי מחלקת השכר ,לאחר קבלת
הוראה מתאימה מאגף משאבי אנוש ,לרבות ממנהל החטיבה.
עם סיום עיבוד נתוני השכר ב"חילן" מופק "דוח ביקורת" מהמערכת ,הכולל
השוואה של עלויות השכר החודשי לכל עובד ,ביחס לממוצע של  11החודשים
שקדמו לו .הנתונים נסרקים בעין על ידי מחלקת השכר ובמידה ומזוהה נתון חריג
או נתון הגבוה ב 11%-מהשכר הממוצע כאמור – מתבצעת בדיקה מעמיקה.
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מנהל מחלקת השכר מבצע אף הוא בדיקה בדבר הנתונים שהוזנו למערכת על ידי
עובדי המחלקה.
תוספות שכר וניכוי שכר
במהלך החודש השוטף מקבלים במחלקת השכר עדכונים לגבי תוספות שכר חד
פעמיות ,כגון :ביגוד ,הבראה ,מענקי חגים ,השתתפות בלימודים ,העלאות דרגה,
שינויים באחזקת רכב ,החזרי הוצאות וכן ניכוי מהשכר בגין החלטה של ועדה
המטפלת בחוסרים/נזקים או ניכויים מסיבות אחרות .התוספות מוזנות למערכת
השכר בהתאם להוראה המתקבלת מהגורם הרלוונטי .כל ההנחיות בגין תוספות
אלו נשמרות בקלסר ספציפי לכל חודש .יצוין כי מדובר בעשרות הנחיות פרטניות
מידי חודש.
לאחר העדכונים והבדיקות ,ניתנת הוראה ל"חילן" לסגור את השכר ולהפיק
תלושים לעובדים .במקביל מופק קובץ למס"ב (מרכז סליקה בנקאי) ,הן בהוראת
מחלקת השכר והן בהוראת אגף הכספים .לאחר מכן מתבצעת השוואה בין שני
הקבצים ובמידה ויש זהות ,מתבצע תשלום השכר באמצעות מורשי החתימה
בקק"ל.
הביקורת בחנה את הבקרות המתבצעות בהליך עיבוד השכר.
כמו כן 9הביקורת בדקה כ 42-תלושי שכר מחודשים שונים של עובדים ממחלקות
שונות 9בין היתר 9בהיבטים של נתוני שכר יסוד 9נוכחות ושעות נוספות 9ימי חופש9
רכיבי שכר אחרים 9תשלום אש"ל וכדומה .מעבר לאמור לעיל לעניין נוכחות לא
נמצאו שגיאות ביחס לנתוני הבסיס של הדיווחים.
ממצאי הביקורת
 לדעת הביקורת ,שיטת הבקרה המתבצעת כיום אינה מספקת כאשר מדובר
בכמות של כ 1,111-תלושי שכר בממוצע לחודש ,ללא גמלאים .כמו כן,
הבקרות מתבצעות בדרך כלל "בעין" ואינן מתועדות .אי קיומן של בקרות
מספקות בתהליך עיבוד השכר ,יחד עם אי קיומן של בקרות בתהליך עדכון
נתוני הנוכחות והאש"ל מהווים פירצה משמעותית היכולה לגרום לשגיאות
ולתשלומי יתר.
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 ישנם עדכונים המתבצעים במשאבי אנוש (למשל :אחזקת רכב ,תשלום מצב
בטחוני) ואשר משפיעים על תשלומי השכר ,אשר אינם נבדקים במחלקת
השכר ולעיתים זו כלל אינה יודעת עליהם .כך קורה שלא קיימת בקרה
המפצה על אי הפרדת התפקידים המובנית בתהליך עיבוד השכר.
המלצת הביקורת
 מומלץ להגדיר מספר בקרות שיטתיות ומובנות ,אשר תתבצענה מידי חודש
כחלק אינטגרלי מתהליך עיבוד השכר ,הן ברמת סה"כ והן ברמה פרטנית של
עובדים (למשל :עובדים חדשים ,עדכונים חדשים שהוזנו במהלך החודש ,רכיב
חד פעמי וכיוצ"ב) .יש לתעד את הבקרות בכתב ולעקוב אחר הסטטיסטיקה
של השגיאות שהתגלו.
תגובת מנהל החטיבה
בהקשר לתיעוד הבקרות הרינו לציין שקיים תיעוד אך לא ברמה מספקת
והגברנו התיעוד עם קבלת המלצת דוח זה.
תגובת ההנהלה
בחודש נובמבר  ,1111נערכה התקשרות עם יועץ חיצוני ,בהנחיית המנכ"ל,
לשם קבלת הצעה לגיבוש והטמעת תהליך בקרה מסודר בכל הנוגע לעיבוד
הנתונים ועבודת מחלקת השכר בקק"ל.

.0

רכיבי שכר ותנאים סוציאלים
 0.1שעות נוספות
סעיף השעות הנוספות הינו סעיף משמעותי בתקציב השכר .כאמור ,הניצול בסעיף זה
עמד בשנת  1111על  18מליון ש"ח.
בהסכם הקיבוצי מיום  11/10/1111נקבעו שני הסדרים בנוגע לתשלום שעות נוספות,
כמפורט להלן:
999

א.

תשלום שעות נוספות לעובדי ציוד מכני הנדסי (להלן" :צמ"ה") ,בהתאם
לעונות וחודשי השנה ,כדלקמן:
 חודשים אפריל עד נובמבר 111-שעות נוספות. חודשים דצמבר עד פברואר 81-שעות נוספות. -חודש מרץ 01-שעות נוספות.

ב.

תשלום שעות נוספות ליתר עובדי הארגון :מכסת השעות הנוספות החודשית
של העובד הוגדרה בהסכם הקיבוצי ונקבעת בהתאם לתפקידו בארגון.
המכסה הינה חודשית בכפולה של  11חודשים .להנהלת קק"ל נתונה הסמכות
לאשר שעות נוספות מעבר למכסה הכוללת השנתית.
להלן חלק מהמכסות שנקבעו:

מנהלי מרחבים

מכסת שעות
נוספות חודשית
11

תפקיד העובד

מנהלי אגפים
מנהלי אזורים
מנהלי עבודה
מהנדסים

11
18
11
11 – 11

שעות עבודה ומנוחה
בחוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א ,1011-בחלק המתייחס להיתר כללי להעסקה
בשעות נוספות לכל העובדים (פורסם בילקוט הפרסומים  1011התשל"ד ב11/11/11-
עמ'  :)111נקבע כי" :היתר זה מתיר את העבדת כלל העובדים במשק  1שעות נוספות
ליום ,אך לא יותר מ –  11שעות נוספות לשבוע" .בנסיבות מסוימות ניתן לקבל היתר
עד לרמה של  11שעות נוספות בשבוע.
הביקורת בדקה את אופן ניצול מכסת השעות הנוספות והתאמה לדרישות החוק.
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ממצאי הביקורת
 מבדיקתנו עולה כי למרות שנקבעו מכסות לכל עובד ולכל תפקיד ,קיימים
עובדים החורגים ממכסת השעות הנוספות ומקבלים על כך שכר .לא ראינו
אישורים בכתב להגדלות המכסות ,הן באגף משאבי אנוש והן במחלקת השכר.
העדר פיקוח ,בקרה והגבלה בנושא זה עלולים לגרום לביצוע שעות נוספות
שלא לצורך ולחריגות בסעיפים תקציביים.
להלן מספר דוגמאות:
מספר עובד תפקיד העובד
1811
1811
1108

מהנדס ביצוע
מהנדס ביצוע
מנהל עבודה

מכסת שעות חודש בדיקה שעות נוספות
בפועל
נוספות
11
11/1111
11 – 11
81
10/1111
11 – 11
11
11/1111
11

 במדגם דיווח שעות עבודה שנבדק על ידנו נמצאו מקרים רבים של העסקת
עובדים מעל  11שעות עבודה ביום ו/או  11שעות נוספות בשבוע ,למשל :עובד
מס'  11111דיווח בחודש  11/1111על  11שעות עבודה בכל יום ,שהם  11שעות
נוספות בשבוע .מהנתונים עולה תמונה של אי עמידה בהוראות חוק שעות
עבודה ומנוחה בצורה שיטתית ולא באופן חריג וחג פעמי.
תגובת מנהל החטיבה
הנ"ל מפעיל צמ"ה ולעובדים אלו שעות הנסיעה כלולות במסגרת השעות
הנוספות .מפעילי הצמ"ה נדרשים לנסוע שעות רבות הלוך וחזור מה
שגורם למספר השעות הנוספות הגבוה .חשוב לציין שבפועל לא עובדים
יותר מ 0-או  11שעות עבודה ביום.
מדי תקופה אנו מוציאים חוזר לרענן החוק ולאחרונה יצא חוזר נוסף
בנושא זה.
 בהסכם הקיבוצי משנת  1111נקבע כי עבודה בימי שישי ,ערבי חג ,חול המועד
וחופשות מרוכזות ,לא תיחשב כחלק ממכסת השעות הנוספות שאושרו לעובד
אף כי התשלום עבור שעות אלו הינו בערכים ( 111%-111%בדומה לתשלום
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עבור שעות נוספות רגילות) .עוד נקבע כי ההנהלה תקבע את העובדים
שרשאים לעבוד בימים אלו .בפועל ,יישום ההסכם הביא למצב בו עובדים
מסוימים מגיעים לכ 111-שעות נוספות .כמו כן ,לא צוין בהסכם כי ימי שבת
וחג לא יחשבו כחלק ממכסת השעות הנוספות ואילו בפועל בקק"ל לא
מחשיבים אותם כחלק מהמכסה.
מצ"ב מספר דוגמאות בולטות מחודש ספטמבר :1111
מס'
עובד
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1101
1111
1110

סך שעות
נוספות
118.1
101.1
180.1
111.1
111.1
111.1
111.1
111.8
111.1

מתוכן לא
במכסה
111.1
111.1
111.1
111.1
111.1
111.1
111.1
111.1
111.1

הערות
א .עובד מס'  1111עבד במשך כל השבוע של ראש השנה מיום א'  1/0עד וכולל
יום שבת  ,1/0מתוכם בימים ד-ש (ראש השנה ושבת) הוא עבד בשעות
 .1:11-11:11לאחר מכן הוא המשיך לעבוד בשבוע העוקב כרגיל.
ב .עובד מס'  1111עבד ברצף בכל יום מ 1/0-עד  10/0בהיקף שעות יומי הנע
בין  11.1שעות ל 11-שעות .כך ביום  11/0הוא עבד  11שעות ,ביום 11/0
עבד  18שעות וביום  11/0עבד  11שעות.
ג .לא ברור איך ניתן לאשר דיווחי נוכחות מסוג אלו .העובד אמור להיות
נוכח בפועל במקום העבודה בשעות העבודה ולא ברור האם הדבר אכן
מבוצע ונבדק.
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המלצות הביקורת
 מומלץ לבחון את שעורי ניצול מכסות השעות הנוספות של העובדים ולהתאים
את המכסות לצרכים הנוכחיים של קק"ל .אין לאפשר חריגה מהמכסה למעט
במקרים חריגים ביותר .יש לתעד את האישור כראוי.
 מומלץ כי בקק"ל יקפידו על כך שעובדים לא יעבדו מעבר ל 11-שעות עבודה
ביום ו/או  11שעות נוספות בשבוע .במידה וישנו צורך מיוחד וחד פעמי
לחריגה מהוראות אלו יש לבקש היתר ממשרד הכלכלה והמסחר ,כחוק.
 מומלץ להגדיר צרכים ברורים באשר לעבודה בימי שישי ,ערבי חג וחול המועד
ולקבוע בהתאם את מכסות השעות הנוספות אותן ניתן לבצע בימים אלו.

 מומלץ לבחון ולאשר בכתב דיווחי נוכחות חריגים ,לרבות עבודה רצופה בימי
מנוחה ולוודא כי העובד אכן נוכח במקום העבודה.
 מומלץ להכליל את שעות העבודה בשבתות ובחגים כחלק ממכסת שעות
העבודה הרגילות.
 0.2אחזקת רכב
אחזקת רכב הוא הסעיף התקציבי השני בגודלו בהוצאות השכר ,בהיקף של כ11-
מליון ש"ח בשנת  .1111בנוסף ,עלות גילום שווי השימוש עמדה על כ 8.1-מליון ש"ח
בשנה זו.

עובדי קק"ל שאינם מקבלים רכב צמוד זכאים להשתתפות בהוצאות רכב ולהחזרי
נסיעות ,כל אחד בהתאם לתנאי העסקתו .רמת הניידות של העובד נקבעת בהתאם
להסכם הקיבוצי והתשלום עבור המרכיב הקבוע מגולם בתלוש השכר.
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לגבי הרכיב המשתנה ,העובד נדרש למלא כל חודש דוח נסיעות ברכב אישי ,לחתום
עליו ולהחתים את הממונה הישיר .הדוח מוגש לאחראית דיווח הנוכחות ,שמדווחת
את נתוני הקילומטרים ביחד עם דיווחי הנוכחות.
הביקורת בחנה את תהליך הגשת דוחות הנסיעה על ידי העובדים 9לרבות בדיקה
במדגם תלושי השכר שנבדקו כאמור 9אל מול דיווחי האש"ל 9הכוללים גם דיווחי
נסיעות.
ממצאי הביקורת
 מבדיקת דוחות נסיעה ברכב פרטי של עובדים ,נמצאו חמישה מקרים בהם
עובדים מבקשים ו/או מקבלים החזרי נסיעות גדולים יותר מאשר הביצוע
בפועל ,כמפורט להלן:
מס' עובד

חודש דיווח

החזר מבוקש

נסיעות בפועל

1181

11/1111

 1,111ק"מ

 1,111ק"מ

1181

11/1111

 1,111ק"מ

 1,101ק"מ

1181

11/1111

 111ק"מ

 111ק"מ

1111

18/1111
החל מחודש
11/11

 1,111ק"מ
 111ק"מ ליום
(באישור)

 811ק"מ

1011

 81ק"מ ליום

 מבדיקת ה דוחות מצאנו כי חלק מהעובדים מגישים דוח חודשי המפרט את
מספר הקילומטרים שביצעו בפועל בכל יום לאורך כל החודש ומאידך ישנם
עובדים שדורשים את מכסת הקילומטרים החודשית שאושרה להם ,ללא
פירוט הנסיעות בפועל .יש לציין כי במכתב שבו מעדכנים את העובד במכסת
הקילומטרים שנקבעה לו מצוין כי התשלום יבוצע כנגד פירוט הנסיעות בדוח
חודשי.
בעיה זו מתעצמת כאשר עובדים נעדרים מהעבודה מסיבות שונות אך
ממלאים דוח נסיעות ובו דרישה להחזר קילומטרים מלא כאילו הגיעו ברכבם
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לעבודה מדי יום במשך כל החודש .ראה מקרים בטבלה כדלקמן:
מס' עובד

חודש דיווח

1111

11/1111

מכסה ק"מ
חודשית
1,111

החזר
מבוקש
חודש מלא

ימי עבודה
בפועל
 0מתוך 11

1011

11/1111

1,111

חודש מלא

 18מתוך 11

1011

11/1111

1,111

חודש מלא

 11מתוך 10

1011

11/1111

1,111

חודש מלא

 11מתוך 11

1011

10/1111

1,111

חודש מלא

 11מתוך 11

המלצת הביקורת
 מומלץ להקפיד לשלם לעובדים את החזרי הק"מ על פי הביצוע בפועל ולא
לשלם באופן אוטומטי על פי המכסה שאושרה .למותר לציין כי הדבר אמור
לגבי ימי היעדרות מהעבודה ,בהם אין לשלם עבור החזרי נסיעות.
תגובת מנהל החטיבה
המלצת הביקורת בעיקרה מקובלת אך לצורך יישומה יתעוררו קשיים בגין
נוהג קיים והתנגדות ארגון העובדים.
 0.1תורנות כיבוי אש
על מנת להילחם בשריפות ביער ובשטחים הפתוחים ,קק"ל מחזיקה מערך כיבוי אש
הכולל  11כבאיות וכ 11-מגדלי תצפית ,הפרוסים לאורך הארץ ומאוישים על ידי
תצפיתנים ,מערכות קשר ,קבוצות כוננות וכד' .כמו כן קק"ל שותפה בניהול ופעילות
כיבוי אש מן האוויר .יתרונן הבולט של הכבאיות של קק"ל על צי הכבאיות בשירותי
כבאות והצלה הוא ממדיהן הקטנים יחסית והיותן רכבי  1x1המתאימים לנהיגה
בתנאי שטח.
מערך הכיבוי מופעל על ידי שלושת המרחבים בקק"ל ,צפון ,מרכז ודרום.
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בכל איזור במרחבים אמור להיות תורן כיבוי אש ,כך שבמקרה חרום יהיה תורן עם
כבאית זמין לתת מענה מהיר .כל תורן כיבוי אש נדרש להיבדק אצל רופא אמון של
קק"ל ולקבל אישור להשתתף בתורנויות כיבוי אש .המשמרת כרוכה בנוכחות בפועל,
לרבות בשבתות ,חגים וחופשות מיוחדות ומשולם עליה תגמול מיוחד.
הביקורת ביקשה לבחון האם מתבצעת חלוקה הוגנת של תורנויות כיבוי אש.
ממצאי הביקורת
 מבדיקת טבלת תורנויות של איזור מנשה והשרון לחודשים יולי ונובמבר 1111
עולה כי התורנויות מחולקות בין מספר מצומצם של עובדים ולעיתים קיים
עובד אחד או שניים החולקים את כל המכסה החודשית .כמו כן לא נראה כי
אכן יש הקפדה על נוכחות בפועל שכן לא סביר שעובד יגיע לתורנות במשך 10-
 11יום בחודש ,כמפורט בטבלה כדלקמן:
נהג
כבאית
בערה
נ'
צ'

ימים
בחודש
11/2212

ימים
בחודש
27/2212
11

ימים
בחודש
11/2212
11

נהג
כבאית
במגידו
ח'

ימים
בחודש
27/2212
10

ימים
בחודש
11/2212
11

נהג
כבאית
בחורשים
א'

ימים
בחודש
27/2212
11

11

1

1

א'

1

-

ב'

8

1

 מבדיקת טבלת תורנויות חודש אוגוסט  1111באזור נגב צפוני מערבי ,עולה כי
התורנויות מחולקות בין מספר מצומצם של עובדים החולקים את כל המכסה
החודשית ,כמפורט בטבלה כדלקמן:
תצפיות
תורן
ימים

כבאים

אמציה

רוחמה

בארי

חלץ

איבים

פלוגות(*)

מ'

נ'

י'

כ'

צ'

ש'

 11מ11-

 10מ11-

 11מ11-

 11מ11-

 11מ11-

 11מ11-

פלוגות
צ'
 11מ11-

(*) בפלוגות התורנות הינה בזוגות.

998

המלצת הביקורת
 מומלץ להקפיד ולפעול בהתאם לנוהל ,לא לאפשר צבירה החורגת מהמכסה
המקסימלית וכמובן לא לשלם פדיון ימי חופשה ,בעת פרישה או במועד אחר,
מעבר למכסה המקסימאלית.
 0.4הלוואות לעובדים
בקק"ל מעמידים לרשות העובדים שני סוגי הלוואות בסכומי משתנים ,כדלקמן:
א .הלוואת מוסד – הלוואה לפי ריבית של בנק יהב לעובדי מדינה .כל שנה עובד
זכאי לקבל הלוואה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
ב .הלוואה בסך  8,111ש"ח ,ללא ריבית – ההלוואה מוחזרת בעשרים תשלומים
לכל היותר.
סך הלוואות מוסד שהוענקו בשנת  1111עמד על כחמישה וחצי מיליון ש"ח ,ל111-
הלוואות (כ 11-אלפי ש"ח בממוצע להלוואה).
ההלוואה מאושרת על ידי חברי ועדה ,שמורכבת ממנהל חטיבת כספים וכלכלה (יו"ר),
נציג חטיבת משאבי אנוש ומינהל ,שני נציגי ארגון העובדים ומנהל מדור ביטוחים
והלוואות.
בקק"ל גיבשו נוהל קבלת הלוואות מוסד לעובדים ,שעודכן בחודש  .1/1111בסעיף 1
לנוהל נקבע כי" :עובד רשאי להגיש בקשה (כולל בקשה לאיחוד הלוואות) לא יותר
מאחת לשנה ,למעט במקרים של בעיות רפואיות הנתמכות באישורים ומקרים חריגים
ובמקרה של רכישת דירה אחת ל 1-שנים".
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עוד נקבע בסעיף  8לנוהל הלוואות כי תקופת פירעון הלוואה תהיה בהתאם לסכום
ההלוואה שניתנה ,לפי הפירוט בטבלה:
סכום ההלוואה
עד 11,111

מס'
תשלומים
מקסימלי
11

11,111-11,111

11

11,111-11,111

18

 11,111ומעלה

11

בסעיף  1לנוהל נקבע כי סך כל ההלוואות שיאושרו בחודש מסוים לא יעלה על סך
ההחזרים המתקבלים מידי חודש מהניכוי ממשכורות העובדים .לפיכך ,יוקפד לאשר
בישיבת וועדה אחת לא יותר מאשר שש בקשות איחוד ועד  1בקשות הקפאה ל1-
חודשים.
כמו כן נקבע בנוהל כי חריגה ממנו תתאפשר רק אם קיימות בעיות רפואיות ובכפוף
לאישורים מתאימים.
הביקורת בחנה האם הליך מתן ההלוואות לעובדים מבוצע לפי הנוהל.
ממצאי הביקורת
 מבדיקתנו עולה כי ל 11-עובדים מתוך כ 111-הלוואות שבוצעו בשנת 1111
ניתנו  1הלוואות בטווח של  11חודשים ,בניגוד לנוהל וללא אישור לחריגה .כך
למשל ,קיבל עובד מס'  1111הלוואה בסך  11,111ש"ח בחודש  8/1111ובחודש
 1/1111הגיש העובד בקשה נוספת לוועדת ההלוואות שאישרה לו הלוואה
נוספת בסך  11,111ש"ח.
דוגמא נוספת :עובד מס'  ,1111קיבל הלוואה בסך  11,111ש"ח בחודש 1/1111
ובחודש  11/1111הגיש העובד בקשה להלוואה חדשה בסך  11,111ש"ח ,אשר
אושרה.
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 נמצא כי אין כלל הקפדה על מדרג פריסת התשלומים שנקבע בנוהל הלוואות.
כך לדוגמא ,לעובד מס'  1110אושרה הלוואה בסך  11,111ש"ח בפריסה של 11
תשלומים בעוד שבנוהל נקבע כי הפריסה המירבית המאושרת להלוואה
בסכום זה היא  18תשלומים.
 אין הקפדה ,באופן שיטתי ,על ההנחיה של מתן הלוואות בהתאם להחזרי
הלוואות שהתקבלו ממשכורות העובדים באותו החודש ,כפי שמפורט בטבלה
כדל1קמן (בש"ח ,לשנת :)1111
חודש

יתרה מותרת לחלוקה סך הלוואות שניתנו החריגה

פברואר

111,111

111,111

11,111

מרץ

101,811

111,111

118,118

מאי

110,111

111,111

11,110

יוני

188,118

111,111

11,101

ספטמבר

181,010

101,111

111,101

נובמבר

111,101

111,111

81,010

המלצות הביקורת
 מומלץ להקפיד על הוראות הנוהל בנושא הלוואות ,לא לאשר שתי הלוואות
לעובד בשנה אחת ,לפרוס את התשלומים על פי ההוראות ולא להעמיד
הלוואות חדשות בחודש אחד מעבר לסכום ההחזרים שהתקבל באותו החודש.
תגובת ההנהלה
ההמלצה לפיה יש להקפיד על יישום הנוהל בנושא הלוואות לעובדים,
מקובלת .מנהל חטיבת כספים וכלכלה יושב בראש ועדת ההלוואות
ומיישם סעיף זה ,הלכה למעשה ,מיום כניסתו לקק"ל.

999

.7

מכרזים לקבלת עובדים חדשים
בקק"ל מגייסים עובדים באמצעות מכרזים פנימיים וחיצוניים ,למעט במקרים בהם
קיימת הסכמה עם ועד העובדים על מינוי מועמד מסוים לתפקיד מסוים שהתפנה –
אזי לא מתקיים אף מכרז פנימי.
בדרך כלל ,כאשר מתפנה תקן בקק"ל מתקיים מכרז פנימי ,אשר נועד לתת לעובד
קק"ל אפשרות להציע את מועמדותו לתפקיד אחר מהתפקיד אותו הוא ממלא או
תפקיד בעל עניין רב יותר מתפקידו הקיים ,לשם קידומו במערכת .במידה ולא נמצא
מועמד לתפקיד מבין עובדי קק"ל ,מפרסמים מכרז חיצוני לצורך איתור מועמד
מתאים.
המכרז החיצוני מפורסם בשני עיתונים וכן לעיתים מתבצעת פניה ישירה לגופים
העוסקים בהשמת כוח אדם .קורות החיים שמועברים לקק"ל נבדקים על ידי מנהל
מחלקת קליטה ופרישה (המרכז את בקשות המועמדים למשרה הפנויה) ועל ידי
מנהלת משאבי אנוש .המועמדים אשר עונים על תנאי המכרז ודרישות העיסוק
מוזמנים לוועדת מכרזים.
בשנים  1118-1110גובש בקק"ל הסכם דור ממשיכים ,אשר הוצג להנהלה בחודש
אוקטובר  1110ונחתם בחודש ינואר  .1111הסכם זה קובע תנאים לגבי גיוס עובדים
חדשים לקק"ל ממועד זה ואילך ועל פיו העובדים החדשים יועסקו בתנאים שונים
מן העובדים הקיימים.
נוהל  11.11.11העוסק ,בין היתר ,בטיפול במועמדים למשרה והזמנה לראיון ,קובע
את הרכבה של ועדת המכרזים ,כדלקמן:
 מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל – יושב ראש קבוע. מנהל אגף משאבי אנוש – חבר. נציג המזכירות הארצית של ועד העובדים – חבר קבוע. מנהל היחידה אליה מיועד המועמד – חבר. הממונה הישיר של התפקיד אליו מיועד המכרז – חבר. -כל גורם אחר בהתאם להחלטת יו"ר ועדת המכרזים.
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ועדת המכרזים בוחנת את העובדים שהגישו את מועמדתם ומודיעה על העובד
הנבחר .המועמדים שלא נבחרים מקבלים הודעה כי נבחר מועמד אחר.
בדרך כלל התהליך אינו מלווה באבחון חיצוני של המועמדים.
על פי נתוני אגף משאבי אנוש ,בשנים  1111ו 1111-בוצעו  11מכרזים לקבלת
עובדים ,מתוכם ארבעה מכרזים לעובדים חדשים אשר התקבלו לעבודה החל מ-
 ,1.1.1111ו 11-מכרזים פנימיים לעובדי קק"ל ותיקים שהחליפו תפקיד.
במקרים בהם יש צורך בעובדים זמניים ומילוי מקום ,מגויסים עובדים באמצעות
חברות כוח אדם לפרק זמן של עד תשעה חודשים.
הביקורת השוותה את רשימת העובדים שעל פי נתוני אגף משאבי אנוש התקבלו
לעבודה במכרז החל מ 91.1.2211-עם תאריכי התחלת העבודה על פי מערכת
השכר .כמו כן הביקורת בדקה תשעה תיקי מכרזים ובחנה את התהליך ואת
התיעוד של השיקולים שהובילו לבחירה.
ממצאי הביקורת


על פי נתוני מערכת השכר ,בשנים  1111ו 1111-החלו את עבודתם בקק"ל 11
עובדים חדשים ,מתוכם עובדת אחת בלבד כלולה ברשימת המכרזים
שהתקיימו בתקופה זו על פי נתוני אגף משאבי אנוש ,דהיינו  11עובדים
התקבלו ללא הליך מכרז .מתוך  11העובדים הללו ,חמישה בלבד קיבלו שכר
הנמוך מ 11-אלפי ש"ח לחודש.
תגובת מנהל החטיבה
 11העובדים שהתקבלו בשנים  1111-1111ללא מכרז ,חלקם הינם עובדי
חברות כוח אדם שתקופת העסקתם ל 0-חודשים הסתיימה ,צרכי
העסקתם נמשכו לזמן קצר מוגדר ולכן נמשכה העסקתם על בסיס חוזה.
שאר העובדים נקלטו להעסקה בקק"ל בהתבסס על צרכים זמניים.
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תנאי השכר של העובדים החדשים שנקלטו ,הן במסגרת מכרז והן ללא מכרז,
נקבעו על פי תחושות של מנהלים באגף משאבי אנוש בדבר השכר המתאים
לתפקיד וזאת ללא ביצוע סקר שוק בדבר השכר המקובל בשוק לבעלי
תפקידים דומים בארגונים דומים .יודגש כי בחודש ינואר  1111נחתם בקק"ל
הסכם דור ממשיכים ועד היום לא גויס עובד חדש בהתאם לתנאי הסכם זה.
זאת ,למרות החלטות מוסדות קק"ל משנת  1110לפיהן לא יתקבלו עובדים
חדשים אלא על בסיס הסכם דור ממשיכים .לדברי מנהל מחלקת פרישה
וקליטה ,לא ניתן לגייס עובדים איכותיים בתנאי ההסכם ולכן כל עובד חדש
גויס על בסיס הסכם אישי ושכרו נקבע על פי התחושה מהו השכר המתאים
לתפקיד.



ב 1-מהמכרזים שנבדקו ,חלקם לתפקידים בכירים ,כגון :מנהל מחלקת מידע,
ניהול יער ומערכת מידע גיאוגרפית או מנהל אגף משאבי אנוש ,היו מועמדים
יחידים לתפקיד שהתקבלו ללא בחינה או בדיקה של גורם חיצוני מקצועי אשר
ביכולתו לבחון את כשירות המועמד למשרה הבכירה .מנגד ,למשרה שאינה
בכירה – תפקיד של עובדת רווחה ,נשלחו המועמדות למבחני התאמה לתפקיד.
תגובת מנהל החטיבה
עובדת הרווחה גויסה במכרז חיצוני שאליו פנו למעלה מ 111-מועמדים.
לאחר הסינון הראשוני והופעת המועמדים בפני ועדת המכרזים ,עלה צורך
בקיום מבחני התאמה לתפקיד ככלי תומך החלטה.
העובדים האחרים שצוינו הינם עובדים פנימיים המוכרים היטב
בארגון .בכל מקרה ,איננו שולחים תמיד לבחינות התאמה לתפקיד
אלא רק במקרים שבהם נדרשים נתונים נוספים לאיתור המועמד
המתאים ביותר.



השיקולים בדבר קבלת ההחלטה אינם מתועדים בפרוטוקול או במסמך אחר
ולרוב הפרוטוקול כולל הודעה לקונית כי המועמד/המועמדת נבחר/נבחרה
לתפקיד.

998



אין אחידות בתכולת תיקי המכרזים ,למשל ,קיבלנו תיק של המכרז לעובדת
רווחה ובו מסמך אחד בלבד אשר מסכם את החלטת וועדת המכרזים ומאזכר
את העובדה שהמועמדת עמדה בהצלחה במבחני ההתאמה .תוצאות המבחנים
לא נמצאו בתיק.



לעניין קבלת עובדים חדשים ,לא קיימים קריטריונים ברורים לקביעת שכרו
של העובד .כך למשל :לא מתבצעת השוואה לשכר המקובל בשוק לאותה רמת
תפקיד והשכר נקבע בסופו של דבר על פי תחושות של מנהלים במשאבי אנוש
בדבר השכר המתאים לתפקיד.

המלצות הביקורת
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מומלץ לבחון את כל המקרים בהם התקבלו עובדים חדשים לקק"ל ללא מכרז
החל משנת  1111ולוודא האם הדבר עומד בתנאי ההסכמים הקיבוציים החלים
על קק"ל (למשל :משרות אמון).



מומלץ לבחון את היתכנותו של הסכם דור ממשיכים ולאשר בדירקטוריון
סמכויות ותנאים ספציפיים בהם תתאפשר חריגה מתנאי ההסכם ,אם בכלל.
במידה ויאושר למקרים מסוימים מתווה שונה לקביעת שכר מזה שנקבע
בהסכם דור ממשיכים ,יש לבצע בחינה מקצועית ומתועדת בדבר השכר הנהוג
בשוק לבעלי תפקידים דומים.



מומלץ לעדכן את הנוהל בדבר הליך גיוס עובדים ולקבוע ,בין היתר,
קריטריונים ברורים ,אחידים ושוויוניים בדבר גיוס עובדים ,קביעת שכרם,
תיעוד השיקולים והנימוקים בבחירות עובד לתפקיד ,תקופת נסיון וכיוצ"ב.



מומלץ כי תיקי המכרזים ינוהלו באופן מסודר ואחיד ויכללו את כל המסמכים
אשר שימשו בקבלת ההחלטה על המועמד המתאים ,לרבות :מבחני קבלה,
ראיון ,דירוג המועמדים לפי משקולות/קריטריונים אחידים וכיוצ"ב .יש לתעד
באופן מפורט בפרוטוקול את השיקולים של חברי ועדת המכרזים בדבר
ההחלטה שהתקבלה.

תגובת משאבי אנוש
בהתאם להחלטת מנכ"ל קק"ל ,גובשה הצעה משופרת למבנה שכר
אחיד לעובדים חדשים בהתאם לתפקיד ,תכולתו וצרכי העבודה.
במקביל ,הוכן מסמך המעגן את תנאי "דור ממשיכים" ,שייתר את
הצורך להעביר סוגייה זו להליך בוררות בפני השופט בדימוס סטיב
אדלר.

.2

תיקי עובדים
תיקי העובדים אמורים לכלול את כל המידע בדבר תנאי שכרו של העובד ,עדכוני
שכר ותנאים סוציאליים במהלך השנים ,משובים על העובדים ,נתוני משמעת,
אישורים רפואיים ,הסמכה מקצועית וכיוצ"ב.
טופס 111
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום
מס) ,התשנ"ג ,1001-חייב כל עובד ,עם קבלתו לעבודה ולאחר מכן בתחילת כל שנה,
למלא ולחתום על טופס .111
נדגיש ,כי החובה לוודא מילוי הטופס חלה על העובד ועל המעביד כאחד ,לגבי כל
שנת מס בנפרד.
הביקורת סקרה עשרה תיקי עובדים וכן נבדקו תיקים בהם מתויקים טפסי 121
של שנת .2212
ממצאי הביקורת



לא קיימת רשימת תיוג בתיקים ,לפי חוצצים ,אשר מפרטת את רשימת
המסמכים אותה נדרש לתייק בתיק .כמו כן ,לא קיימת עקביות בתיוק
מסמכים בתיקים ונראה כי התיוק אינו שלם ,כך למשל :במרבית התיקים
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בהם קיים מכתב לעובד בגין זכאות להשתתפות באחזקת רכב לא נמצא
אסמכתא להחזקת רכב בידי העובד ,כגון ביטוח רכב או רישיון רכב בתוקף.


מסריקת שלושת הקלסרים בהם מתויקים טפסי  111של העובדים נמצא כי
התיוק אינו סדיר ולצורך חיפוש טופס של עובד מסוים יש לחפש בכל
הקלסרים .כמו כן ,נמצאו  1טפסים בהם חסרה חתימת העובד ו 1-טפסים
בהם סעיף ה' – פרטים על הכנסות אחרות – אינו מלא.

המלצות הביקורת


מומלץ כי בקק"ל יערכו רשימת תיוג קבועה ואחידה בה יפרטו אילו מסמכים
נדרשים לתייק בתיקים האישיים של העובדים ובכלל זה הקפדה על הצגת
אישורים תומכים לקיום זכאותו של העובד לתנאים סוציאליים שונים.



יש לתייק את טפסי  111בכל שנה בסדר רץ (לפי מספר עובד או א-ב) ,להקפיד
כי כל הפרטים ימולאו (בעיקר סעיף ה) וכן להקפיד כי הטופס יהיה חתום.
תגובת מנהל החטיבה
אנחנו נערכים למעבר למערכת תיוק ממוחשב .מערכת זו תהווה פתרון
להקמת חוצצים לכל עובד.

.,

נהלי עבודה
נהלי עבודה הינם החוקה הפנימית בארגון ,המגדירה את האופן בו יש לבצע
תהליכים ומסדירה תהליכי עבודה בכל התחומים ,לרבות הפרדת תפקידים
וסמכויות ,סוגי בקרות ופיקוח שיש לבצע על מנת להבטיח עמידה בהוראות החוק
ומדיניות הארגון.
מחלקת ארגון ושיטות בקק"ל אמונה על כתיבה ורענון נהלים בקק"ל.
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ממצא הביקורת


בקק"ל קיים קובץ נהלים ישן ,כך שחלק מהנהלים הינם משנת  ,1001כגון:
נוהל קליטת עובדים ,חופשה שנתית ,דיווחי נוכחות ,השתתפות באחזקת רכב
ועוד .ההסכמים הקיבוציים שנחתמו עם השנים והשינויים בהוראות החוק
מחייבים רענון של הנהלים והתאמתם למצב העדכני .כמו כן ,ישנם נושאים
בהם לא קיימים נהלים כלל ,כגון :הרשאות עובדים לעדכוני נוכחות ושכר,
תהליך עיבוד שכר וביצוע בקרות ,דיווחי נוכחות ,נסיעות לחו"ל וכיוצ"ב.

המלצת הביקורת


מומלץ לבצע עבודת מטה מסודרת ,לגבש נהלי עבודה עדכניים בכל הקשור
לתהליכי עבודה בקק"ל ,בקשר לגיוס עובדים ,דיווחי נוכחות ,תשלום השכר,
ביצוע בקרות ,הרשאות לעבודה במערכת ,עדכוני שכר וכל נושא נוסף אשר
יימצא לנכון.
תגובת מנהל החטיבה
ההמלצה ביסודה מקובלת אך ראוי לציין שבשנים האחרונות הוכנו נהלי
עבודה עדכניים לגבי תהליכים מגוונים ועקב קשיים אדמיניסטרטיביים
טרם פורסמו.
תגובת ההנהלה
מנכ"ל קק"ל הנכנס הציב בעדיפות ראשונה את הטיפול בגיבוש נהלים
ועריכת רוויזיה באלה הקיימים .במעלה הדרך ,במקביל לפעילות המבוצעת
בנושא ,הוטמעו לא מעט שינויים מהותיים בתהליכי העבודה השוטפים
שישתקפו בנהלים החדשים.

ינואר 1111
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תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
לדוח הביקורת בנושא
קרן קימת לישראל – שכר ומשאבי אנוש
בהתאם לסעיף  81ב' לתקנון המבקר והמשרד לביקורת ,ההסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הנ"ל.
ביקורת זו של מבקר המוסדות הלאומיים התמקדה בענייני שכר ומשאבי אנוש בקרן
הקיימת לישראל.
בקרן קימת מועסקים למעלה מ 099-עובדי תקן ,כ 099-עובדים זמניים/עונתיים
וכ 099-פרילנסרים המסייעים בעיקר באגף לחינוך ולנוער .עלות השכר השנתית הינה
כ 019-מיליון ש"ח .לנוכח היקפים אלה של כ"א ועלויות שכר ,נודעת חשיבות מיוחדת
להתנהלות בתחומים אלה.
הביקורת מציינת כי בין השנים  , 0988-0980חל גידול של כ 81%-בעלויות שכר עובדי
התקן (כ 00-מיליון ש"ח).
הביקורת התייחסה להרשאות בתחומי משאבי אנוש ושכר ומציינת כי בניגוד לכללים
בסיסיים של הפרדת תפקידים ,לעובדי משאבי אנוש היו הרשאות לפעילות במערכת
השכר ועובדי מערכת השכר קיבלו הרשאות על שעות בתחום משאבי אנוש.
הנהלת קק"ל קיבלה את ההמלצה ליצירת הפרדת תפקידים ברורה ובמסגרת זו
יחידת השכר הועברה מחטיבת משאבי אנוש לחטיבת כספים וכלכלה.
הביקורת בחנה את הבקרות הנערכות בתהליך עיבוד שכר ומצאה כי שיטות הבקרה
אינן מספקות וכי הביקורות אינן מתועדות ,דבר המהווה פרצה משמעותית היכולה
לגרום לשגיאות ולתשלומי יתר.
הנהלת קק"ל מסרה כי בסוף השנה הקודמת נערכה התקשרות לקבלת ייעוץ לשם
גיבוש תהליך בקרה מסודר.
המבקר מציין את ההיקף המשמעותי של הוצאות להחזקת רכב ,כ 09-מיליון ש"ח
ובהם  1.1מיליון ש"ח עלות גילום המס .
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הביקורת מצביעה על תשלומים עבור נסיעות ברכב פרטי לעובדים שביקשו ו/או קיבלו
החזרי נסיעה שלא תאמו את הביצוע בפועל וכן תשלום "אוטומטי" לפי המכסה
המאושרת וממליצה להקפיד לשלם לעובדים לפי הבצוע בפועל .
תגובת קק"ל מצביעה על קשיים ביישום ההמלצה וזאת בשל "נוהל קיים והתנגדות
ארגון העובדים" .הנהלת קק"ל תיבחן את הסוגיה במכלול היבטיה.
בהתייחס למכסת ימי חופשה ,מציינת הביקורת כי מדובר באחד מסעיפי ההתחייבות
המשמעותיים של קק"ל שעמד בסוף שנת  0988על סך  09מיליון ש"ח.
הביקורת בחנה את ענין המכרזים לקליטת עובדים חדשים ומצאה כי מבין  00עובדים
שהחלו עבודתם בשנים  08 ,0988-0980התקבלו ללא הליך מכרז וכי שכרם נקבע לפי
תחושות מנהלים באגף משאבי אנוש וללא ביצוע סקר שוק בדבר השכר המקובל לבעלי
תפקידים דומים וכי הדבר נעשה למרות החלטות מוסדות קק"ל לפיהן לא יתקבלו
עובדים חדשים אלא על בסיס הסכם דור ממשיכים.
תשובת מנהל מחלקת פרישה וקליטה בקק"ל לפיה "לא ניתן לגייס עובדים
איכותיים בתנאי הסכם דור ממשיכים ולכן כל עובד חדש גויס על בסיס הסכם אישי
ושכרו נקבע על פי התחושה מהו השכר המתאים לתפקיד" בעייתית ומציבה אתגר
בפני הנהלת קק"ל והדירקטוריון .
תודתנו למשרד המבקר.

( )-א .דובדבני

ירושלים ,מאי 0982

121

קרן קימת לישראל
חטיבת כספים וכלכלה
ניהול השקעות
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קרן קימת לישראל
חטיבת כספים וכלכלה
ניהול השקעות
.1

מבוא
1.1

בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את ניהול השקעות
הכספים של קרן קימת לישראל (להלן" :קק"ל").

1.1

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה הבאים:
 הליך קבלת ההחלטות על ידי ועדת ההשקעות וביצוע הנחיותיה.
 ניהול תיק ההשקעות לטווח ארוך (להלן" :התיק המנוהל").
 ניהול כספים באופן עצמאי על ידי קק"ל (להלן" :תיק הנוסטרו") .
 קיום מנגנוני בקרה ופיקוח.
 בחינת עבודתו של יועץ ההשקעות החיצוני בקק"ל (להלן" :היועץ
החיצוני").

1.1

הביקורת נערכה במשרדי מטה קק"ל בירושלים ,בחודשים יולי – נובמבר
.1111
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם :מנהל חטיבת כספים וכלכלה ,מנהל
אגף חשבות וכספים ,מנהל מחלקת גזברות ,אנשי מערכות מידע והנהלת
חשבונות ,יועץ ההשקעות החיצוני לקק"ל וצוות עובדיו ועם עובדים נוספים
ככל שמצאנו לנכון.
התקופה שנבדקה הינה השנים  1111ו.1111-
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 1.1יעדי הביקורת:
א .סקירת תהליכי קבלת ההחלטות בוועדת ההשקעות וביצוע ההנחיות.
ב .בחינת תהליכי העבודה מול בתי ההשקעות.
ג .בחינת אופן ניהול ההשקעות בתיק הנוסטרו.
ד .בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות הנהלים
הקיימים.
ה .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
 1.1מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 דוחות כספיים מבוקרים של קק"ל.
 פרוטוקולים מישיבות ועדת ההשקעות וסיכומי החלטות.
 מדיניות ההשקעות ונהלי עבודה רשמיים בדבר הפעילות מול בתי
ההשקעות.
 ניירות עמדה של היועץ החיצוני בדבר מדיניות ההשקעות.
 דוחות חודשיים ודו שבועיים של היועץ החיצוני .
 חוות דעת בנושאים שונים שניתנו על ידי היועץ החיצוני מעת לעת.
 נתונים כספיים מספרי קק"ל ,לרבות :יתרות בנקים ,פיקדונות ,מטבע
חוץ ,תנועות בתיקי השקעות ועוד.
 פלטים ממערכת ה"-פריים" וה"-דנאל".
 כרטסות עמלות ודמי ניהול.
 הסכמי התקשרות עם בתי ההשקעות.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.
1.1

מתודולוגית הבדיקה:
 קריאת המדיניות והנהלים הקיימים ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קריאת פרוטוקולים מישיבות ועדת ההשקעות.
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 סקירת הליכי קבלת ההחלטות בקק"ל.
 קיום פגישות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילויות בנושאים
שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 סקירת הליכי העבודה השוטפים אל מול מנהלי התיקים בבתי ההשקעות
ובחינת עמידתם בהנחיות קק"ל.
 סקירת הליכי העבודה המתבצעים על ידי הגורמים המנהלים את תיק
הנוסטרו ובחינת עמידתם בהנחיות קק"ל.
 סקירת עבודת היועץ החיצוני לרבות מסמכי ההתקשרות מולו.
 בחינת הדוחות התקופתיים מאת יועץ ההשקעות של קק"ל בדבר ביצועי
התיקים המנוהלים ועמידת מנהלי התיקים בהנחיות קק"ל.
 אופן הטיפול בחריגות של בתי ההשקעות.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות מתן המלצות.

.2

רקע כללי
א.

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

ב.

חטיבת כספים וכלכלה:
חטיבת כספים וכלכלה אחראית על ניהול התקציבים והחשבונות של קק"ל.
תחומי הפעילות הם תכנון ,מעקב ובקרה של התקציב ,חשבונאות פיננסית,
ביצוע תשלומים ,ניהול ורישום קרנות ועזבונות.
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מדיניות הדירקטוריון בקק"ל הינה להגביל את מסגרת התקציב בראייה רב-
שנתית ,קבועה ושמרנית ,שלוקחת בחשבון סיכונים כלל-עולמיים וישראליים,
כמו גם שיקולים ארגוניים ואסטרטגיים פנימיים.
בראש חטיבת כספים וכלכלה עומד מנהל החטיבה ותחתיו קיים אגף כספים
וחשבונות הכולל בתוכו שלוש מחלקות:
 גזברות.
 הנהלת חשבונות.
 ספקים.
להלן הרכב יתרות המזומנים ושווי מזומנים ,על פי הדוחות הכספיים
המבוקרים:

מזומנים בבנקים

ליום
11.12.2.11
(באלפי ש"ח)
110,101

פיקדונות בבנקים

016,011

סה"כ מזומנים

סעיף
(ש"ח ומט"ח)
(ש"ח ומט"ח)

*

ליום
11.12.2.12
(באלפי ש"ח)
10,111
001,161

ליום
11.12.2.11
(באלפי ש"ח)
116,111
101,101

(בניכוי מזומן מיועד)

061,000

1,110,110

106,100

ני"ע סחירים*

1,166,011

1,111,160

1,111,011

ייעודה**

–

–

1,111,101

סה"כ

151,.53,1

157,45333

45.315241

השקעות קק"ל בניירות ערך מופקדות בחשבונות בנק ע"ש קק"ל ומנוהלות
באמצעות מנהלי תיקים.

** באפריל  1111אישרה ועדת כספים של הקק"ל ייעוד סכום של עד  1.1מיליארד
ש"ח ,כולל ייעוד כספים שנעשה בעבר ,להבטחת כספי הפנסיה של עובדי וגמלאי
הקק"ל .ההחלטה הנ"ל כפופה לסיכום עם ארגון העובדים להסרת השעבוד הצף
שנרשם על מקרקעי הימנותא להבטחת כספי הפנסיה של עובדי וגמלאי קק"ל .לא
התקבלה תשובה חיובית מארגון העובדים.
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ג.

ועדת השקעות:
ועדת ההשקעות בקק"ל הינה האורגן בעל הסמכות לקבל החלטות בדבר ניהול
ההשקעות .כל חברי הוועדה משמשים גם כחברי דירקטוריון וגם כחברי וועדת
הכספים של הדירקטוריון .חברי הוועדה הם :יו"ר קק"ל ,יו"ר עמית של
קק"ל ,יו"ר ועדת הכספים ושני חברים נוספים .בנוסף ,משתתפים בישיבות
הוועדה הגורמים הרלוונטיים העוסקים בניהול ההשקעות מבין אנשי חטיבת
הכספים ,לרבות היועץ החיצוני וצוותו.
הוועדה מנהלת למעשה את כלל ההשקעות של קק"ל ומטפלת ,בין היתר,
בנושאים הבאים :התוויית מדיניות ,אישור שינויים במדיניות ,ניהול אפיקי
ההשקעה הקיימים ,כניסה לאפיקי השקעה חדשים ,קביעת גובה הסכומים
שיושקעו ,תמהיל ההשקעות ,הגבלות ספציפיות וכדומה.
הוועדה מעדכנת מעת לעת את המדיניות הרשמית על פי הצורך ומדיניות זו
מחייבת את בתי ההשקעות המנהלים את התיקים.

ד.

היועץ החיצוני:
בקק"ל מועסק יועץ כלכלי חיצוני ,בעל חברה לייעוץ כלכלי ,השקעות וגיוס
הון.
מתוקף התמחותו ,משתתף היועץ החיצוני בישיבות ועדת ההשקעות
ומייעץ לוועדה באופן שוטף .כמו כן משתתף היועץ ,או מי מטעמו ,בדיונים
פנימיים בקק"ל ובפגישות עם מנהלי התיקים.
פעילותו העיקרית של היועץ הינה כדלקמן:
 ניתוח הביצועים של מנהלי התיקים.
 מעקב שוטף בדבר מילוי הנחיות ועדת ההשקעות.
 הפקת דוחות דו-חודשיים לסיכום מצבת ההשקעות ותוצאות הפעילות
של בתי ההשקעות.
 בחינת אפיקי השקעה חדשים וגיבוש ניירות עמדה בנושא.
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 מחקרי שוק לרבות :סקירת מגמות כלכליות בשווקים הבינלאומיים
והמקומיים ,סקירות לשוק ההון ושוק מטבע החוץ (להלן :מט"ח).
 כמו כן עוסק היועץ בהכנת דוחות ומחקרים שונים על פי דרישות
הוועדה ומתן חוות דעת בדבר הצורך בשינוי מדיניות ההשקעות.
ה.

העבודה השוטפת:
ועדת ההשקעות מתכנסת בממוצע אחת לחודשיים (בשנת  .)1111סדר היום של
הוועדה נקבע בהתאם להמלצות הדרג המקצועי בראשות מנהל חטיבת כספים
וכלכלה בקק"ל ובאישור יו"ר ועדת השקעות ו/או עפ"י בקשות ועדת השקעות.
העדכונים ושיתוף המידע בין אנשי הכספים ליועץ החיצוני הינם הדדיים ,כמו
גם הכנת ישיבות ועדת ההשקעות ,השתתפות בישיבות ,סקירה של מגמות
בשוק העולמי והמקומי (שיעורי צמיחה ,תשואות למכשירים פיננסים ,שיעור
אינפלציה ,שינויים בשערי מט"ח ,מדדים בשוק ההון וכדומה) ומתן הערכות
לגבי מגמות צפויות בעתיד.

ו.

מערכות מידע:
מערכת "פריים"
בחטיבת כספים וכלכלה בקק"ל מופעלת מערכת "פריים" ,שמטרתה ניהול,
שליטה ובקרה על הנכסים הפיננסים של הארגון .המערכת מאפשרת ומבצעת,
בין היתר ,את הפעולות הבאות:
 ניהול כלכלי /פיננסי של מערך ההשקעות הסחירות  /לא סחירות.
 קישור אוטומטי לכל הבנקים לצרכי משיכת נתונים והתאמת יתרות.
 הפקת מגוון דוחות חשבונאיים.
 מעקב אחר הביצועים של מנהלי התיקים תוך ביצוע מגוון חיתוכים
והשוואות.
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מערכת "דנאל"
מערכת "דנאל" הינה מערכת נפוצה ,הנמצאת כיום בשימוש גופים פיננסים
רבים .המערכת נועדה לסייע בניהול כולל ומקיף של נכסים פיננסיים ותיקי
ניירות ערך ,תוך הטמעת חוקי המס בנושא ניירות ערך ודרישות הרגולטורים
השונים ,לרבות משרד האוצר ,מס הכנסה ,המפקח על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון וכדומה.
שימוש במערכת "דנאל" הינה דרישת סף לבתי ההשקעות המנהלים תיקים
עבור קק"ל.

.1

מדיניות השקעות
כללי
בשנים האחרונות שינתה קק"ל את גישתה לגבי אופן השקעת הכספים
שבבעלותה .בניגוד לעבר ,אז היו הכספים מושקעים בעיקר בפיקדונות במטבע
חוץ בבנקים בחו"ל ,הרי שבשנים האחרונות ,עם הגידול המשמעותי בהיקף
יתרות המזומנים ,עברה קק"ל לאפיקי השקעה אחרים ,רובם הגדול במטבע
ישראלי.
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אפיקי ההשקעה העיקריים הינם:
 .1תיקי השקעות לטווח ארוך המנוהלים במספר בתי השקעות ועל פי
מדיניות שמתווה קק"ל לגבי אופי התיקים .להלן תמהיל תיק
ההשקעות נכון ל:11.0.1111-
אפיק השקעה

אחוז מהתיק

אג"ח שקלי

11.1

צמוד מדד

11.1

מניות ת"א 111

11.1

מניות חו"ל

0.1

פיקדונות ועו"ש

1.1

מניות יתר

1.1

צמוד מט"ח
סה"כ

1.1
1..

 .1עו"ש ופיקדונות המנוהלים על ידי קק"ל לטווח הקצר .להלן הפירוט
נכון ל:11.0.1111-
סעיף
עו"ש

111

פיקדונות

01

ניירות ערך*

111

מט"ח

16

סך ביניים

197

פיקדונות-אוסטרליה**

11

סה"כ

4,9

* ניירות ערך בקרנות נאמנות.
** תרומות מיועדות.
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סכום
(באלפי ש"ח)

 .1כמו כן ישנם כספים בהיקפים קטנים יחסית ,המוחזקים בקרנות
כהשקעה בניירות ערך נזילים ועל פי עקרונות שמתווה קק"ל.
להלן נתונים בדבר היקפים כספיים ותמהיל ההשקעות לשנים ( 1111-1111במיליוני ש"ח):
סוג ההשקעה

1..9.2.11 11.12.2.12 11.12.2.11

"התיק המנוהל" בבתי השקעות

1,116

1,610

1,111

קרנות

61

60

11

עו"ש ופיקדונות המנוהלים ע"י
קק"ל באופן עצמאי
סה"כ

011

1,106

110

15,11

15334

1533,

מדיניות ההשקעות של קק"ל מוגדרת כסולידית ושמרנית באופן יחסי.
שלושת תנאי הסף הבסיסיים בניהול התיקים בבתי ההשקעות הינם:
 .1בית ההשקעות מנהל נכסים בהיקף העולה על  111מיליון ש"ח.
 .1היקף הכספים של קק"ל המנוהל על ידי בית השקעות לא מהווה יותר מ11%-
מסך הכספים שמנהל אותו בית השקעות.
 .1היקף התיק המנוהל על ידי בית השקעות בודד לא יעלה על  11%מסך תיק
ההשקעות של קק"ל.

111

להלן נתונים בדבר התשואות* שהושגו בתיק קק"ל לשנים -1111ספטמבר :1111
2.11

2.12

1..9.2.11

סוג תיק
תיק מנוהל

()1.11%-

6.1%

1.1%

קרנות

()1.11%-

1.61%

1.11%

1.10%

1.11%

1.11%

..,1%

7..2%

1.73%

עו"ש ופיקדונות המנוהלים
באופן עצמאי
סה"כ

* תשואה נומינלית מתחילת השנה/תקופה.

הערה
תמהיל ההשקעות בתיק הינו כ 11-11%%-מניות והיתר אפיקי השקעה בעלי סיכון
נמוך – שקלי ,מט"ח ,צמוד מדד ,אג"חים.
הנחיות למנהלי התיקים
ועדת ההשקעות מפרסמת דף הנחיות למנהלי התיקים בדבר מדיניות ההשקעות.
ההנחיות הינן בבחינת כללי מסגרת לעבודה ,לפיהם פועלים מנהלי התיקים ,על פי
מיטב שיקול דעתם המקצועי.
ההנחיות כוללות ,בין היתר:
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הגדרת תכולת התיק והיקפו.



אפיקי השקעה שניתן לכלול בתיק ,לרבות :פיקדונות בנקאיים ,אגרות חוב
שקלי ואג"ח חו"ל (בדירוגים מסוימים) ,קרנות נאמנות וכו'.



אפיקי השקעה שלא יכללו בתיק ,לרבות :אופציות למיניהן ,חוזים עתידיים
ואופציות מט"ח.



פילוח הרכב התיק באפיקים השונים לפי תקרות מקסימום ומינימום
(באחוזים).



כללי פיזור ההשקעות.



הנחיות ספציפיות (למשל :השקעה במניות גז ונפט – עד  1%מהתיק).

החלטות מהותיות שהתקבלו בשנת 2.11
במהלך שנת  1111התקבלו על ידי הוועדה מספר החלטות שעיקרן עדכון/שינוי
המדיניות .להלן העיקריות שבהן:
-

אפריל :1111

העברת  111מיליון ש"ח מתיק הנוסטרו לתיק המנוהל.

-

מאי :1111

החרגת בית ההשקעות " "Aממדיניות הבסיס
והגדלת היקף התיק המנוהל על ידו עד ל 16%-מהיקף
התיק הכולל (בניגוד לתקרת  11%החלה על יתר בתי
ההשקעות).

 -יוני :1111

החלטה בדבר יצירת תיק מנוהל במח"מ (משך חיים
ממוצע) קצר ,מימוש אחזקות עודפות במט"ח מעבר
להתחייבויות במטבע חוץ של קק"ל ופיצול יתרת
הכספים בתיק הנוסטרו לשלושה אפיקי השקעה:
 כספים במט"ח. עו"ש ופיקדונות שקליים. -תיק מנוהל במח"מ קצר.

 -אוגוסט :1111

החלטה בדבר התקשרות עם שני בתי השקעות לניהול
תיק במח"מ קצר בסכום של עד  01מיליון ש"ח כל
אחד.
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הביקורת בחנה את הליך קבלת ההחלטות על ידי ועדת ההשקעות 5שיטת העבודה של
הוועדה ויישום החלטותיה בפועל.
ממצאי הביקורת:
א.

זמן תגובה לטיפול בחריגות
אחד משלושת כללי היסוד שנקבעו במדיניות הינו הכלל לפיו היקף התיק
המנוהל על ידי בית השקעות יחיד לא יעלה על  11%מסך תיק ההשקעות של
קק"ל.
בדיקת מצבת ההשקעות מתום שנת  1111ומראשית שנת  1111מעלה כי
שלושה בתי ההשקעות חרגו מהכלל האמור .היקף התיק המנוהל על ידי
השלושה "M" ,"D" :ו ,"A"-היה בשיעורים של  ,11.11% ,11.11%ו,11%-
מסך התיק של קק"ל ,בהתאמה.
בהמשך נעשו שינויים ורק התיק המנוהל על ידי " "Aנותר מעל  ,11%אולם
ההחלטה על ההחרגה לגביו התקבלה על ידי הוועדה רק בחודש מאי .1111
תגובת חטיבת כספים וכלכלה
עם כניסתו של מנהל חטיבת כספים וכלכלה החדש במרץ  ,1111רועננה
ההנחיה לצוות המקצועי כמו גם לבתי ההשקעות כי חל איסור להיות בחריגה
למדיניות ההשקעות ללא קבלת אישור מפורש ע"י ועדת השקעות.
לגבי ההערות הנ"ל ,המדובר בחריגות פאסיביות ,דהיינו :נובעות לא עקב
הוספת כספים לבתי ההשקעות הנ"ל אלא מתשואה חיובית שנתקבלה
לאחזקות מותרות בהתאם למדיניות ההשקעות אשר מתוקנת באופן מיידי
תוך מזעור הפגיעה בתיק .כמו כן ,יובהר כי החלטה שונה של ועדת ההשקעות
הייתה גורמת להענשה של בית ההשקעות שהשיג את התשואות הטובות.
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ב.

תדירות נמוכה של כינוס הוועדה
הביקורת קראה את הפרוטוקולים של וועדת ההשקעות ,מהם עולה כי בשנת
 1111התכנסה הוועדה פעמיים בלבד ,בחודשים אוגוסט ודצמבר .נציין כי לאי
כינוס הוועדה בשנת  1111היו השלכות מעשיות ,למשל :תהליך סינון מנהלי
התיקים מסוף שנת  1111התעכב עד ראשית שנת ( 1111ראה גם להלן).
יצוין כי בשנת  1111תדירות כינוס הוועדה השתפרה אולם ,עם זאת ,לא נראה
כי קיים לוח זמנים קבוע לכינוס הוועדה במהלך השנה ,דבר שלדעתנו הינו
הכרחי לאור היקף הכספים המנוהלים וקצב השינויים המהיר בשוק ההון.

ג.

התייחסות להמלצות מנהלי התיקים
הביקורת עיינה במסמך מיום  11לספטמבר  1111בדבר התייחסות היועץ
החיצוני להמלצות מנהלי התיקים .ההמלצות כללו ,בין היתר ,שינוי תמהיל
מדיניות ההשקעות (למשל :הגדלת היקף ההשקעות במניות) ,השקעות
במדדים אחרים בחו"ל ,ביטול מגבלת  1%באג"ח נדל"ן (בסעיף זה ישנן
חריגות רבות – ראה בהמשך) וכו' .המלצות אלו ,אשר חלקן התקבלו באור
חיובי על ידי היועץ ,לא עלו כלל לדיון בוועדת ההשקעות למרות שמדובר
בנושאים מהותיים .לדעתנו ראוי היה לדון בנושא בפורום של וועדת
ההשקעות.

המלצות הביקורת:
 מומלץ כי מרכז הוועדה/נציג אחר מחטיבת הכספים ,יקיים מעקב שוטף אחר
יישום החלטות הוועדה ועל אופן הטיפול בחריגות .הנציג יעביר דיווח לחברי
הוועדה על כל אירוע חריג או עיכוב ביישום ההחלטות.
 מומלץ כי הוועדה תתכנס בתדירות קבועה ובמועדים קבועים מראש ,כך שלא
ייווצר פער גדול בין דיון לדיון .יש לקיים דיונים שלא מן המניין ככל שנוצר
צורך ,לרבות דיון טלפוני.
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 מומלץ להעלות לדיון בוועדת ההשקעות המלצות של מנהלי התיקים ,בוודאי
אם הן מקובלות על היועץ החיצוני.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ההמלצות מקובלות ומיושמות.

.4

התנהלות מול בתי ההשקעות
התקשרות ראשונית
לצורך התקשרות עם בית השקעות גיבשה קק"ל נייר עמדה המציג את דרישות הסף
אשר על בית ההשקעות לעמוד בהן וכן מספר אמות מידה כלכליות.
נייר העמדה מפרט מספר נתונים אשר על בית ההשקעות להציג ,על מנת לבחון את
התאמתו וביניהם:
-

קיום מסגרת דיווח שוטף (מערכת "דנאל").

-

קיום ביטוח מקצועי.

-

ציון מספר לקוחות בעלי נכסים מנוהלים בהיקף העולה על סך של 11
מיליון ש"ח ,כל אחד.

-

ניסיון בית ההשקעות וניסיון מנהל התיק המיועד.

-

פירוט תשואה נטו שהושגה בחמשת השנים האחרונות.

-

שמות ממליצים.

-

יכולת מחקרית עצמאית.

-

גובה דמי הניהול.

סינון מידי תקופה
מדי תקופה (שנתיים בממוצע) קק"ל בוחנת את ביצועי מנהלי התיקים בבתי
ההשקעות השונים ,בעיקר על פי גובה התשואה שהשיגו במהלך התקופה.
111

שני בתי ההשקעות בעלי התשואה הנמוכה ביותר יוצאים מניהול תיק קק"ל
והכספים מועברים אל בתי השקעות אחרים.
מטרות הסינון הינן:
האחת – תמריץ למנהלי התיקים לפעול להשגת התשואה הטובה ביותר עבור קק"ל,
ביודעם כי התשואה שישיגו חשובה להמשך שיתוף הפעולה עימם.
השני – הניסיון על סמך ביצועי העבר מראה כי בתי השקעות חדשים שנכנסים
לפעילות בקק"ל משיגים רמת תשואה הנמצאת בחציון העליון מבין כל בתי
ההשקעות ולכן רצוי לרענן מדי תקופה את הרכב בתי ההשקעות.
סינון בתי השקעות 2.11
בחודש פברואר  1111בוצע מהלך לסינון בתי השקעות ,לאחר שמהלך דומה בוצע
לפני כן בשנים  1111ו.1116-
לצורך בחירת מנהלי תיקים חדשים קק"ל ביקשה הצעות מ 11-בתי השקעות.
מתוכם נענו  .11שלושת בתי ההשקעות החדשים שהומלצו על ידי היועץ החיצוני
נמדדו לאחר הליך בחינה מפורט אשר בוצע על ידו ,על פי מספר פרמטרים ,לרבות:
 נתוני תשואה לחמש השנים האחרונות עבור שני תיקים בעלי מאפיינים
דומים לתיק קק"ל.
 מדד שארפ.
 היקף כלל הסכומים המנוהלים.
 מספר התיקים הגדולים (מעל  11מיליון ש"ח).
 שלושה ממליצים.
 הופעה אישית בפני וועדת ההשקעות.
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בתי ההשקעות שנבחרו הינם:
 בתי ההשקעות " "Bו "C"-החליפו את בית ההשקעות "."D בית ההשקעות " "Eהחליף את בית ההשקעות "."Fהביקורת בחנה את ההתקשרות עם בתי ההשקעות והליך סינון בתי ההשקעות5
תוך בחינת לוחות הזמנים 5המלצות היועץ החיצוני והחלטות ועדת ההשקעות.
ממצאי הביקורת:
א.

עיכוב בביצוע הליך הסינון
הליך הסינון האחרון החל בחודש נובמבר  1111אך הסתיים רק בחודש
פברואר  .1111זאת ,כפי שנמסר לנו ,עקב חוסר היכולת לכנס את וועדת
ההשקעות.

ב.

שינוי החלטה לגבי החלפת בית השקעות
הומלץ להחליף את בתי ההשקעות " "Dו ,"G"-אשר הגיעו לתחתית הדירוג.
ההמלצה התקבלה כבר בשנת  1111וגם בישיבת וועדת ההשקעות מתאריך
 11לאוגוסט  1111מחזיק היועץ החיצוני בדעה זו.
במסמך שהעביר היועץ מתאריך  10לנובמבר  1111הוא שינה את המלצתו
וכתב כי לאור השיפור בביצועי בית ההשקעות " "Gאין להוציאו מניהול
התיק אלא רק להפחית את היקפי הכספים שהוא מנהל.
לא ברור לביקורת מדוע בית השקעות אשר נבחן על פני תקופה של כשנתיים
והשיג את התשואה הנמוכה ביותר מבין  11בתי השקעות ,ימשיך לנהל את
התיק לאור שיפורים בביצוע בפרק זמן קצר של כשלושה חודשים מאז
המלצתו האחרונה של היועץ להחליפו .מנגד ,אם אחוזי התשואה שהשיג
היו מוצלחים במיוחד בתקופה כה קצרה אזי לא ברור לביקורת מדוע
להפחית את היקפי הכספים שהוא מנהל.
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תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
בתחילת שנת  1111אמור להיות "רענון" נוסף ו 1111-1111-תהיה התקופה
שתיבחן עפ"י פרמטרים קבועים מראש.
ג.

בחירת בתי השקעות חדשים
בתי ההשקעות שהשיגו את ארבעת המקומות הראשונים היו"B" :
(הראשון בדירוג)( "H" ,"C" ,אשר הוצא יותר מאוחר עקב מיזוג עם ""I
ו."J"-
בישיבת וועדת ההשקעות מחודש אוגוסט  1111ממליץ היועץ להכניס
במסגרת הסבב הנוכחי את בית ההשקעות "ילין-לפידות" ,אשר לא נענה
לפניית קק"ל בסבב זה ובסבב הקודם.
הסיבה לשינוי הוסברה בכך שמדובר בבית השקעות בעל מוניטין וכי הוא
לא נענה לפנייה הנוכחית עקב גודל התיק שהוצע לו ועקב דמי ניהול נמוכים
המוצעים על ידי קק"ל ואילו עתה ,עם קבלת תיק בעל נפח כספי גבוה הוא
מוכן לנהל אותו עבור קק"ל .הוועדה קיבלה את המלצת היועץ.
מבירור שערכה הביקורת עולה כי בית ההשקעות " "Eלא נבחן לאור אותם
מדדי בחינה שלפיהם נבחנו שאר בתי ההשקעות ואשר מתוכם נבחרו
ארבעה ,כאמור ,אלא הוא נבחן רק על פי דרישות הסף הנדרשות מכל בית
השקעות .כמו כן לא ברור אם הוא הופיע בפני וועדת ההשקעות ,ליצירת
רושם אישי כמו יתר המתמודדים.
נזכיר כי המבחנים שנערכו לבתי ההשקעות אשר כן נענו לפנייה הראשונית
של קק"ל היו מפורטים ומעמיקים יותר .בנוסף לדרישות הסף אשר היוו
"כרטיס כניסה" להתמודדות עצמה.
אי לכך לא ברור מדוע הועדף בית ההשקעות " "Eעל פני בית ההשקעות
" ,"Jאשר הגיע למקום הרביעי מכלל בתי ההשקעות ,לאור כל מדדי
הבחינה המפורטים לעיל.
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הפרמטרים לבחינת מנהלי התיקים

ד.

בדיקת הביקורת את המלצות היועץ מעלה כי המדד לפיו נבחנו בתי
ההשקעות היה שיעור התשואה המצטבר במשך התקופה שנבדקה ,תוך
כדי שקלול במדד "שארפ" המחשב את התשואה ליחידות סיכון.
לדעת הביקורת ,לא סביר לדרג את מנהלי התיקים רק על פי פרמטר
התשואה ולא לקחת בחשבון נתונים נוספים ,למשל :מידת הציות או אי
הציות של מנהלי התיקים להנחיות קק"ל וכמות החריגות מהנחיות אלו.
הביקורת סקרה את הדוחות החודשיים של היועץ ,לחודשים ינואר-
ספטמבר  1111ומצאה כי ישנם בתי השקעות אשר חרגו מההנחיות מספר
פעמים ,ראה בפרק  1.1ממצא ג'.
ה.

אי קיום נוהל סיום התקשרות מסודר
מבדיקת הביקורת עולה כי נכון להיום אין בקק"ל נוהל מסודר בכתב
המפרט את הפרמטרים לבחינת בתי ההשקעות והליך סיום ההתקשרות.
ההליך המתנהל כיום הינו בבחינת תורה שבעל פה והפרמטר היחיד שנבחן
הינו מדד התשואה ,כאמור.

המלצת הביקורת:
 הביקורת ממליצה לערוך נוהל מסודר בכתב המקיף את תהליך הסינון ואת
מתודולוגיית הבחירה של מנהלי התיקים החדשים ,לרבות לוחות זמנים
סבירים .כמו כן ,מומלץ לקבוע מנגנון מעקב לביצוע ויישום התהליך בזמנים
שקבעה הוועדה תוך שמירה על הנחיות הוועדה ועל הנהלים.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
מקבל ההמלצה .ניתנה הנחיה לכתיבת נוהל מסודר בענין.
 מומלץ לתחום בפרק זמן ברור את תקופת המדידה לצורך קביעת הפרמטרים
לסינון מנהלי תיקים ,ולא לסטות ממנו ולשנות את ההחלטה.
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תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
הנוהל – כאמור בהמלצה הקודמת – יכלול גם התייחסות לסוגיות של תקופה
ופרמטרים.
 מן הראוי הוא כי בתי ההשקעות החדשים ייבחרו כולם על פי אותן אמות
המידה ועל פי אותם הקריטריונים .לא תתאפשר כניסה של מנהל תיק אשר לא
עמד למבחן על פי מלוא הפרמטרים והמדדים בהם נבחנו שאר מנהלי התיקים.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
בתחילת  1111צפוי להיות "רענון" בתיקים .בתי ההשקעות ייבחנו לפי
פרמטרים זהים ולא תתאפשר כניסה של בית השקעות שאינו עומד
בקריטריונים.
 הביקורת ממליצה כי בעת הליך הסינון למנהלי התיקים הקיימים ייבחנו גם
פרמטרים נוספים ,כגון :מידת הציות להנחיות וועדת ההשקעות והיקף
החריגות אשר ביצע מנהל התיק בתקופה הנבחנת.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ההמלצה מקובלת.

.,

בקרות
 1.1בקרות שוטפות
עמלות הבנקים
בתי ההשקעות שולחים מדי סוף חודש למחלקת הנהלת חשבונות בקק"ל דוח
חודשי המופק ממערכת ה"דנאל" שברשותם ,הכולל את כלל הפעולות שנעשו
בתיק ,לרבות תנועות ,יתרות וחלוקה לפי ניירות ערך.
במקביל מועברים הנתונים מחשבונות הבנקים בממשק אל מערכת ה"-פריים"
אשר נמצאת בשימוש בקק"ל ושם מנותחות כל אותן התנועות ,כמו גם מצבת
היתרות.
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מטבע הדברים מדי חודש מתרחשות תנועות רבות במסגרת הפעילות בתיקים
ונגזרות מהן מספר רב של עמלות שונות.
מטרת הבדיקה הינה לוודא כי העמלות (בעיקר בגין קנייה ומכירה) נגבות
בהתאם להסכמים עם הבנקים .הפרשים שמתגלים מקורם בדרך כלל במערכת
ה"-פריים" אשר לעיתים אינה מעודכנת דיה בשיעור העמלה הנכון אשר הבנק
זכאי לו.
מצבת ניירות ערך
כאמור ,מדי חודש מועברים הנתונים מן הבנקים אל מערכת ה"-פריים".
במקביל ,מעבירים בתי ההשקעות את מצבת היתרות ואת הפעולות שבוצעו
במסגרת הפעילות בתיק המנוהל על ידן ונעשית הצלבה לכל בית השקעות על
מנת לוודא את ההתאמה בין נתוני ה"-פריים" שהתקבלו בממשק מהבנקים
לבין נתוני בתי ההשקעות שהופקו ממערכת "דנאל" .במידה וישנה אי התאמה
נעשית בדיקה מעמיקה יותר של התנועות .סיבות לאי התאמות יכולות להיות:
שינויים בערכו של נייר הערך ,שינויים בשמו של נייר הערך ,חלוקת דיבידנדים
(הפרש בין יום ההכרזה ויום הקבלה) ,שינויים בשער מטבע חוץ וכדומה.
לאחר שהותאמו היתרות מועברים הנתונים אל מערכת הכספים בקק"ל –
"פיננסית" ומתבצעת התאמת בנקים.
בקרות מזומן ופח"ק (פקדון חוזר קרדיטורי)
עו"ש ופח"ק אינם מנוהלים כיום במערכת ה"-פריים" אלא בחשבון בספרים
במסגרת הנהלת חשבונות "רגילה" .התאמות נעשות בסוף שנה.
 1.1בקרות תקופתיות
דוחות מעקב
על פי הוראות קק"ל ,בתי ההשקעות מחויבים בדיווחים שוטפים כמפורט
להלן:
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 דיווח חצי חודשי הכולל :הרכב תיק ההשקעות ,ריכוז
אחזקות ודוח תשואה.
 דיווח חודשי אודות תשואת התיק ,הרכב ההשקעות,
פירוט תנועות שנעשו בחשבון .הדיווח החודשי יכלול
פירוט לגבי מח"מ (משך חיים ממוצע) של כל סוג אג"ח
(איגרת חוב) הנכלל בתיק ההשקעות וכן דירוג האג"ח על
פי חברות הדירוג.
 סקירה רבעונית אודות הגורמים אשר השפיעו במהלך
התקופה על תשואת התיק ואשר עשויים להשפיע עליה
בעתיד.
פגישות עבודה תקופתיות
מנהל חטיבת כספים וכלכלה מקיים מדי רבעון פגישות עם כל בתי ההשקעות
לצורך ייעול והידוק שיתוף הפעולה ביניהם (המדובר במדיניות חדשה
שהונהגה בשנה האחרונה) .במקביל מתקיימים מפגשים תקופתיים בין מנהלי
התיקים של בתי ההשקעות לבין נציגי היועץ החיצוני.
 .1.1בקרות שמבצע היועץ החיצוני
להלן פירוט הפעולות העיקריות שמבצעים היועץ החיצוני ונציגיו:
 ניתוח הנתונים המתקבלים מבתי ההשקעות ,בדיקת נכונותם ובדיקת
התשואות.
 בחינת עמידת בית ההשקעות במדיניות של קק"ל ,בעיקר לעניין תמהיל
ההשקעות והגבלות ספציפיות שנקבעו במדיניות.
 ניתוח סטיות וחריגות ובקשות לתיקון)*( .
 דיווחים לקק"ל על הביצועים והנתונים החריגים.
 פגישות עבודה עם מנהלי התיקים בבתי ההשקעות.
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(*) יצוין כי בבירור מול אנשי הצוות של היועץ החיצוני המטפלים בתיק קק"ל
נמסר כי עיקר הסטיות בפעילות מנהלי התיקים הינן בגין עלייה בשווי ניירות
הערך (המשפיעה על החלק היחסי של נייר הערך מכלל התיק) וכי היקפי
החריגות בשנה זו הינם מינוריים.

הביקורת בחנה את אפקטיביות פעולות הבקרה השוטפות הננקטות לצורך מעקב
ופיקוח על בתי ההשקעות ולצורך המעקב והפיקוח על עמלות הבנקים ואת יישום
תוצאות הבקרה.
ממצאי הביקורת:
א .תיקונים ידניים
הביקורת העלתה כי כאשר נעשית הצלבה בין מערכת ה"-פריים" לדוחות
ידניים המופקים ממערכת "דנאל" על ידי בתי ההשקעות ,ישנן אי התאמות
רבות ונדרשים תיקונים ידניים ,המתבצעים על ידי הקלדות במערכת ה-
"פריים" .מצב זה מהווה פתח לשגיאות ולתקלות ולדעתנו ראוי כי בהיקף
נתונים מסוג זה תיעשה הצלבה ממוחשבת בין שני קבצים והתיקון יתבצע
באופן אוטומטי.
ב .קביעת שיעור עמלות הבנקים
הביקורת מצאה כי לא בוצע סקר שוק מקיף בעניין עמלות הבנקים הנהוגות
לני הול תיקי השקעות בהיקפים כאלו .כפועל יוצא מכך ייתכן כי לא נוהל משא
ומתן מיטבי לגבי גובה העמלות ,תוך השוואה לעלויות המקובלות בשוק.
עוד נמצא כי ההחלטה הסופית לגבי גובה העמלות שנקבעו מול הבנקים
התקבלה על ידי הגורם שניהל את המשא ומתן אולם היא לא נבחנה על ידי
גורם בכיר יותר.
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ג .פיקוח על יישום הנחיות הוועדה
לדעת הביקורת לא מתבצעת בקק"ל אכיפה ברמה מספקת ,על מנת שבתי
ההשקעות יבצעו את תיקון הליקויים מוקדם ככל האפשר או שמלכתחילה לא
יסטו מהמדיניות .פיקוח על אופי התיק וטיפול בחריגות נעשה באופן כמעט
בלעדי על ידי היועץ החיצוני ,למשל :הנחיות הוועדה קובעות את גובה הדירוג
המתיר השקעה באג"ח והגורם היחיד המפקח על הנושא הינו היועץ החיצוני.
מהדוחות החודשיים של היועץ החיצוני לחודשים ינואר-ספטמבר  2.11עולה
כי בוצעו  10חריגות ,אם כי חלקם בתוך פרק הזמן הניתן למנהלי התיקים
להטמיע את ההנחיות החדשות שניתנו עקב שינוי המדיניות מסוף חודש יוני
.1111
עם זאת הביקורת העלתה כי ישנן חריגות תדירות:
מספר המופעים
סעיף החריגה
רכיב אג"ח נדל"ן עד 1%
מח"מ אג"ח ממשלתי צמוד ושקלי
בריבית קבועה
מניות מהמדדים המותרים בלבד

11
1
1

כמו כן ,ישנם בתי השקעות אשר חורגים יותר מן האחרים:
בית ההשקעות
K
H
C

מספר החריגות
0
1
1

הערות
1
1
1

הערות:
 .1מספר החריגות הגבוה ביותר ,חלקם בסעיפים החוזרים על עצמם.
 .1שלושה חודשים רצופים של חריגה באותו סעיף – אג"ח נדל"ן.
 .1כל החריגות באותו סעיף-אג"ח נדל"ן.
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לביקורת נמסר כי מדובר בחריגות עקב שינוי המדיניות וכי החריגות מינוריות,
אולם מבירור שעשתה הביקורת עולה כי לא נערכה בדיקה על ידי קק"ל האם
אכן נגרם נזק בעקבות החריגה .לא נבדק ההיקף הכספי של החריגה וקק"ל לא
יזמה בדיקת בירור אל מול מנהלי התיקים .הגורם שבדק את החריגות ודיווח
עליהן היה היועץ החיצוני.
ד .ריבוי חשבונות
בתי ההשקעות מנהלים כיום את התיקים ב 11-חשבונות ל 11-בתי השקעות.
לא ברור מדוע ישנ ם בתי השקעות המנהלים חשבון אחד ואחרים מנהלים שני
חשבונות ,דבר אשר מכביד על פעילות הבקרה ועלול לגרום לשגיאות בתהליך.
המלצות הביקורת :
 מומלץ לבצע את ההצלבה בין נתוני ה"-פריים" לנתוני ה"-דנאל" בכלים
ממוחשבים.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ההמלצה מקובלת .הנושא ייבחן ,לרבות כדאיות הוספת הממשק (עלות-
תועלת).
 מומלץ לערוך סקר שוק מקיף בדבר העמלות הנהוגות בבנקים בהיקפי פעילות
דומים ולנהל משא ומתן מחודש עם הבנקים ,ככל שיידרש.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ניתנה הנחייה לבחון את כל העמלות לבנקים שקק"ל משלמת.
 הביקורת ממליצה כי המעקב והבקרה אל מול מנהלי התיקים לא יבוצעו
באופן בלעדי על ידי היועץ החיצוני .מומלץ כי עובד מטעם קק"ל יבצע בקרה
שוטפת מולם בדבר טיפול בחריגות ,עמידה בלוחות זמנים ויישום המדיניות.
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תגובת חטיבת הכספים
בהתאם להנחיית מנהל אגף החשבות ,לאחר תקופת הכשרה של עובדת חדשה
האחראית על הנהלת החשבונות והתאמת מערכת הפריים ,יבוצע מעקב פנימי
נוסף באמצעות מערכת הפריים על הנחיות ועדת ההשקעות.
ההנחיות ,כאמור ,יעודכנו למערכת הפריים .אחת לתקופה יופק דוח הבקרה
ויועבר לעיונו של מנהל חטיבת הכספים.
 מומלץ לאחד חשבונות של בתי השקעות הפועלים במסגרת יותר מחשבון
אחד.

.7

ניהול תיק הנוסטרו
רקע
רוב הכספים המגיעים לקק"ל הינם כספים המתקבלים ממינהל מקרקעי ישראל
(להלן" :המינהל") .חלק קטן יותר של ההכנסות מקורו בתרומות ,בעיקר מחו"ל.
תזרים הכספים המתקבלים מהמינהל אינו יציב והוא משתנה מחודש לחודש ללא
יכולת לצפות מראש את הסכומים שיתקבלו באותו החודש ,אם בכלל.
במצב בו התזרים אינו קבוע ובכדי לא להיקלע למצב בו ישנו מחסור במשאבים
לפעילות השוטפת אשר יצריכו "שבירת" פיקדונות המושקעים לטווח ארוך ,הוחלט
בקק"ל על הפקדת סכומים בפיקדונות לטווח קצר מטעמי נזילות.
שינוי מדיניות
עקב ירידת שעורי הריבית בשנים האחרונות החליטה ועדת ההשקעות בישיבתה
מחודש אפריל  ,1111על הקטנת הכספים המנוהלים עצמאית בקק"ל בסכום של כ-
 111מיליון ש"ח ,אשר הועברו לתיק המנוהל וחולקו בין מספר בתי השקעות .מטרת
מהלך זה הינה לקבל תשואה גבוהה יותר באמצעות פעילות בתי ההשקעות.
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בישיבת ועדת ההשקעות מחודש מאי  1111נדונה השאלה כיצד לנהל את יתרת
הכספים בסכום של כ 116-מיליון ש"ח .לאחר שהוצגו בפניה מספר חלופות,
החליטה הוועדה כדלהלן:
כספים בניהול בתי השקעות לטווח קצר (*):
כספים בניהול עצמאי ע"י קק"ל :

101
111

מיליון ש"ח
מיליון ש"ח

התחייבויות שנתיות במט"ח (**):
סה"כ:

11
116

מיליון ש"ח
מיליון ש"ח

(*)

באותה הישיבה דנה הוועדה בדרכים לניהול הסכום שאינו מיועד לניהול עצמאי ,בסך
 101מיליון ש"ח.
היועץ החיצוני הציע שתי חלופות ובסופו של דבר התקבלה החלטה על ניהול הכספים
באמצעות שני בתי השקעות המתמחים בניהול תיקים לטווח הקצר ואשר ייבחרו
במכרז .ההשקעות יבוצעו בהתאם למדיניות שתגדיר קק"ל ובכפוף לביצוע ביקורת.

(**) כספים המוחזקים במטבע חוץ בגין תשלומי רנטה ושכר שליחי קק"ל בחו"ל.

עודפים
לביקורת נמסר כי על פי המדיניות המתוכננת ,במידה ויצטברו עודפים מעבר לסכום
המושקע בפיקדונות שקליים (דהיינו ,מעל ל 111-מיליון ש"ח) ,יועברו הכספים לבתי
ההשקעות בתיק במח"מ קצר .במידה וסך העודפים יעבור גם את הסכום אשר יועד
לבתי ההשקעות לטווח הקצר (עד  161מיליון ש"ח) יובא העניין בפני ועדת
ההשקעות ,אשר תחליט על ייעוד הכספים ואופן השקעתם.
התיק במח"מ קצר
א .מדיניות התיק המנוהל
קק"ל גיבשה את מדיניות תיק ההשקעות לטווח קצר ,כדלהלן:
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"תיק ההשקעות ינוהל בשים לב לצרכי הטווח הקצר וינוהל במטרה להשיג
תשואה עודפת על פני הפיקדונות הבנקאיים ,תוך תנודתיות נמוכה ושמירה על
רמות סיכון נמוכות מחד ,ורמת נזילות גבוהה מאידך (ביחס לתיק המנוהל
לטווח ארוך).
ניהול תיק ההשקעות יתבצע על פי הנחיית מדיניות אחידה אשר תוגדר מפעם
לפעם על ידי ועדת ההשקעות של דירקטוריון קק"ל .מדיניות ההשקעה
מאופיינת כסולידית ושמרנית ביותר והיקף הכספים שינוהלו יהיה עד לסך של
 01מיליון כל אחד".
ב .הליך המכרז
בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות מחודש מאי  ,1111בוצעה פנייה לקבלת
הצעות משישה בתי השקעות המתמחים בניהול תיק שקלי ללא מניות לטווח
הקצר.
בתי ההשקעות אליהם בוצעה הפנייה נבחרו על פי דירוג "דן אנד ברדסטריט"
מסוף חודש מאי  ,1111בדבר בתי ההשקעות המובילים לשנת .1111
הפנייה נעשתה לשלושה בתי השקעות המנהלים כבר תיק השקעות עבור קק"ל
(" "M" ,"Lו )"A"-וכן לשלושה מנהלי תיקים שאינם מנהלים כיום תיק עבור
קק"ל (" "N" ,"Jו .)"O"-במקביל גובשו הקריטריונים והמתודולוגיה לצורך
הבחירה.
באמצע חודש אוגוסט נשלח אל חברי ועדת ההשקעות דירוג הציונים
המשוקללים של ששת בתי ההשקעות אשר נכנסו לשלב המכרז הסופי ,תוך כדי
ציון העובדה כי תוצאות הבדיקה יושלמו עד מועד הדיון הבא בסוף חודש
אוגוסט.
ג .תוצאות המכרז
במכרז שנערך השיגו שלושת בתי ההשקעות הבאים את התוצאות הטובות
ביותר( "J" :מקום ראשון) ,"A" ,ו ."L"-בישיבה מחודש אוגוסט הוחלט על
111

שינוי בהחלטה הקודמת ,לפיה ייבחרו שני בתי השקעות ולא שלושה ושכל אחד
מהם ינהל תיק בסכום של עד  01מיליון ש"ח .הוחלט לבחור בבתי ההשקעות
" "Jו( "L"-הוועדה החליטה שלא לבחור בבית ההשקעות " "Aשהגיע למקום
השני ,מהסיבה שבית ההשקעות " "Aכבר מנהל תיק גדול יחסית בטווח
הארוך והוועדה לא עושה הפרדה לעניין הסכומים המנוהלים בין התיק
המנוהל לטווח הארוך לבין התיק המנוהל לטווח הקצר) .כמו כן הומלץ
לדירקטוריון לפתוח חשבונות בנק ייעודיים לצורך ביצוע המהלך.
ניהול מזומן ופיקדונות
סך הכספים המנוהלים עצמאית על ידי קק"ל ,נכון לחודש ספטמבר  ,1111עומד על
כ 110-מיליון ש"ח ,לפי הפירוט הבא (באלפי ש"ח):
סעיף

סה"כ

עו"ש

111,111

פיקדונות

01,101

ני"ע

111,601

מט"ח

11,101

סך ביניים

101,100

פיקדונות אוסטרליה (*) 11,110
סה"כ

4,753,3

(*) תרומות מיועדות לפרויקטים .קק"ל הינה בעלים ומורשית חתימה בחשבון אולם
הכסף משוחרר אך ורק באישור התורמים.

הביקורת בדקה את שלבי ביצוע ההחלטות בנוגע לניהול תיק הנוסטרו.
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ממצאי הביקורת:
א .עיכוב ביצוע החלטת הוועדה לגבי בתי ההשקעות לטווח קצר
על פי החלטת ועדת ההשקעות מחודש מאי ,תיק הנוסטרו אמור היה להיות
מפוצל לשלושה מרכיבים :הכסף המנוהל בבתי ההשקעות לטווח הקצר,
כספים בניהול קק"ל וכספים במט"ח.
בדיקת מצבת ההשקעות לסוף חודש ספטמבר מעלה כי המהלך עוד לא יצא אל
הפועל.
הביקורת העלתה כי הוחלט להשהות את המהלך מכיוון שלא הועברו כספים
מהמינהל מזה זמן ועל כן ,מטעמי שמרנות ,הוחלט שלא להוציא לפועל את
המהלך במתכונתו המקורית ולצמצם את הבחירה לשני בתי השקעות במקום
שלושה ,בסכום כולל של  101מיליון ש"ח במקום  161מיליון ש"ח במקור.
החלטה זו התקבלה בחודש אוגוסט וטרם בוצעה עד למועד דו"ח זה .העיכוב
בביצוע ההחלטה הראשונית מחודש מאי נראה לנו בלתי סביר.
ב.

בקרות – אי ניהול דוח תזרים שוטף
הביקורת העלתה כי כיום לא מנוהל תזרים חודשי /שבועי המציג את ההכנסות
(מהמינהל ומתרומות) אל מול ההוצאות השוטפות .כיום מבוצעת בדיקה של
היתרות פעמיים בחודש ,לצורך בדיקת תשלומי ספקים ושכר לעובדים.
ניהול תזרים שוטף ופיקוח עליו הינם כלים חשובים על מנת למקסם את
הפוטנציאל בהשקעת אותם עודפים באפיקי השקעה מניבים ולחילופין ,גילוי
מוקדם של יתרה שלילית או הוצאות חריגות בחשבון מסוים יביא לפעולה
מהירה יותר לניתוח הסטיות ולפעולות למניעתן.
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תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ניתנה הנחייה על ידי עוד בשנת  1111לביצוע תזרים מזומנים באופן שוטף
במטרה לשפר ההתנהלות הכספית של הארגון .במקביל ובנוסף ,נבחנת רכישת
תוכנה ייעודית.
כספים המוחזקים במטבע חוץ
על פי החלטות הוועדה מחודש מאי ,סך הכספים המוחזקים במטבע חוץ אמור
לעמוד על כ 11-מיליון ש"ח (כ 0-מיליון דולר) לצורך תשלומי רנטות בחו"ל
ולצורך תשלומי שכר לשליחי קק"ל השוהים בחו"ל.
הביקורת העלתה כי נכון לתאריך  10לאוקטובר  1111שווי יתרות המט"ח
בשקלים עומד על כ 11-מיליון ש"ח .מעבר לכך שההחלטה עדיין לא בוצעה
במלואה וקיימת חשיפה לשחיקה בשערי המטבעות ,לא ברור לביקורת מדוע
לא נערכה בקק"ל בדיקה בדבר חלופות טובות יותר ,כגון :עסקאות הגנה.
ג.

מדיניות בדבר ניהול חשבונות עו"ש ופיקדונות בבנקים
הביקורת העלתה כי אין בקק"ל מדיניות מסודרת לגבי ניהול חשבונות העו"ש
והפיקדונות .המדיניות הכללית הנהוגה היא פיזור סיכונים ועל כן הכספים
מפוזרים בששה בנקים שונים ,אם כי עיקר הפעילות הינה בבנק "."A
 לא ברור לביקורת האם קיים צורך אמיתי לפזר את הכספים בששה בנקים
שונים.
 לא ברור מיהו הגורם המחליט ועל פי אילו אמות מידה ,מושקע סכום כסף
כזה או אחר בבנק מסוים ובאיזה אפיק השקעה.
 לא קיימת תכנית מוסדרת בדבר אפיקי ההשקעה לעודפים שיצטברו
בעתיד.
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המלצות הביקורת :
 מומלץ לקיים דיון מסודר בקק"ל ולקבוע נהלים בדבר ניהול תיק הנוסטרו,
לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
 ניהול תזרים חודשי לצורך מעקב אחר מצבת המזומניםוהפיקדונות.
 מדיניות בדבר טיפול בעודפים המצטברים בפיקדונות ובעו"שוקביעת אמות מידה לטיפול בהם.
 ביצוע החלטות הנהלה וועדת ההשקעות בפרק זמן סביר וקיוםמעקב לגביהן.
 התייחסות לצורך במספר חשבונות הבנקים המנוהלים כיום. צמצום כספי המט"ח המוחזקים כיום ובדיקת עסקאות הגנה.תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ההמלצה מקובלת והנושא נדון בוועדת ההשקעות .כמו כן ,בהתאם להחלטת
ועדת ההשקעות ,הוחלט בסוף שנת  1111על פתיחת  1תיקים מנוהלים במח"מ
קצר ללא מניות במטרה להביא תשואה עודפת על הפיקדונות הבנקאיים.
בתחילת  1111החלו לעבוד שני מנהלי התיקים.

.3

התקשרויות ודמי ניהול
התקשרות עם היועץ החיצוני
רקע כללי
יועץ ההשקעות החיצוני עובד עם קק"ל מזה יותר מעשור .היועץ הינו בעל חברה עם
מוניטין של  11שנה בתחום ייעוץ כלכלי ועסקי ,פיננסי ואסטרטגי .החברה כוללת
תחתיה חברות בת הפועלות בתחומי הטכנולוגיה ,ליווי פרויקטים לבנייה וקידום
פרויקטים בנושאי אנרגיה.
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הפעילות השוטפת
כפי שצוין לעיל בפרק  ,1עבודתו השוטפת של היועץ החיצוני מתבטאת הן בצד
הייעוץ הכלכלי והפיננסי והן בצד המעקב והבקרה אחר ביצועי מנהלי התיקים בתיק
המנוהל .כמו כן עוסק היועץ בבחינת נושאים שעל הפרק ובעריכת מחקרים על פי
בקשות קק"ל .הצוות המטפל בתיק קק"ל במשרדו של היועץ מונה שלושה עובדים.
מידי חודש מגיש היועץ החיצוני תכנית עבודה הכוללת בנק שעות קבוע לחודש
השוטף בגין העבודה השוטפת (דוחות ,השתתפות בפגישות וכו') ,ובנוסף ,פירוט
הבדיקות ,המחקרים המיוחדים המתוכננים לתקופה ומספר השעות הנוספות
המתבקשות עבורם .בגין שעות העבודה הנוספות דרוש אישור מראש.
היקף השעות החודשי השוטף נע בטווח  111-111שעות ושכר הטרחה של היועץ
החיצוני עומד על  111דולר לשעה בניכוי  11%הנחה.
הביקורת בדקה את הליך ההתקשרות עם היועץ החיצוני 5לרבות אישור החשבונות
עבור השירותים שניתנו.
ממצאי הביקורת:
א .העדר הסכם התקשרות
הביקורת ביקשה את הסכם ההתקשרות עם היועץ החיצוני ונמסר כי מסמכי
ההתקשרות אינם בנמצא ,לא בידי קק"ל ולא בידי היועץ החיצוני .לאחר סיום
עבודת הביקורת קק"ל המציאה לה מסמך מחודש יוני  1110ששלח היועץ ובו
הצעת התקשרות הכוללת את תכולת ההתקשרות ,תקופת ההתקשרות (כתוב
כי היא אינה מוגבלת בזמן) ושכר הטרחה .מסמך זה אינו חתום על ידי הנהלת
קק"ל ,כנדרש ,וכן הוא אינו יכול להוות תחליף להסכם התקשרות מסודר.
ההתקשרות באופן הזה נמשכת שנים רבות ,דבר שאינו עולה בקנה אחד עם
המקובל בגופים ציבוריים.
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תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
לאור תקופת ההתקשרות ניתנה הנחייה לקדם הוצאת מכרז ובתקופה הקרובה
יקודם סקר שוק.
ב.

היקף שעות העבודה ושכר טרחה
הביקורת העלתה כי אין לקק"ל אינדיקציה אובייקטיבית בדבר שעות העבודה
הנדרשות מצד היועץ ואנשי צוותו לשם הטיפול בתיק .אי לכך לא ברור
לביקורת איזה פרמטר משמש בסיס לקביעת שעות המינימום לחודש ליועץ
החיצוני ולא ברור כיצד מאושרות לו השעות הנוספות.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
הצוות המקצועי הרלבנטי בחטיבת הכספים נמצא בקשר שוטף ורציף עם יועץ
ההשקעות .היועץ מצרף לחשבונית פירוט שעות .פירוט השעות נבדק מידי
חודש.

ג.

סבירות שכר הטרחה
הביקורת העלתה כי סבירות שכר הטרחה של היועץ מול התעריף המקובל
בשוק לא נבדקה בעבר .דהיינו ,לא בוצע סקר שוק על מנת לבדוק את תעריפי
הייעוץ המשולמים ליועץ החיצוני ,תוך השוואה לגופים בהיקפים דומים.
הוסבר כי בתקופה הקרובה יבוצע סקר שוק בנושאים הקשורים בעבודת
היועץ החיצוני.

המלצות הביקורת:
 מומלץ לערוך הסכם התקשרות מסודר עם היועץ החיצוני ולקבוע לוח זמנים
סביר לביצוע הליך של פנייה לקבלת הצעות ממספר יועצים ,על מנת לבדוק
את סבירות תנאי ההתקשרות.
 מומלץ ,כשלב מקדים להתקשרות מחודשת ,להעריך את מספר השעות
האובייקטיבי אשר נדרש מהיועץ על מנת למלא את תפקידיו הן אלו
שבמסגרת עבודתו השוטפת והן אלה אשר הוא נדרש להם באופן מיוחד.
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תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
קיים מסמך המגדיר ומפרט את העבודה של היועץ .לאחר סיום הליכי המכרז
ובחירת יועץ חדש ייחתם הסכם בין הצדדים והנושא יקבל את ביטויו כחלק
מההסכם.
דמי הניהול לבתי ההשקעות
בשנה האחרונה ,עם כניסתו של מנהל חטיבת הכספים החדש פעלה חטיבת הכספים
להוזלה משמעותית של דמי הניהול המשולמים על ידה לבתי ההשקעות .המדובר על
משא ומתן שנוהל מול כל בתי ההשקעות .בחלק מהמקרים הופחתו דמי הניהול בכ-
.11%
הביקורת קיבלה את התחשיב לפיו החיסכון הצפוי בשנת  1111בגין הפחתת דמי
הניהול עומד על כ 1-מיליון ש"ח ובשנת  1111הוא צפוי לעמוד על  1.0מיליון ש"ח.
הביקורת העלתה כי הושגה הסכמה על העמלה הנ"ל עם כל בתי ההשקעות ,למעט
בית ההשקעות " ,"Eאשר העמלה המשולמת לו גבוהה ב 10%-מיתר בתי ההשקעות
ולביקורת נמסר כי עניינו יידון בוועדת ההשקעות.
הביקורת בחנה את ההליכים שנקטה קק"ל לבדיקת סבירות דמי הניהול ואישור
החשבונות שמגישים בתי ההשקעות.
ממצאי הביקורת:
א.

סקר שוק לקביעת גובה דמי הניהול
הביקורת העלתה כי ,יחד עם זאת שבוצעה הפחתה בדמי הניהול בשעור ממוצע
של  ,1.11%לא נערך בקק"ל סקר שוק מקיף על מנת לעמוד על גובה דמי
הניהול המקובלים ,תוך השואה לתיק בהיקף דומה.
קביעת גובה העמלות התקבלה תוך החלפת דעות עם קולגות ,כמו גם אישור
על סבירותן מצד היועץ החיצוני .לדעת הביקורת לא די בצעדים אלה ומן
הראוי לערוך סקר שוק מעמיק ולקבל עוד חוות דעת מקצועית נוספת.

111

ההצלחה היחסית בהפחתת דמי הניהול בשעורים כה ניכרים צריכה רק לחזק
עמדה זו.
ב.

בדיקת דרישות התשלום
הביקורת העלתה כי לא נערכת בקק"ל בדיקה חודשית שוטפת לנכונות
הסכומים אותם נדרשת קק"ל לשלם כדמי ניהול .דרישות תשלום נשלחות
ללא הסברים לצורת החישוב ואין כל דרך לבדוק אותן .לביקורת אכן הובהר
כי הדרישות משולמות ללא בדיקה מקדימה.

ג.

אופן חישוב דמי הניהול
הביקורת קיבלה הסכם חדש אשר נחתם עם אחד מבתי ההשקעות ,בו נאמר
בסעיף  0.1כי" :דמי הניהול יחושבו על פי שווי תיק ההשקעות על כל מרכיביו
ביום האחרון לכל חודש".
בירור שעשתה הביקורת מעלה כי חלק מבתי ההשקעות מחשבים את גובה דמי
הניהול על פי שווי תיק ההשקעות לפי ממוצע היתרות היומיות ,בטענה כי
הדבר נגזר מאופי מערכות המידע שברשותן.
לדעת הביקורת צריכה להיות צורת חישוב אחידה לדמי הניהול על מנת ליצור
אפשרות של נתיב ביקורת לגבי אופן חישוב התשלום.

ד.

בית ההשקעות ""E
הביקורת סקרה את הפרוטוקולים והחלטות וועדת ההשקעות לשנת .1111
בדיקה זו מעלה כי נושא גובה דמי הניהול המשולמים לבית ההשקעות ""E
טרם נדון בוועדה מאז צירופו של בית ההשקעות בחודש פברואר .בהתחשב
בכך שבית ההשקעות " "Eמנהל תיק בהיקף של כ 161-מיליוני ש"ח ,לו היו
דמי הניהול המשולמים לו היו זהים כמו יתר בתי ההשקעות ,הרי שמדובר על
חיסכון שנתי לקק"ל בסך של כ 11-אלפי ש"ח.
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המלצות הביקורת:
 מומלץ לבצע סקר שוק מקיף בדבר הגובה המקובל של דמי הניהול.
תגובת חטיבת כספים וכלכלה
בתחילת שנת  1111הנושא נבחן ונמצא כי דמי הניהול שקק"ל משלמת למנהלי
התיקים אינו ברמה של בלתי סביר בעליל .יחד עם זאת ,עם כניסתו של מנהל
חטיבת כספים וכלכלה לתפקיד  ,נוצלה ההזדמנות ולאחר בדיקות שונות של
עלויות דמי ניהול מחד ומשא ומתן עיקש מאידך ,הצליחה הקק"ל להקטין
באופן משמעותי את דמי הניהול המשולמים לבתי ההשקעות .בנוסף ,לאור
המלצת המבקר ,יבוצע סקר שוק.
 הביקורת ממליצה כי בתי ההשקעות יחויבו לשלוח פירוט לאופן חישוב
דרישות התשלום הנשלחות על ידן .לפני תשלום הדרישה יש לבצע בדיקה
מקיפה על מנת לוודא שחיוב דמי הניהול מתבצע על פי ההסכם.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ההמלצה מקובלת וכבר מיושמת.
 הביקורת ממליצה על קביעת מנגנון אחיד ומוסכם של חישוב דמי הניהול.
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
ההמלצה מקובלת ניתנה הנחייה ליישומה.
מומלץ לקיים דיון בוועדת ההשקעות בעניין דמי הניהול של בית ההשקעות
"."E
תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה
התקיים דיון בנושא בוועדת ההשקעות.

אוגוסט 1111
111

קרן היסוד
ניהול יתרות מזומנים
תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
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קרן היסוד
ניהול יתרות מזומנים
.1

מבוא
 1.1בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר ,בדקנו את נושא ניהול יתרות
המזומנים בקרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל (להלן" :קרן היסוד").
1.1

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:
א .זרימת הכספים מהמגביות אל קרן היסוד.
ב .ניהול יתרות המזומנים.
ג .העברות כספים לצדדים שלישיים.

1.1

הביקורת נערכה במשרדי קרן היסוד בירושלים ,בחודשים מאי – אוקטובר
.1111
במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם סמנכ"ל הכספים ,מנהלת ההכנסות,
האחראי על הדיווחים הכספיים ,רפרנטים של ההכנסות ממגביות ועם
עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.

1.1

יעדי הביקורת:
א .בחינת תהליך קבלת הכספים בקרן היסוד ורישומם הנאות.
ב .בחינת תהליך אישור וביצוע העברות הכספים למטרות לשמן נועדו.
ג .שמירה על יתרות המזומנים בהתאם לצרכי קרן היסוד ,לרבות חשיפה
מטבעית.
ד .בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילותם של
הנהלים הקיימים.
ה .איתור נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפורים.
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1.1

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:
 מסמכים ואישורים מהבנקים.
 מאזני בוחן וכרטסות.
 מדגם כרטסות של מגביות.
 מאזני חשיפה.
 רשימת צדדים שלישיים נתמכים והסטאטוס שלהם.
 אישורים והתאמות חשבונות מול המגביות והסוכנות.
 הסכמי התקשרות מול צדדים שלישיים.
 נהלים ותהליכי עבודה שהומצאו לנו על ידי קרן היסוד.
 מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.

1.6

מתודולוגית הבדיקה:
 בדיקת קיומם של נהלי עבודה ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועל.
 קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות
בנושאים שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכון.
 בחינת הליכי האישורים לפעילות כספית על ידי האורגנים השונים בקרן
היסוד ,לרבות בנושא הגנת מטבע.
 קבלת דוחות ונתונים מהמערכת הממוחשבת וניתוחם.
 ביצוע מדגם של קבלות כספים ורישומם הנאות.
 ביצוע מדגם של העברות כספים לצדדים שלישיים.
 בחינת אמצעי ההגנה שננקטים בפני חשיפת מטבע.
 סקירת ההתנהלות אל מול המגביות וכן מול הסוכנות.
 ביצוע התאמות מול המגביות ומול הסוכנות.
 ריכוז הממצאים.
 עריכת דוח ביקורת ,לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.
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.2

רקע כללי
א.

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

ב .כספי המגביות
במסגרת קרן היסוד פועלות כיום  61מגביות (מפעלי התרמות) בלמעלה מ – 11
מדינות ברחבי העולם ,בהם גם חטיבות נשים והנהגה צעירה פעילה .מערך
המגביות מחולק לארבעה אזורים :אירופה ,אמריקה הלטינית ,המדינות
הדוברות אנגלית והמזרח .ברחבי העולם עוסקים בפעילות קרן היסוד אלפי
פעילים ,רובם בהתנדבות.
המגביות מאוגדות משפטית בכל מדינה ומדינה ועל כן הן ישויות עצמאיות
הפועלות במסגרת המשפטית המקומית בזיקה למטרות קרן היסוד בירושלים.
נציגי קרן היסוד ,מנהיגיה המקומיים ומתנדביה ,הם הכוח המניע של גיוס
הכספים במדינות בהן הם פועלים.
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ג .הכנסות
הכנסות קרן היסוד עומדות על כ 111-מליון דולר לשנה והן מתחלקות ,כפי
שיפורט להלן ,לשתי קבוצות עיקריות:
א.

כספים ללא ייעוד ספציפי בהיקף של כ 51-מיליון דולר בשנה,
המיועדים לשימוש חופשי בידי קרן היסוד לפרויקטים שונים
ולפעילות השוטפת .עיקר ההכנסות החופשיות של קרן היסוד מועברות
לסוכנות היהודית עבור פעילותה השוטפת ,בהיקף של כ 11-מליון דולר
בשנה .הסכומים המועברים מדי שנה אל הסוכנות היהודית נקבעים
מראש בהתאם לצפי התרומות שתגייס קרן היסוד במשך השנה.
תקציב ההוצאות השוטפות של קרן היסוד עומד על כ 11-מליון דולר
בשנה.

ב.

החלק השני הינו כספים מיועדים בהיקף של  11-11מיליון דולר בשנה
המתקבלים כתרומות לפרויקטים ספציפיים או עבור צדדים שלישיים.

ד .יתרות כספיות
להלן נתוני יתרות מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בקרן היסוד ,לשנים 1111-
( 1111באלפי דולר) :
סעיף

11.12.11

11.12.12

מזומנים ושווה מזומנים

17,151

*61,111

פיקדונות לזמן קצר

11,161

17,161

סה"כ

814,17

1114111

* כולל סכום של פיקדונות במט"ח בסך של כ 11-מליון דולר ,המנוהלים בקרן
 Endowmentוהושקעו בשנת .1111
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ה .מחלקת ההכנסות
המחלקה כוללת מנהלת הכנסות ושלושה רפרנטים ,אשר אחראים על חמישה
מרחבים המחולקים לפי מגזרים גיאוגרפיים/מאפיינים אחרים (ארצות
דוברות אנגלית ,אמריקה הלטינית ,אירופה ,מזרח) ,כך שתחת כל מגזר כזה
ישנן מספר מגביות.
מחלקת ההכנסות אחראית על:
 הטיפול השוטף בכספי התרומות המתקבלים בקרן היסוד מכלל המגביות
ומגורמים אחרים.
 רישום נאות בספרים בהתאם לסיווג התרומות.
 ניהול שוטף של יתרות המזומנים בכלל וכספי התרומות המיועדות בפרט.
 ניהול חשבונות הבנק ,לרבות פתיחה וסגירה של חשבונות בנק.
 העברות כספים לצדדים שלישיים על פי הוראות התורמים.
ממצאי הביקורת
בקרן היסוד לא קיימת מדיניות בכתב לגבי אפיקי השקעה של יתרות המזומנים,
תמהיל ההשקעה ,פיזור הסיכון וכדומה .כמו כן ,לא קיים אורגן רשמי ,כגון ועדת
השקעות ,אשר אמור לתת הנחיות בדבר השקעת הכספים .המצב כיום דומה למצב
בעבר ,לפיו חלק מהכסף מושקע בפיקדונות וחלק נותר בעובר ושב ולא קיים כל
מסמך מנחה בעניין.
 על פי נתוני הדוחות הכספיים לשנים  1111ו ,1111-סך יתרות המזומנים ושווה
מזומנים שאינן מושקעות עומד על  17מליון דולר ו 11-מליון דולר (ללא
הסכום השייך ל )Endowment-בהתאמה .בנוסף ,סך של  11-17מליון דולר
מושקע בפיקדונות שונים .מצב זה ,בו יתרות מזומנים בהיקפים מצטברים של
כ 51-מליון דולר אינן מושקעות כלל או מושקעות באפיקים בעלי תשואה
נמוכה מאד ,ללא דיון מסודר של מוסדות קרן היסוד בעניין ,אינו סביר.
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המלצות הביקורת
 מומלץ למנות ועדת השקעות או אורגן חלופי ,אשר יסתייע ביועצים מקצועיים
ויעביר הנחיות בדבר אפיקי ההשקעה בהם יש להשקיע את הכספים .מומלץ
כי הוועדה תתכנס אחת לרבעון או לכל הפחות אחת לחצי שנה ,תקבל סקירה
על המצב הקיים והתשואות שהושגו ותעביר הנחיות להמשך.
תגובת מנהלת ההכנסות
מדיניות קרן היסוד הינה שמרנית ,דהיינו לא להשקיע את הכספים
בשוק ההון אלא רק בפיקדונות בנקאיים.
 מומלץ להותיר סכומים נזילים בגובה התקציב השוטף של קרן היסוד בלבד
ולתקופה מוגבלת ,נניח לשלושה חודשים .את יתר הכספים יש להשקיע לטווח
קצר/טווח ארוך ,בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות ,כאמור.
תגובת מנהלת ההכנסות
יתרות המזומנים ושווה מזומנים שציינה הביקורת כוללים כספים
אשר הגיעו ביומיים האחרונים של השנה ועל כן טרם הושקעו .כמו כן,
הכספים הנזילים הינם לשימוש שוטף ,הן ברמת תקציב קרן היסוד והן
ברמת העברת תרומות למוטבים.
תגובת מנהל הכספים
מדיניות קרן היסוד הינה שמרנית ואנו סבורים שאין לשנות מדיניות
שמרנית זו ,לאור העובדה שמדובר במוסד אשר ממומן מכספי תורמים
בלבד.
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זרימת הכספים לקרן היסוד
הכספים מהמגביות ,מתקבלים בעיקר בהעברות בנקאיות ולעיתים בדואר
דיפלומטי מאובטח והם מחולקים לשתי קבוצות עיקריות:
א .כספים חופשיים ,שהינם כספים אשר לא יועדו על ידי התורמים עבור
פרויקט  /מטרה ספציפית והם עומדים לשימוש חופשי של קרן היסוד.
מדובר בהיקף של כ 51-מליון דולר בשנה.
בפועל ,כספים אלו משמשים לשלוש מטרות עיקריות:
 oתקציב קרן היסוד עצמה.
 oמימון המועבר לסוכנות היהודית ,כאשר הסכום ידוע מראש כבר
מתחילת השנה ,ללא כל קשר לסכומי התרומות שיגויסו במהלך
השנה השוטפת (אולם בהתאם לתחזית).
 oבהתאם להחלטת הנהלת קרן היסוד ,הכנסות לא מוגבלות
שמקורן בצוואות ואינן נדרשות למילוי התחייבויות קרן היסוד
מיועדות לקרן האנדאומנט.
ב .הקבוצה השנייה הינה כספים מיועדים ,אשר יועדו ספציפית על ידי
התורמים לפרויקטים או למוטבים ספציפיים .המדובר בהיקף שנתי של
כ 61-51-מליון דולר .נציין ,כי קרן היסוד משקיעה את עיקר מאמציה
בפרויקטים המבוצעים בישראל ולא בתפוצות.
נדגיש כי מזה שנים ,ישנה מגמה של גידול בהיקף התרומות המיועדות על
חשבון הכספים החופשיים.
מזומנים ושיקים
לעיתים מתקבלים פיזית במשרדי קרן היסוד מזומנים ושיקים ,בדרכים
הבאות:
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תורמים מזדמנים במשרדי קרן היסוד ,לרבות קבוצות תורמים
מחו"ל ,המשאירים מזומנים או שיקים במשרדי קרן היסוד.



שיקים המתקבלים ישירות למשרדי קרן היסוד ,ללא תיווך
המגביות.



תרומות במזומן או בשיקים המגיעים משליח או גורם אחר
מטעם קרן היסוד ,המסתובב בחו"ל ומקבל תרומות.

הביקורת בחנה את הליך קבלת הכספים והטיפול בהם 4לרבות רישום
בספרים.
ממצא הביקורת
 לא קיימות הנחיות ברורות בדבר הטיפול במזומנים ,קבלת כספים במשרדי
קרן היסוד וגביית כספים באמצעות גורמים שונים היוצאים לחו"ל .קיימת
חשיפה בטיפול בכספים אלו ,הן מבחינת חוסר פיקוח על הנפקה מיידית של
קבלות והן מבחינת עיתוי הפקדת הכספים בבנק והתאמה לקבלות .כמו כן,
לא ברור היקף הפיקוח על גורמים הנוסעים לחו"ל עם פנקסי קבלות אשר לא
עוברים במערכת החשבונאית.
המלצת הביקורת
 מומלץ להפיץ הנחיות ברורות בנושא הטיפול במזומנים ,לקבוע את רשימת
המורשים לעסוק בתחום זה ,להקפיד כי הפקת קבלות והפקדת הכספים
בבנקים תיעשה מיידית לאחר קבלתם ולהדק את הפיקוח על גורמים
המקבלים כספים מטעם קרן היסוד ,על מנת לצמצם את החשיפה בנושא.
תגובת מנהלת ההכנסות
תרומות במזומן בישראל הינן זניחות ,הן מבחינת כמות התרומות והן
מבחינת הסכומים .כמו כן ,תרומות במזומן לשליחי קרן היסוד בחו"ל
כמעט ולא קיימות הואיל ועיקרן מועבר דרך המגביות.
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בנושא הקבלות – קבלות של קרן היסוד כמעט ואינן בשימוש .מנהל
הכספים בקרן היסוד פרסם בספטמבר  1111קובץ הנחיות ,הן למגביות
והן לנציגים בחו"ל בדבר אופן הטיפול בקבלות ובקופה קטנה ואופן
הבקרה עליהן.

.,

הגנה מפני חשיפות מטבע
החשיפה לשינויים בשער החליפין של המטבע הינה בשני מישורים:
א .הגנה על הכספים הנמצאים בבנק ,ביחס למטבע בו ייעשה שימוש
עתידי בכספים אלו ,בעיקר לצורך תקציב שוטף.
ב .הגנה על כספי תרומות ,למשך פרק הזמן בו הם נמצאים בחשבונות
קרן היסוד ,עד לשימוש בכספים על פי הוראת התורם.
תקציב שוטף
מכיוון שרוב התקציב השוטף של קרן היסוד הוא שקלי ,היא מבצעת מידי שנה
עסקאות הגנה ( ) Forwardעל התקציב ,כדלקמן:
-

נערך תחשיב של ההוצאה השקלית השנתית ,ברמה חודשית.

-

מתקבלת החלטה על שעור התקציב עליו יש להגן (בשנים האחרונות –
.)11%

-

בתחילת שנה נערך תמחור בין שני הבנקים מולם עובדים בשוטף ומתבצעת
עסקת הגנה לגבי כל חודש בנפרד ,מול הבנק אשר נתן את ההצעה הטובה
יותר לגבי אותו חודש.

כספי תרומות
ישנם תורמים אשר לא מעבירים את כל הסכום עליו התחייבו במנה אחת ,אלא
במספר מנות ובהפרשי זמן שונים.
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כמו כן ,ישנם מקרים בהם תורם מעביר את כל הסכום בבת אחת אך הוא אינו
מייעד את התרומה לפרויקט או גוף מסוים בסמוך להעברת התרומה אלא
מעביר את ההוראות במועד מאוחר יותר.
בהפרשי הזמן שנוצרים עלול ערך התרומה להישחק.
המדיניות הנהוגה בהקשר זה:
 אם מדובר בהעברה לצד ג' ,אזי מעבירים את התרומה לצד ג' באותו מטבע
בה התקבלה התרומה ,כלומר מגלגלים את סיכון החשיפה אל המוטב.
 בכל מקרה קרן היסוד מחתימה את המוטב על כתב הסרת אחריות.
 לעיתים פונים אל התורם ומבקשים ממנו להעביר את תרומתו במטבע בו
ינוהל הפרויקט.
 במקרה וקיימת חשיפה מכיוון שהפרויקט המיועד יתבצע במטבע שונה
ממטבע התרומה ,מנסים לבקש מהתורם את כל סכום התרומה מראש
ולהמירה למטבע הפרויקט.
 במידה וכל הנ"ל לא התאפשר מבצעים עסקאות הגנה בין מטבע התרומה
למטבע הפרויקט בסכומים ובמועדים בהם צפויות התרומות להתקבל.
מאזני חשיפה
אחת לחודש מפיקים בקרן היסוד מאזן חשיפה ,אשר כולל את הנתונים
הבאים:
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-

תרות הכספים בכל הבנקים ,בהתאם למטבע בו הן מוחזקות.

-

יתרות נכסים והתחייבויות לפי המטבע בו הן ימומשו.

-

חישוב של יתרת הנכסים בניכוי ההתחייבויות ,לכל מטבע ,המציג את
החשיפה בכל אחד מהמטבעות ,למועד הפקת המאזן.

לאור נתוני מאזן החשיפה ניתנות הנחיות על ידי מנהלת ההכנסות לבצע
המרות מטבע ,על מנת לצמצם את החשיפה עד כמה שניתן.
הביקורת בחנה את הצעדים הננקטים על מנת להגן על קרן היסוד בפני
חשיפה לשינויים בשערי החליפין של המטבעות 4בדקה את הליך קבלת
ההחלטות בעניין ואת עיתוי הביצוע.
ממצאי הביקורת
 התקציב השוטף של קרן היסוד המבוצע בשקלים הינו כ 11.1-מליון דולר
לשנה .ההחלטה האחרונה לשנת  1111הינה להגן על  11%מהסכום בעסקאות
הגנה חודשיות .לא ראינו כי התקיים דיון בעניין ,הוצגו נימוקים בעד ונגד
והופקו לקחים ביחס לשנים קודמות .בפועל עד עתה נראה כי ,לגבי שנת ,1111
שער החליפין בפועל היה נמוך משמעותית מהשער לפיו התבצעו עסקאות
ההגנה ואילו הייתה מתקבלת החלטה להגן על  111%מסכום התקציב ,היו
נחסכים לקרן היסוד סכומי כסף משמעותיים בשנת .1111
תגובת מנהל הכספים
צפי התנהגות שוק המט"ח בעתיד הינו בעייתי .גם כאן נוהגת קרן
היסוד בשמרנות ונוקטת בגישה של הגנה על  11%מהסכום בחשיפה,
מזה מספר שנים .בעת הבאת התקציב לאישור ועדת התקציב ,יו"ר
הוועדה ומנהל הכספים דנים בנושא ומציעים את המדיניות לשנת
התקציב העומד לאישור בפני ועדת הכספים .הנהלת קרן היסוד אינה
חושבת שיש לשנות גישה שמרנית זו.
 על פי ניתוח מאזני החשיפה לחודשים דצמבר  1111ויוני  ,1111נראה כי ישנן
יתרות המוחזקות במטבע הלא נכון למשך זמן לא מבוטל .זאת ,מכיוון שבעת
קבלת הכסף לא מתבצעת בדיקה מיידית באיזה מטבע יש להחזיק אותו ,כך
שלמשך מספר ימים ולעיתים אף שבועות ישנה חשיפה להוצאות מימון עקב
ירידת שער המטבע ,להלן מספר דוגמאות:
-

ב 1-ביוני  1111התקבל סך  1.6מליון דולר אוסטרלי שרובו כסף חופשי
אשר אמור להישמר בדולר ארה"ב ,על פי הכללים בקרן היסוד .בפועל ,רק
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ב 12-ביוני הומרו  711אלפי דולר למרות שהיה צריך להמיר כמעט את כל
הסכום לדולר ארה"ב ,כבר ביום קבלת הכסף.
-

ב 11-ביוני התקבל סך  1מיליון דולר הונג קונג ,מתוכם סך  1,572.1אלפי
דולר הונג קונג היו חופשיים להמרה אך הומרו רק ב 1-ביולי.

-

המרת כחצי מליון פרנק שוויצרי בחודש יוני התעכבה במשך מספר
שבועות.

 מהבדיקה עולה כי ישנם עיכובים ברישום התחייבויות בגין תרומות מיועדות
במטבע הנכון ובשיוך הנכון ,כך שבפועל אין הקבלה בין המטבע בו מוחזק
הכסף שהתקבל לבין המחויבות הספציפית לשימוש בכסף .במקרים אלו,
התוצאה של מאזן החשיפה מציגה תמונה לא נכונה.
 נמצא מקרה בו קרן היסוד אמורה הייתה להעביר כספים לצד שלישי ,בסכום
אחד או לשיעורין ,אך לא נפתח חשבון ייעודי בספרים באמצעותו היו אמורים
"לצבוע את הכסף".
תגובת מנהלת ההכנסות
מדובר במקרה נדיר יחסית בו התקבלה תרומה במטבע שאינו דולר ארה"ב
ובנוסף התורם ביקש להשהות את התרומה.
המלצות הביקורת
 מומלץ לקיים דיון בעניין היקף עסקאות ההגנה על התקציב הרגיל ,לפחות
אחת לחצי שנה ,להפיק לקחים משנים קודמות ולנמק את ההחלטות בהתאם.
יש לשקול לקבל חוות דעת מקצועית בנושא על מנת להכיר וללמוד טוב יותר
את התנהגות שוק המט"ח ,לרבות הצפי בשנה/תקופה הקרובה ,לקבל
החלטות מושכלות בהתאם ולנמק אותן בכתב.
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 בכל מצב בו מתקבלים כספים שלא במטבע דולר ארה"ב ,המהווה ברירת
מחדל ,יש לבצע בדיקה כבר במהלך העבודה השוטף לגבי ייעוד הכספים
והמטבע בו יש להחזיק אותם ולא לחכות לתום החודש.
 מומלץ להקפיד לרשום באופן מידי את ההתחייבות הנגדית במטבע הרלוונטי,
כנגד הכספים המוחזקים בבנק באותו המטבע.
 מומלץ לפתוח חשבונות ייעודיים בספרים בכל המקרים בהם מתקבלים
כספים המיועדים להעברה לצדדים שלישיים ,על מנת שיהיה נוח יותר לשלוט
בכספים אלו ולבצע בקרות שוטפות בנושא ביתר קלות.
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שיוך כספי התרומות בספרים
רוב הכסף מגיע מהמגביות בדרך של העברה בנקאית ,לעיתים בהודעה מראש,
זמן מה טרם העברת הכסף ולעיתים ללא הודעה מראש.
ברוב המקרים ,הכספים מתקבלים בצירוף הנחיות לגבי ייעוד הכסף ,אך ישנם
מקרים בהם ההנחיות מגיעות רק לאחר שליחת הכסף או במועד מאוחר יותר
לאחר בירור עם התורם.
המידע לגבי הייעוד מגיע במספר דרכים:


מערכת ( Priorityבמידה וזו קיימת אצל המגבית).
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פקס.



מייל.

על מנת שהתרומה תיועד למוטב (פרויקט) מסוים ,יש לקבל הוראה מפורשת
מהתורם .כאשר לא ברורה ייעודה של תרומה ,הרפרנט האחראי על האזור
הרלוונטי ממנו הגיעה התרומה ,פונה אל הנהלת המרחב לנסות ולברר את
ייעודה .כל עוד הנושא אינו ברור ,התרומה נרשמת באופן זמני כ"-הכנסה
שטרם יועדה".
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תרומות אשר לבסוף לא הצליחו לברר את מגבית המקור נרשמות בחשבון
"תורמים בודדים".
יצוין כי בקרן היסוד מבררים את הייעוד של כל סכום שהתקבל ולא מניחים
מראש כי הכסף הינו "חופשי" ,במידה ולא נמסר מידע ספציפי על ייעודו .סיווג
תרומות כ"-חופשיות" נעשה רק לאחר קבלת הוראה מפורשת על כך
מהמגבית/התורם.
הכסף מועבר על פי מיקומה הגיאוגרפי של המגבית אל הרפרנט הרלוונטי .הוא
מודיע למגבית על קבלת הכסף ,מברר את הייעוד ומתעד את כל האמור.
כל רפרנט מנהל קובץ נתונים באקסל לכל מגבית ,הכולל את פרטי התרומות
שהתקבלו ,תאריך הקבלה והאם הן מיועדות או לא .מידי תקופה נעשית
הצלבה של הפרטים אל מול המגבית הרלוונטית ,בדרך כלל באמצעות המייל.
הקבלות מופקות לתורמים על ידי המגביות ,לאחר קבלת אישור מקרן היסוד
כי התרומה סווגה באופן נכון בהתאם לייעוד שנקבע לה.
הביקורת בדקה את הליך הרישום בספרים של התרומות המיועדות 4בהתאם
להנחיות שהתקבלו מהמגבית/תורם .לצורך כך נבדק מדגם של  25מקרים
ב ,-המגביות הגדולות 4בהיקף כספי כולל של כ 21-מליון דולר ארה"ב.
הפרמטרים שנבדקו 4בין היתר 4הינם:
•
•
•
•

קבלת הודעה מהבנק על העברות הכספים.
תיעוד הוראות המגבית לגבי חלוקת הכספים וביצוען בפועל.
תיעוד הודעת הבנק על העברת סכומים למוטב צד ג'.
רישום נאות בספרים.

בבדיקה נמצא כי 4בכל המקרים הכספים נרשמו ו/או הועברו על פי הוראות
המגבית ובמקרים בהם הייתה אי בהירות הכספים נותרו בחשבון מעבר ולא
נרשמו באופן אוטומטי ככסף "חופשי".
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.6

ניהול חשבונות הבנק
 6.1חשבונות בשליטה של קרן היסוד
לקרן היסוד חשבונות בנק רבים בארץ ובחו"ל (במסגרת  6-5בנקים) ,חלקם
בעלי נפח פעילות נמוך ובחלקם אין פעילות כלל.
בישראל ,ארבעה חשבונות בנק המנוהלים בשקלים ואילו עשרים ושמונה
חשבונות נוספים במטבע חוץ (עשרה מהם בדולר ארה"ב).
קרן היסוד מבצעת חלק נכבד מהפעילות שלה באמצעות חשבונות בבנק לאומי
ובנוסף מתבצעת פעילות בבנק הפועלים ובבנק דיסקונט – בעיקר עסקאות
הגנה.
התאמות בנקים
התאמות חשבונות הבנקים בארץ נעשות על בסיס יומיומי .לגבי החשבונות
בחו"ל ההתאמות מתבצעות על בסיס חודשי ,אם כי יצוין כי מתקבלת מהבנק
הודעה על כל כניסת כספים לחשבון.
הביקורת בחנה את המדיניות בעניין פתיחה וניהול חשבונות הבנקים בקרן
היסוד.
ממצאי הביקורת
 מספר חשבונות הבנק של קרן היסוד נראה חריג .לא ברור הצורך במספר כה
רב של חשבונות ולא נראה כי הנושא נבחן בצורה מסודרת .לקרן היסוד אין
כיום מדיניות מוסדרת בנושא ניהול חשבונות הבנקים ,דהיינו :פתיחת
חשבונות ,סגירתם ,איחוד חשבונות וביצוע סקירה שוטפת מידי פעם .ריבוי
חשבונות הבנק מקשה על המעקב והפיקוח אחר התנועות בהם ומהווה חשיפה
לטעויות אנוש ופתח למניפולציות.
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 הפרקטיקה היחידה הנהוגה כיום היא כי ,כל פתיחת חשבון בנק חדש מחייב
אישור מוקדם של הדירקטוריון ,אולם ,בדרך כלל לא נעשית פעולה יזומה
לסגירת החשבון .פתיחה של חשבון בנק חדש בחו"ל נעשית מדי פעם בפעם
בהתאם לצרכים השוטפים ,כגון :על פי רצונו של תורם מסוים להפקיד כספים
במדינה מסוימת בחשבון בנק ספציפי שיפתח לשם כך ,אולם כאשר הצורך לא
קיים יותר לא מתבצעת סגירה של החשבון בזמן סביר.
 נושא זכויות החתימה בהמרות מטבע חוץ אינו מוסדר באופן ברור .מחד הוא
אינו מוחרג בפרוטוקול זכויות החתימה של קרן היסוד ,המחייב שתי חתימות
בכל פעולה ומנגד חלק מהמרות מטבע החוץ מתבצעות באמצעות שיחת טלפון
לבנק ,של הרפרנט המטפל בנושא.
המלצת הביקורת
 מומלץ לגבש מדיניות ברורה בדבר ניהול של חשבונות בבנקים ,לרבות פתיחה
וסגירת חשבונות ,איחוד חשבונות ,בחינה מחדש של הצורך בניהול חשבונות,
וטיפול בעמלות .יש לתת תשומת לב ספציפית לחשבונות בנק קיימים
שהפעילות בהם חריגה ,כגון:


חשבונות לא פעילים שנפתחו בשנים האחרונות אך אין בהם תנועה.



חשבונות בהן היתרה עומדת על אפס למשך זמן ממושך.



חשבונות ישנים.



חשבונות בעלי יתרה בסכומים עגולים.



חשבונות בעלי יתרה זניחה באופן קבוע.

תגובת מנהל הכספים
מדיניות קרן היסוד הינה להחזיק אך ורק חשבונות הדרושים לפעילותה.
לאור העובדה שהפעילות של קרן היסוד הינה רבת שנים ,ישנם חשבונות
מסוימים שתורמים אשר אין עמם קשר ישיר כיום מכירים ומעבירים
אליהם כספים .לכן ,למרות הפעילות המועטה ,יש הכרח להשאירם
פתוחים.
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 מומלץ לעדכן את פרוטוקול מורשה החתימה ולקבוע בו הוראות ספציפיות
לעניין פעולות פנימיות בחשבונות הבנק של קרן היסוד בכלל והמרות מטבע
חוץ בפרט.
תגובת מנהלת ההכנסות
בימים אלה הוכן "נוהל פעילות הגזברות" אשר נועד לפרט את הפעילויות
המבוצעות על ידי הגזברות ומנהל הכספים .נוהל זה עוסק ,בין השאר,
בנושא פתיחה וסגירה של חשבונות בנק ואופן הבקרה עליהם וכן בנושא
עדכון מורשי חתימה.
הערת הביקורת
קראנו את הנוהל ולדעתנו הוא לוקה בחסר .למשל :בנוהל מדובר על כך
שמנהל הכספים ישקול לסגור חשבון רדום/שאינו פעיל ,אולם ,אין
התייחסות מי יבצע מעקב לנטר חשבונות אלו או איך יתבצע טיפול
בחשבונות חריגים ,כמפורט לעיל.
 6.2כספים המוחזקים כפיקדון על ידי הסוכנות היהודית
קרן היסוד מעבירה לסוכנות היהודית הקצבות שוטפות בהיקף של כ 11-מליון
דולר לשנה ,כאמור .מעבר לכך ,מעבירה קרן היסוד לסוכנות היהודית מידי
פעם בפעם סכומי כסף בהיקף מצטבר של כמה מיליוני דולרים בשנה ,על מנת
לסייע בתזרים השוטף .כספים אלו משמשים את הסוכנות היהודית בפעילות
השוטפת ולמעשה מנוהלים כפיקדון בידי הסוכנות היהודית עבור קרן היסוד.
פיקדון זה נושא ריבית שנתית משתנה בשיעור של  1.1%כפי שסוכם בין
הצדדים והיא נזקפת בספרי הצדדים אחת לתקופה.
המדובר למעשה בפעילות חו"ז שוטפת ,במסגרתה נכנסים ויוצאים כספים
מקרן היסוד לסוכנות היהודית.
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אחת לשלושה חודשים לערך ,מבצעים אנשי הכספים של קרן היסוד והסוכנות
היהודית התאמה של כרטיסי החו"ז ,מוודאים כי הריבית נזקפה ונרשמה
כנדרש ואחת לשנה מתקבל אישור מהסוכנות היהודית באשר ליתרה.
הביקורת בחנה את הנושא 4לרבות יישום הסיכום בין הצדדים 4צבירת
הריבית וביצוע התאמות באופן שוטף.
ממצא הביקורת
 לא קיים מסמך מסודר בין הצדדים המסדיר את תנאי ניהול החשבון/הפקדון,
לרבות הריבית שיש לזקוף ,היקפי העברות הכספים ותדירותם ,ביצוע
התאמות שוטפות והשימוש בכספים על ידי הסוכנות היהודית .כך למשל,
נמסרו לנו נתונים סותרים לגבי שעור הריבית ולא ברור אם שעור הריבית
נבדק מידי פעם בפעם אל מול האלטרנטיבה בבנק ,למעט אמירה כללית כי
הריבית "זהה לריבית בבנק".
המלצת הביקורת
 הואיל ומדובר בסכומים בהיקפים גדולים ,ראוי כי ייערך מסמך מפורט בין
הצדדים המעגן את נושא הפיקדונות אותם מחזיקה קרן היסוד בסוכנות
היהודית ,לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
 תדירות ההפקדות והיקפן.
 שעור הריבית ,תוך הצמדה למצב השוק וביצוע שינויים בהתאם.
 משך זמן הפיקדון.
 תדירות ההתאמות בין קרן היסוד לסוכנות היהודית.
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 .8העברות כספים לצדדים שלישיים
קרן היסוד מעבירה כספים לצדדים שלישיים (להלן "המוטב") ,על פי הוראות
התורמים .המדובר בנפח משמעותי מכלל הפעילות ,שהינו בהיקפים של 61-51
מליון דולר בשנה.
כתנאי להעברת הכסף ,המוטב נדרש לעמוד באישורים סטטוטוריים שונים,
לרבות אישור ניהול תקין .על הרפרנטים לוודא זאת טרם העברת הכספים
בפועל למוטב.
לאחר שנמצא כי המוטב עומד בכל הדרישות(לרבות :פרטי חשבון בנק ,צ'ק
מקורי מבוטל ,אישורי מס ,כתב התחייבות ,תקנון ותעודת עמותה ,אישור
ניהול תקין) ,מועבר הכסף על פי הנחית התורם ,באמצעות חתימת הרפרנט
ומנהלת ההכנסות .נציין כי לעיתים הכסף מועבר במטבע בו התקבלה התרומה
ולעיתים במטבע בו מבוצע הפרויקט.
כעיקרון ,לא מתבצעות העברות כספים עבור פרויקטים אשר טרם החלו לפעול.
מאידך ,פרויקט לא מתחיל בביצוע שוטף לפני שכל הכסף המיועד לו אכן הגיע,
למעט מקרים חריגים ,באישור המנכ"ל.
נציין כי ישנם פרויקטים אשר נמצאים בפיקוח של קרן היסוד ,אולם חלק
הארי של הפרויקטים (כ )21%-מפוקחים על ידי גורם שלישי.
הביקורת קיבלה את רשימת ההעברות הכספיות שבוצעו בתקופה ינואר-מאי
 2111ומתוכם בדקה האם היה קיים אישור ניהול תקין לכ 261-גופים להם
בוצעה העברה בהיקף כספי כולל של כ ,7-מליון דולר .כמו כן 4בנוסף 4נבדקו
 12מקרים מההיבטים הבאים:


קבלת התרומה ורישומה הנאות בהתאם להוראות התורם.



תיעוד ייעוד התרומה.



בחינת המוטב ועמידתו בכללי ניהול תקין.



הליך נאות של העברת הכסף על ידי מורשי החתימה.
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ממצאי הביקורת
 בדיקת המוטב בקרן היסוד טרם העברת הכספים אליו מתבצעת על סמך קובץ
נתונים הקיים במחלקת ההכנסות ,אשר כולל את נתוני העמותות ,אישורים
סטטוטוריים בתוקף ,אישור ניהול תקין בתוקף וכדומה .הקובץ הועבר
לביקורת ובמקביל התקבל פירוט התמיכות והעברות לצד ג' ,אשר בוצעו
בתקופה ינואר-מאי  ,1111בהיקף כולל של  17מליון דולר ל 161-גופים.
מבדיקת כל הגופים להם הועברו  11,111דולר ומעלה עולה התמונה הבאה:
אחוז מהמדגם

סטאטוס

מספר הגופים

היקף כספי $

תקין
פטור
לא תקין

22
12
111

11,561,676
1,116,111
11,711,111

11
5
62

סה"כ

262

,748174676

111

 דהיינו ,מתוך  161עמותות להם הועברו כספים בתקופה זו ,נמצאו 111
עמותות להם הועבר סך כולל של  11.7מליון דולר ,להם לא היה אישור ניהול
תקין בתוקף על פי הקובץ או שהעמותות כלל לא הופיעו בקובץ.
 מתוך  111הגופים אשר לכאורה אינם תקינים ,בדקנו  12גופים להם הועברו
 111,111דולר ומעלה ,אל מול נתוני רשם העמותות ומצאנו כי ל 16-גופים
מתוכם אכן קיים אישור ניהול תקין ,דהיינו ,הקובץ של קרן היסוד ,אשר
משמש בסיס להעברת כספים לצד ג' ,אינו מעודכן.
תגובת מנהלת ההכנסות
הקובץ הנ"ל מהווה בסיס לבדיקה ראשונית בלבד ולאחר מכן מתבצעת
בדיקה באתר רשם העמותות.
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הערת הביקורת
מכיוון שהקובץ הנ"ל אינו רלוונטי וגם במקרים בהם נמצא בו כי קיים
אישור מתבצעת בדיקה נוספת באתר רשם העמותות – אין כל צורך
בשימוש בקובץ זה.
 הסך הכולל שהועבר ל 11-הגופים הנותרים לגביהם מצאנו כי אין אישור ניהול
תקין בתוקף ,הינו  11מליון דולר ,מתוכו סך של  15.1מליון דולר בגין
פרויקטים הקשורים לקרן לידידות.
תגובת מנהלת ההכנסות
הגופים אליהם הועברו תרומות שאין להם אישור ניהול תקין הינם גופים
הפועלים בחו"ל.
תגובת מנהל הכספים
לתורם זכות להעביר תרומה למוסד ללא אישור ניהול תקין .במידה
והתורם מאשר זאת בכתב לאחר הבאת הנושא לידיעתו ,אנו מחויבים
לבצע את ההעברה.
הערת הביקורת
הביקורת סבורה כי לא צריך להיות כל הבדל בין בדיקת תקינותו של
גוף הפועל בארץ לבין בדיקת תקינותו של גוף הפועל בחו"ל ויש לדרוש
גם עבורו את האישורים הרגולטורים הרלוונטיים ובוודאי שלא
להעביר לו כספים ללא כל בדיקה.
המלצות הביקורת
 מומלץ לבצע את הבדיקה באתר רשם העמותות בלבד ולא להיעזר בקובץ אשר
ממילא אינו מעודכן.
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 במידה ועדיין לא קיים אישור ניהול תקין בתוקף ,אין להעביר כספים לעמותה
אלא על פי החלטה ספציפית של התורם וסמנכ"ל הכספים ,המגובה בהסבר
בכתב.
תגובת מנהלת ההכנסות
אי קיומו של אישור ניהול תקין אינו מהווה סוף פסוק לגבי אי העברת
תרומה .ככלל ,הקרן לידידות ,כמו גם כל תורם אחר ,יכולים להחליט על
העברת התרומה למרות שאין למוטב אישור ניהול תקין באותה העת .כל
העברה שכזו נעשית לאחר בדיקה ואישור מהתורם.

 .7העבודה השוטפת מול המגביות
קרן היסוד עובדת מול כ 61-מגביות ברחבי העולם ,המופעלות הן על ידי
עובדים בשכר והן על ידי מתנדבים .המציאות היא שאין מאפיינים דומים לכל
המגביות ,כך שכוחן ועצמאותן אל מול קרן היסוד משתנים ממגבית למגבית.
הדבר מתבטא ,בין היתר ,בשיתופי הפעולה והמידע בין קרן היסוד למגביות
וכלה בהחלטות לגבי ייעוד תרומות.
ישנן מדינות בהן במגבית ישנו נציג של קרן היסוד והוא אף הגורם המוביל בה
ומנגד ישנן מדינות בהן התנהלות המגבית הינה עצמאית לחלוטין.
מטבע הדברים ,מציאות שכזו יוצרת קשיים מובנים לגבי יכולת הבקרה
והפיקוח השוטפים בדבר התנהלות המגביות.
הביקורת סקרה את נהלי העבודה מול המגביות ואת ממשקי העבודה מול
המרחבים.

911

ממצא הביקורת
 הביקורת מצאה כי לא קיימת מדיניות ברורה בנושא העבודה השוטפת מול
המגביות ובכללן תדירות ההתאמות וההצלבות אל מול נציגי המגבית .כך
למשל ,בעוד שרפרנט אחד עושה התאמות אל מול המגביות מדי חודש ,רפרנט
אחר עושה זאת פעם בשנה .יודגש כי ככל שתדירות ההתאמות גבוהה יותר,
כך הסיכון לשגיאות נמוך יותר.
 אחת לתקופה מתקיימת בקרן היסוד ישיבה ,בה מתבצע מעקב אחר פעילות
המגביות .בהמשך מועברות למגביות הנחיות שוטפות ,אם כי ההנחיות הינן
מסויגות לאור התלות במגביות ואין וודאות כי הן יבוצעו במלואן.
המלצת הביקורת
 מומלץ לקבוע מדיניות ברורה לגבי העבודה השוטפת מול המגביות ,לרבות
ממשקי העבודה השוטפים בין הרפרנטים.
תגובת מנהלת ההכנסות
"נוהל פעילות הגזברות" הנערך בימים אלו ,מתייחס לעניין ביצוע התאמות
הבנקים (יומיות/חודשיות) כך שיאחד את כל הרפרנטים תחת נהלים
אחידים.

אפריל 1111
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תשובת יו"ר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית
לדוח הביקורת בנושא
קרן היסוד – ניהול יתרות מזומנים
בהתאם לסעיף  81ב' לתקנון המבקר והמשרד לביקורת ,ההסתדרות הציונית
העולמית ,להלן תשובתי לדו"ח הנ"ל.
קרן היסוד הוקמה בשנת  8291כזרוע של התנועה הציונית לגיוס כספים .כיום קרן
היסוד פועלת ביותר מ 54-מדינות ברחבי העולם.
דו"ח הביקורת סוקר את נושא ניהול קופות המזומנים בקרן היסוד .הביקורת מצאה
כי אין תהליך סדור בקבלת החלטות לגבי השקעות כספים.
מוסדות קרן היסוד יבחנו בקרוב את עניין הקמת ועדת השקעות שתפקידיה להמליץ
על מדיניות ההשקעות וניהול סיכונים.
קרן היסוד מבצעת הגנת שער מטבע .הביקורת מציינת כי לא נמצא תיעוד לדיון סדור
בעניין.
במסגרת דיוני התקציב ,תדון ועדת הכספים של קרן היסוד בעניין הגנה על שער
מטבע.
הביקורת מתייחסת לכספי קרן היסוד המוחזקים כפיקדון בידי הסוכנות היהודית
(מעבר להקצבה השוטפת) וממליצה ,כי בהתחשב בהיקף הנכבד של הסכומים ייערך
בין הצדדים מסמך מפורט המסדיר את ניהול החשבון/פיקדון ובכלל זה את תנאי
הפיקדון – משך הזמן ,ריבית וכדומה.
המלצת הביקורת מקובלת וקרן היסוד תפעל למימושה בהקדם.
הביקורת מצ ביעה על כך שהעברות כספים לצדדים שלישיים מהוות נתח משמעותי
לכלל הפעילות ( 01-01מיליון דולר בשנה) .בין ממצאי הביקורת עולה כי מועברים
כספים גם לעמותות שלא ניתן להם אישור ניהול תקין.

581

קרן היסוד תיבחן את ההיבטים המשפטיים והאחרים הכרוכים בהעברת כספים
לגופים בארץ ובחו"ל שאין להם אישור ניהול תקין.
תודתנו למשרד המבקר.

( )-א .דובדבני

ירושלים ,מאי 9185

581

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

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

סימן א' – הגדרות
בתקנון זה:
החוקה

-

הקונגרס
הוועד הפועל
הנשיאות
ההנהלה
הקרנות הלאומיות
המבקר
ועדת הכספים

-

ועדת המשנה לביקורת
גוף מבוקר
מוסד ציוני מרכזי

1

2

2

-

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

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

.3

תקופת כהונה

.1

סגן המבקר

.1

התפנות משרה

.1

עצמאות נושא המשרה

.9

מעמד מיוחד

.9
.1

סייגים
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.8

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

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

סודיות

.6

גופים מבוקרים

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

סימן ג' – תחומי הביקורת

סימן ד' – תפקידי הביקורת
פרטי הביקורת

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

717

בירור תלונות

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

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

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

שיתוף פעולה
מצד גוף מבוקר

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

סימן ו' – תוצאות הביקורת
הגשת ממצאי הביקורת

תוצאות בירור התלונות

3
4

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

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

5

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

5

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

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

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

.11

.19

.19

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

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