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מכתב המבקר

צירי הקונגרס הציוני הל"ח,

הנני מתכבד להגיש לקונגרס הציוני הל"ח דין וחשבון על פעולות משרד המבקר 
לשנת 2019 וכן דיווח על פעולות משרד המבקר ממועד כינוס הקונגרס הל"ז.

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

על הגורמים המבצעים בהסתדרות הציונית העולמית ליישם, לאחר בחינה ודיון, 
את המלצות המבקר למען שיפור הליכי הניהול וניצול טוב יותר של המשאבים 

האנושיים והכספיים המופקדים בידי הגופים המבוקרים.

אני מבקש להודות ליו"ר ועדת הביקורת ולחברי הוועדה ולארגונים המבוקרים 
על שיתוף הפעולה, ולצוות משרד המבקר על עבודתו היסודית.

סטיבן ג. סתיו
המבקר

 ירושלים,  חשוון תשפ"א
אוקטובר 2020





 דבר יושב ראש ועדת הביקורת

של ההסתדרות הציונית העולמית

ומוסדות החברים בהסתדרות  ועדת הביקורת מורכבת מנציגים של ארגונים 
הציונית העולמית. הוועדה היא הגוף הנבחר המופקד על מעקב, ביקורת ותקינות 

הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית.

מבקר המוסדות הלאומיים בודק את פעילותה של ההסתדרות הציונית. המבקר 
וצוותו פועלים כדי להמציא לחברי ועדת הביקורת ולהסתדרות הציונית, דוחות 

הכוללים ממצאים והמלצות, לדיון ולסיכום עם הגופים המבוקרים.

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

שנכללו בדוחות הביקורת.

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

הציונית ומוסדותיה.

תודתי לחברי ועדת הביקורת הפעילים על תרומתם הנעשית בהתנדבות ובנפש 
חפצה. כן אני מבקש להביע הערכה לכל המסייעים במלאכה חשובה זו. יבואו 

כולם על התודה והברכה.

ד"ר ברוך לוי

חשוון תשפ"א
אוקטובר 2020
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פעולות משרד המבקר בתקופת הדין וחשבון

תפקידי המבקר

סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף 60 של 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 בפרק האחרון של ספר 

זה(.

בקרנות  הציונית,  ההסתדרות  במחלקות  ביקורת  לקיים  תפקידו של המבקר 
נוספים הנתונים  ובגופים  הלאומיות — בקרן הקיימת לישראל, בקרן היסוד 
הגופים  אם  לקבוע  כדי  התקנון,  של   10 ובסעיף  בחוקה  כמוגדר  לביקורת, 
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.

בוועדת  נדונים  יו"ר ההנהלה הציונית,  ממצאי הביקורת, ביחד עם תשובות 
הביקורת של הוועד הפועל הציוני, אשר הוקמה לצורך דיון מפורט בהם. כאמור 
לעיל, הדוחות הכלולים בדין וחשבון שנתי זה לקונגרס הציוני הל"ח נדונו בוועדת 

הביקורת, אך ללא תשובות יו"ר ההנהלה, שלא הוגשו.

מבקר ההסתדרות הציונית העולמית, נבחר על־פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני, 
וכינוסי  ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני, ועדותיו 
הוועד הפועל הציוני. המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על־פי 
בחירה של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. 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.



דו"חות משרד המבקר

ממועד הגשת הדין וחשבון לקונגרס הל"ז באוקטובר 2015, שסקר את פעולות 
הביקורת למן הקונגרס הל"ו שהתכנס ביוני 2010, הוגשו לוועד הפועל הציוני 
דו"חות שנתיים באוקטובר 2017, באוקטובר 2018 ובאוקטובר 2019. דוחות אלה 

פתוחים לעיון הציבור באתר ההסתדרות הציונית העולמית.

כמו כן הוגשו ארבעה דו"חות שנתיים לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית 
באוקטובר 2016, יוני 2017, יוני 2018 ויוני 2019.



 דו"חות שהוכנו על־ידי
 משרד מבקר ההסתדרות הציונית העולמית

 בשנים 2020-2010
בציון שנת פרסומם

ההסתדרות הציונית העולמית

המחלקה לכספים2010

שליחויות קצרות2010

המועצה הציונית בישראל2010

הקונגרס הציוני הל"ו 2012

הבריתות הציוניות — שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית 2012
העולמית

הבניין ברחוב קפלן 17 בתל־אביב2012

המחלקה לפעילות בתפוצות — מוזיאון הרצל2012

היחידה לשליחות ציונית — מערך השליחים2012

תנועות מגשימות — שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית 2013 
העולמית

המועצה הציונית בישראל2013

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות2013

החטיבה למשאבי אנוש2013

היחידה לשליחות הוראה בתפוצות2/2015

הביתה — היחידה לעידוד עליה2/2015

הפדרציה הציונית בדרום אפריקה10/2015

נציגות ההסתדרות הציונית העולמית בצרפת10/2015

תרבות לישראל בע"מ10/2015

רכש ואישור תשלומים2017

הקונגרס הציוני הל"ז2017

המועצה הציונית בישראל2017



המחלקה לחינוך2018

המועצה הציונית בישראל, גיוס כוח אדם 2018

הארכיון הציוני2018

המחלקה לפעילות בתפוצות 2019

מתחם הר הרצל 2019

הר הרצל — המרכז החינוכי 2019 

המחלקה לעידוד עליה 2019

החטיבה להתיישבות2019

אופק ישראלי בע"מ )חל"צ( — ממשל תאגידי 2019

אופק ישראל בע"מ )חל"צ( — הממשק עם ההסתדרות הציונית 2020
העולמית 

המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות2020

המחלקה למפעלים ציוניים2020 

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות2020

ניהול הנכס ברחוב קפלן 17, תל אביב2020

קרן קימת לישראל

אגף תקשורת וקשרי ציבור2010

חאן שער הגיא2010

החטיבה לגיוס משאבים — ביצוע פרויקטים במימון תרומות2010

פרישה מרצון בשנת 20122009

האגף לחינוך ונוער2012

קבלני יער2013

שליחויות קצרות2013

שכר ומשאבי אנוש2/2015

ניהול השקעות2/2015

בניית תקציב10/2015

יחידת הדוברות10/2015

שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים10/2015

ממשל טכנולוגיות מידע2017



חטיבת כספי וכלכלה — תשלומים לספקים2017

חברת הימנותא בע"מ2018

תשלום פנסיה2018

החטיבה לגיוס משאבים2018

המכון למדיניות קרקעית ושימושי קרקע2019

ממשל תאגידי — עסקאות עם בעלי עניין2020

חטיבת פיתוח קרקע — אגף הייעור2020

תשלום שכר2020

קרן היסוד

שליחויות קצרות2010

רכש והתקשרויות2012

פרויקטים בעדיפות2012

אבטחת אמצעי תשלום2013

שכר ומשאבי אנוש 2013

ניהול יתרות מזומנים2/2015

ניהול נכסים10/2015

שכר ומשאבי אנוש2017





המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות
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המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות

מבוא  .1

הציונית  ההסתדרות  מבקר  העבודה של משרד  לתוכנית  בהתאם   .1.1
"הצ"ע"(, בדקנו את פעילות המחלקה לישראל  )להלן  העולמית 
ולמאבק באנטישמיות )להלן: "המחלקה"(, לרבות פעילות היחידה 
לשליחות ציונית בהיבט התקציבי )להלן: "היחידה"(, שנמצאת תחת 

אחריות המחלקה בהצ"ע.

הביקורת כללה בדיקת תהליכי עבודה בתחומים הבאים:  .1.2

ניהול שוטף, תכנית עבודה ותקציב המחלקה.  —

פעולות למאבק באנטישמיות.  —

פרויקטים מיוחדים.  —

ניהול כספי ביחידה לשליחות ציונית.  —

במהלך  בירושלים,  והיחידה  המחלקה  במשרדי  נערכה  הביקורת   .1.3
הינה השנים  2019. התקופה שנבדקה  אוגוסט-דצמבר  החודשים 

.2019-2017

במהלך הביקורת התקיימו פגישות ושיחות עם: ראש המחלקה, מנהל 
המחלקה, מנהלת היחידה לשליחות ציונית ועובדי היחידה, המחלקה 

לכספים ועם עובדים אחרים ככל שמצאנו לנכון.

יעדי הביקורת:  .1.4

סקירת תכנית העבודה, יעדי המחלקה והעבודה על פיהן.  .1

סקירת התקציב השנתי והתאמתו לפעילויות השונות.  .2

בחינת כוח האדם המועסק במחלקה.  .3

בדיקת ביצוע פעולות למאבק באנטישמיות, לרבות באמצעים   .4
דיגיטליים ובאמצעות כנסים בישראל ומחוץ לישראל.
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בחינת הליך ביצוע תכניות ופרויקטים מיוחדים.  .5

סקירת נתוני התקציב והביצוע של היחידה לשליחות ציונית.  .6

בדיקת מדגם התקשרויות שבוצעו ביחידה לשליחות ציונית,   .7
לרבות ניהול הקופה הקטנה.

המלצות  ומתן  ובבקרה  בתהליכים  תורפה  נקודות  איתור   .8
לשיפורים.

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:  .1.5

תכניות עבודה של המחלקה לשנים 2018-2017 וסיכומי שנה.  —

תקציב המחלקה והיחידה, ודוחות ביצוע לשנים 2019-2017.  —

כרטסות מהנהלת החשבונות לשנים 2019-2017.  —

סרטונים ודוחות פעילות בגין אירועים שבוצעו בשנים אלו.  —

מסמכי התקשרות עם נותני שירותים, לרבות הסכמים, הליכי   —
תיחור והצעות מחיר שהתקבלו.

הסכמים עם משרדי הממשלה, הארכות הסכמים ודוחות ביצוע   —
שהוגשו.

מדגם חשבוניות מהוצאות שבוצעו בשנים אלו, לרבות הוצאות   —
מקופה קטנה.

מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.  —

מתודולוגיית הבדיקה:  .1.6

על  האחראים  התפקידים  בעלי  עם  ושיחות  פגישות  קיום   —
פעילות המחלקה והיחידה ועם עובדים נוספים, ככל שמצאנו 

לנכון.

בחינת סעיפי התקציב וביצועם, לשנים 2019-2017.  —

באנטישמיות,  ולמאבק  לישראל  המחלקה  פעולות  בחינת   —
לרבות באמצעים דיגיטליים ובאמצעות כנסים בארץ ובחו"ל.

בדיקת מדגם התקשרויות שבוצעו במסגרת פעולות למאבק   —
לשלב  ועד  ההתקשרות  אישור  משלב  החל  באנטישמיות, 

הניצול בפועל.
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דגימה של שני פרויקטים מיוחדים שבוצעו בשנים 2018-2017,   —
לרבות בדיקת הליכי קבלת החלטות, התקשרויות מיוחדות 

בגין הפרויקטים, והתאמת הפרויקטים למטרות המחלקה.

בחינת סעיפי התקציב והביצוע של היחידה לשליחות, ובחינת   —
וניהול קופה קטנה  ההתנהלות הכספית של היחידה בכלל 

בפרט.

ריכוז הממצאים.  —

עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.  —

רקע כללי  .2

ההסתדרות הציונית העולמית:

ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל בקונגרס 
של  מטרתה  שווייץ.  בבאזל,   1897 באוגוסט  הראשון שהתקיים  הציוני 
ההסתדרות הציונית העולמית היא להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ 

ישראל.

פעילות הצ"ע מבוצעות באמצעות המחלקות השונות:

פעילות בתפוצות.  —

פעילות בישראל ומאבק באנטישמיות.  —

עידוד עלייה.  —

חינוך.  —

מפעלים ציוניים.  —

התיישבות.  —

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות.  —

המחלקה לפעילות בישראל ומאבק באנטישמיות:

המחלקה הוקמה במטרה להעצים את הזהות היהודית־ציונית בקרב ישראלים. 
אחד מיעדיה המרכזיים של המחלקה הוא להגביר את השיח הציבורי בנושא 
של  למיצובה  המחלקה  פועלת  במקביל,  ישראל.  אזרחי  בקרב  ציונות, 
ההסתדרות הציונית העולמית כארגון גג בינלאומי למאבק באנטישמיות 

ובגילויי השנאה כנגד יהודים וכנגד מדינת ישראל.
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המחלקה מפעילה תכניות להטמעת ערכי הציונות בקרב אוכלוסיות מגוונות 
עיקר  את  מבצעת  המחלקה  בישראל  הפעילות  במסגרת  הארץ.  ברחבי 
הפעילויות במסגרת זרוע ביצועית בדמות שתי עמותות, שמהוות למעשה 

את הפעילות של "המועצה הציונית בישראל".

בנוסף, היחידה לשליחות ציונית הינה יחידה בהצ"ע הכפופה למחלקה אך 
פועלת כיחידה עצמאית בתוך המחלקה. היחידה אחראית לאיתור, מיון וגיוס 

מועמדים לתפקידי שליחות במוסדות חינוך ובקהילות בחו"ל.

מבנה ארגוני וכוח אדם:

15 עובדי  6 עובדי מנהלה ומרכז התקשורת,  כוח האדם במחלקה מונה 
היחידה לשליחות ציונית ועובדים זמניים/מתנדבים. להלן תרשים המבנה 

הארגוני הנוכחי של המחלקה:

מנהל המחלקה אחראי גם על אתר האינטרנט.  *
פירוט עובדי היחידה לשליחות ציונית — ראה בפרק 4.  **

מרכז התקשורת מגייס מתנדבים זמניים במסגרת פעולות ניטור אירועים ותכנים אנטישמיים   ***
ברשתות חברתיות.
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נהלי עבודה:

בהצ"ע אין נהלי עבודה וגם במחלקה לא קיימים נהלי עבודה פנימיים. נהלי 
העבודה על פיהם פועלת המחלקה, כפי שנקבע על ידי הנהלת הצ"ע, הינם 

נהלי העבודה של הסוכנות היהודית, היכן שרלוונטיים.

בסוכנות היהודית קיים נוהל רכש )מספר נוהל 6.1.05( שעודכן בתאריך 
זה, יש לבצע הליך הצעות מחיר בהתאם להיקף  1.2.2018. על פי נוהל 
ההתקשרות, כאשר עד לסך של 10,000 ש"ח נדרש לקבל הצעת מחיר אחת 

ומעל סך של 10,000 ש"ח נדרש לקבל שלוש הצעות מחיר לפחות.

ונותני שירותים  כמו כן, הנוהל קובע את הליכי ההתקשרות עם ספקים 
בהיקפים גדולים העולים על 50,000 ש"ח ואת הליכי ההתקשרות במסגרת 

מכרזים סגורים.

תוכניות עבודה, תקציב וביצוע  .3

תוכניות עבודה:

מנהל המחלקה עורך את תוכנית העבודה השנתית של המחלקה ומציג אותה 
לראש המחלקה, המאשר את תוכנית העבודה בתחילת כל שנה.

תוכניות העבודה של המחלקה לשנים 2018-2017 כוללות מספר פעילויות 
מרכזיות, כאשר לכל פעילות מרכזית נקבעו מספר פעולות לביצוע, בהתאם 

לייעד הפעילות המרכזית.

מטרות ויעדים:

היעדים שהוגדרו בתוכניות העבודה של המחלקה לשנים 2019-2017 הם:

הציוני  הציונית העולמית כארגון  מיצוב מעמדה של ההסתדרות   •
המוביל בישראל, באמצעות אירועים סביב נושאים ציוניים ותאריכים 

בעלי חשיבות בהיסטוריה הציונית, סיורים באתרי מורשת.

העצמת הזהות היהודית־ציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב ישראלים   •
בארץ ובתפוצות.

הרחבת פעילות ההסתדרות הציונית העולמית ברשתות החברתיות,   •
באמצעות מרכז התקשורת.
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חיזוק פעילות ההסתדרות הציונית העולמית במאבק באנטישמיות.  •

העמקת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת פרויקטים   •
ציוניים.

תקציב המחלקה )ללא היחידה לשליחות ציונית, על פי ספרי הצ"ע( )בדולר 
ארה"ב(:

יתרה שלא נוצלהניצול תקציב שנה

20173,922,0492,764,8001,157,249

20184,276,4673,553,361723,106

20192,606,1632,543,98662,177

חלוקת התקציב והתאמה לפעילויות השונות:

תקציב המחלקה מחולק למספר סעיפים עיקריים כדלהלן )בדולר ארה"ב( 
)תקציב היחידה לשליחות ציונית ראה בפרק 6(:

201720182019סעיף

ביצוע*תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב 

כוח אדם 
ומינהל)1(

1,201,0001,246,7231,298,0001,221,6531,295,7901,287,398

פרויקטים 
ופעילות 
בישראל

181,112169,974171,52070,270115,151100,918

הוצאות 
לפעילות)2(

529,557387,559568,947445,695543,747493,500

המועצה 
הציונית

523,047515,995599,000595,685448,775451,910

פרויקטים 
מיוחדים)3(

1,487,333444,5491,639,0001,220,058202,700210,260

3,922,0492,764,8004,276,4673,553,3612,606,1632,543,986סה"כ

נתוני הביצוע לשנת 2019 נכונים ליום 16.2.2020.  )*(



25

הערות

סעיף כוח אדם ומינהל כולל הוצאות קשיחות, לדוגמא: שכר עובדים,   )1(
רכב, ציוד משרדי.

סעיף הוצאות לפעילות כולל את הפעולות למאבק באנטישמיות וכן   )2(
את תקציב המרכז לתקשורת ותקציב אינטרנט.

סעיף פרויקטים מיוחדים כולל תקציב לפרויקטים "חידון הציונות",   )3(
"שיחזור אירועי מורשת" ו"תיעוד 1967".

דוחות ביצוע וסיכומי פעילות:

מנהל המחלקה מקיים פגישות עבודה שבועיות עם עובדי המחלקה, בהן הם 
מיידעים אותו בסטטוס הביצוע של פעולות המחלקה והתוכניות המיוחדות. 
יצוין כי לפגישות אלו לא נערכים סיכומי דיון / סיכומי ישיבות. מנהל 
המחלקה, בסיוע מזכירת המחלקה, עורכים בתום השנה דוח סיכום שנתי 

של פעילות המחלקה, הכולל את היעדים שהוגדרו וביצועם בפועל.

דיווחים שוטפים על פעילות היחידה לשליחות ציונית מועברים אחת לשבוע, 
במהלך פגישת עבודה במחלקה.

של  קיומן  לרבות  במחלקה,  השוטפת  ההתנהלות  את  בחנה  הביקורת 
תוכניות עבודה, יישום ההחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה, מעקב 

אחר ניצול התקציב, וביצוע תוכניות העבודה בפועל.

ממצאי הביקורת

ניצול בחסר של התקציב  .3.1

שנת 2017 הסתיימה בביצוע חסר בשיעור 30% ושנת 2018 הסתיימה 
אף היא בביצוע חסר בשיעור 17%.

שנת 2018 הסתיימה בתת ביצוע, בין היתר, בסעיף פרויקטים ופעילות 
בישראל בשיעור 60% ובסעיף פעילות בתפוצות בביצוע חסר של 

.22%

לא מצאנו שיתרות אלו עברו לשנת 2019.

כמו כן, סיכומי השנה שהמחלקה מציגה אינם כוללים נתונים כספיים 
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אלא רק נתונים כמותיים, מהם עולה כי למעשה כל היעדים הושגו 
וזאת למרות הביצוע הכספי הנמוך.

המלצה

וביצוע  מומלץ לסנכרן בין הנתונים הכספיים לנתוני הפעילות 
המשימות, הן בשלב בניית התקציב, והן בשלב דוח הסיכום השנתי, 
היקף  בדבר  נתון  יוצמד  בתקציב  פעילות  סעיף  תת  שלכל  כך 
הפעילות הצפוי, זאת כדי לוודא ביצוע הן של הצד הכמותי והן 

של הצד הכספי.

לבצע התאמות  יאפשרו  בדבר תתי הפעילויות  כספיים  נתונים 
בתכנון במהלך השנה, לאמת את התכנון הפיננסי ואולי להגדיל 

את היקפי הפעילות באותו התקציב.

תגובת המחלקה

השנים 2018-2017 התאפיינו בהצ"ע בחוסר ודאות בנוגע לתקציבי 
המחלקות. יתרות שהועברו משנים קודמות לא אושרו לניצול עד 

לאישור קק"ל לקראת סוף השנה.

מתוך ראייה מערכתית הוחלט כי לא ינוצלו התקציבים ללא אישור 
ההנהלה ולפיכך נותרו יתרות תקציב, אשר הועברו לשנות התקציב 
הבאות, כפי שנעשה בכלל מחלקות הצ"ע, על פי החלטת ההנהלה.

סעיף פרויקטים מיוחדים  .3.2

עיקר הביצוע הנמוך הינו בסעיף פרויקטים מיוחדים, שעומד על 
1.05 מיליון  כ־30% בלבד בשנת 2017 )המשקף ביצוע חסר של 
דולר(. גם שנת 2018 הסתיימה בביצוע חסר בסעיף זה )74% ביצוע 
שהם 420 אלפי דולר(. לא ברור התקצוב הגבוה בסעיף שחזור אירועי 
מורשת בשנת 2018 בהיקף של 1.14 מיליון דולר, לאחר שהביצוע 
בשנת 2017 היה בסך של 230 אלפי דולר, ובסה"כ מדובר בביצוע 
צפוי של כ־4.8 מיליון ש"ח, בעוד שההסכם מול משרד ראש הממשלה 

הינו משנת 2016, בהיקף של 4 מיליון ש"ח בלבד.

ראה גם ממצא 6.1 בהמשך.



27

המלצות

מומלץ לתקצב פעילות עם משרדי ממשלה לפי קצב הביצוע   •
הריאלי ולא לתקצב בסכומים גבוהים שנה אחר שנה ולהציג 

ביצוע חסר בהיקפים משמעותיים.

מומלץ להפיק לקחים מביצוע ההסכמים עם משרדי הממשלה   •
בשנים אלו, שארכו 3-4 שנים, למרות שמומנו במלואם על 

ידי הממשלה.

מומלץ להקפיד בהתקשרויות עתידיות עם משרדי הממשלה   •
ולא לדחות את  לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם 

ביצוע הפרויקטים.

תגובת המחלקה

המחלקה מקפידה על קיום הוראות המשרדים הממשלתיים, לגבי 
מימוש תנאי ההסכמים עימם וקצב התקדמות ביצוע הפרויקטים. 
כל ההחלטות מתקבלות במשותף עם הממשלה באמצעות ועדות 
היגוי משותפות. לעיתים, הסכם שנחתם בשנה מסוימת מתעדכן 
בתקציב הצ"ע, אך על פי הוראות הממשלה ביצועו מתקיים בשנת 
תקציב מאוחרת יותר, בכפוף לעדכון תוקף ההסכם מול הממשלה. 
כל הפרויקטים שהמחלקה ביצעה עם ממשלת ישראל בוצעו באיכות 
המקצועית הגבוהה ביותר, וזכו לשבחים רבים מצד ממשלת ישראל.

היחידה לשליחות ציונית  .4

היחידה לשליחות ציונית פועלת כיחידה משותפת של הסוכנות היהודית 
וההסתדרות הציונית העולמית, לחיזוק הקשר בין ישראל והתפוצות ולחיזוק 
הזהות היהודית, על ידי הפעלת מערך שליחים הפרוש ברחבי העולם. היחידה 
מאתרת, מגייסת וממיינת מידי שנה כ־300 שליחים ישראלים לשליחות 
במגוון תפקידים מאתגרים בקהילות היהודיות, בתנועות הנוער ובקמפוסים 

ברחבי העולם. תקופת השליחות נעה בין חודשיים לשלוש שנים.

בין המדינות בהן פועלים השליחים ניתן למצוא את ארה"ב, קנדה, ארגנטינה, 
צרפת, גרמניה, דרום אפריקה, אוסטרליה ועוד ארצות רבות אחרות.
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היחידה מגייסת שליחים למערך השליחויות של הצ"ע ושל הסוכנות היהודית, 
בחלוקה לפי המסלולים הבאים: מסלול אופק, מסלול עמיתי ישראל, מסלול 

תנועתי ומסלול תנועתי אזורי.

מבנה ארגוני של היחידה:

משרדי היחידה ממוקמים בבניין הסוכנות היהודית בקריית מוריה בירושלים.

להלן המבנה הארגוני של היחידה לשליחות ציונית:

שניים מהם עובדים של הסוכנות היהודית  *
בתחום השיווק מועסק ביחידה עובד אחד במשרה קבועה. בנוסף, היחידה מגייסת עובדים   **

זמניים יומיים לפעילות שיווק בקמפוסים ובמכללות בתקופות הגיוס.

נתוני תקציב וביצוע של היחידה:

להלן נתוני התקציב והביצוע של ההסתדרות הציונית העולמית שמנוהלים 
על ידי היחידה, לשנים 2019-2017 )בדולר ארה"ב(:

שנת 2019שנת 2018שנת 2017סעיף

ביצוע* תקציב ביצוע תקציב ביצועתקציב

133,944179,151217,771227,209221,945223,072שיווק וגיוס

96,33880,62956,18852,69257,22266,814מיון ות"ש

1,831,0182,039,4231,805,6411,732,0051,598,6121,580,633כ"א ומינהל
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שנת 2019שנת 2018שנת 2017סעיף

ביצוע* תקציב ביצוע תקציב ביצועתקציב

השתתפות 
הצ"ע ביח' 

השליחים

—100,000————

2,061,3002,399,2032,079,6002,011,9061,877,7791,870,519סה"כ 

נתוני הביצוע לשנת 2019 נכונים ליום 16/2/2020.  )*(

בנוסף, היחידה מנהלת תקציב מיועד לתשלום שכר השליחים. התקציב 
המיועד אינו מפורט ברמת סעיפי תקציב.

סך התקציב לשנת 2017 היה 14,438,700 דולר ארה"ב

התקציב לשנת 2018 היה 14,420,400 דולר ארה"ב

התקציב לשנת 2019 עמד על 14,622,221 דולר ארה"ב.

להלן נתוני הביצוע של התקציב המיועד לתשלום שכר ונלוות לשליחים, 
לשנים 2018-2017 )בדולר ארה"ב(:

כמות סעיף
שליחים

כמות ביצוע 2017
שליחים

ביצוע 2018

312,735,486262,233,068נציגים

1658,0901448,613עליה

1864,545,4041605,371,496קהילתי

1274,630,1561134,501,998תנועתי

71,220,08851,144,943דוברי רוסית

46977,73845888,432עמי

39814,766,96235014,588,550סה"כ 

14,438,70014,420,400תקציב

%102%101% ניצול 

הערה: נכון ל־16.2.2020 לא מופיעים בספרי הצ"ע נתוני ביצוע בגין שנת 2019.
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הליכי הרכש ביחידה:

היחידה מנהלת את התקציב באופן עצמאי ובהתאם, מבצעת את הרכש 
בכפיפות ישירה למחלקת הכספים של הצ"ע. היחידה מנהלת התקשרויות 
לרכישת שירותים כמו שירותי תוכן, שיווק ופרסום, שירותי אבחון למועמדים 

לשליחות ושירותי ייעוץ פנסיוני.

כמו כן, היחידה מנהלת קופה קטנה המשמשת לרכישות לצרכים שוטפים 
של היחידה, כגון כיבוד, ארוחות, הוצאות חניה ועוד.

הביקורת סקרה את נתוני התקציב והביצוע של הצ"ע שמנוהלים על ידי 
היחידה, לרבות בדיקת הליך ניצול התקציב בפועל. במסגרת בדיקה זו 
נבחנו הליכי רכש בכלל ובאמצעות קופה קטנה בפרט, החל משלב אישור 
הרכש ועד לשלב הניצול בפועל ונדגמו כ־15 התקשרויות שבוצעו על ידי 

היחידה בכל אחת מהשנים 2019-2017.

ממצאי הביקורת:

ניהול תקציב השליחים  .4.3

תקציב השליחים עומד על כ־14.5 מיליון דולר לשנה, ללא פירוט 
וללא קביעת מסגרת לפי סוג השליחים/מדינת השליחות. ההוצאות 
בגין השליחים לא נרשמות ברמת מדינה או ברמת שליח ובנוסף לכך 
הן נרשמות באיחור רב, שכן ההוצאות לשנת 2019 טרם נרשמו נכון 

לחודש פברואר 2020.

וגם  מניתוח ההוצאות עולה כי אין נתון ברור בדבר עלות שליח 
במגזרים בהם ישנה ירידה בכמות השליחים – ישנה עליה בהוצאות, 
למשל: במגזר "קהילתי, בשנת 2017 ישנם 186 שליחים בעלות של 
4.5 מיליון דולר ובשנת 2018 ישנם 160 שליחים בעלות של 5.4 

מיליון דולר.

המלצה

מומלץ לתכנן את תקציב השליחים באופן מפורט, ברמת מגזר או 
ברמת מדינת השליחות וכן לבדוק גם את מספר חודשי השליחות 

בתוך אותה שנה, על מנת לבחון את סבירות ההוצאות לשליח.
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תגובת היחידה לשליחות

היחידה תבחן יחד עם המחלקה לכספים את הדרך לתקצוב נכון ויעיל 
של כל שליח ושליח.

תגובת המחלקה לכספים

מחלקת הכספים, בתאום עם היחידה לשליחות ציונית, מקבלת את 
המלצת הביקורת ותפעל לתכנן את התקציב באופן מפורט ושקוף 

בכל הרמות האפשריות, אשר יאפשרו פיקוח ובקרה נאותים.

העדר הצעות מחיר  .4.4

במסגרת בדיקת מדגם ההתקשרויות שכלל 15 התקשרויות נמצא כי 
בחמישה מקרים )בנוסף לאמור בממצא 4.3 להלן(, המהווים כ־33% 
מהמדגם, לא הוצגו הצעות מחיר מעבר להצעה של הספק שביצע 
את העבודה )במקרה אחד, בהיקף של 58.5 אלפי ש"ח הוצגה הצעת 

מחיר אחת לחבילת פרסום משולבת בשני ערוצי טלוויזיה(.

מדובר בהתקשרויות בסכומים של עשרות אלפי ש"ח בשנה, למשל: 
"F תקשורת" בהיקף של 51.5 אלפי ש"ח, ".L.P" בהיקף של 24 אלפי 
ש"ח ועוד. כל זאת בניגוד לנוהל הרכש של הסוכנות היהודית, אותו 

אימצה הנהלת הצ"ע.

המלצה

יש להקפיד לקבל 3-2 הצעות מחיר בביצוע התקשרויות עם ספקים 
ולהיצמד לנוהל של הסוכנות היהודית אותו אימצה הנהלת הצ"ע. 
ההחלטה  לקבלת  הנסיבות  ואת  ההצעות  את  לתעד  יש  בנוסף, 

להתקשרות עם ספק מסוים.

תגובת היחידה לשליחות

התשלום ל־"F תקשורת" היה בעבור רכישת שטחי פרסום בעיתונים. 
ההתקשרות בוצעה באישור הנהלת הצ"ע, בתקופה שזו הייתה קשורה 

בהסכם שירותי דוברות ויחסי ציבור עם משרד זה.
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תגובת המחלקה לכספים

מחלקת הכספים תבדוק את המקרים שהועלו בביקורת, על מנת 
להימנע בעתיד מתקלות מסוג זה.

התקשרות בתחום ייעוץ פנסיוני  .4.5

עקב השינויים הרגולטורים בדיווחי הפנסיה בשנים האחרונות ושינויים 
ארגוניים במערך חשבות השכר של היחידה, נדרשה היחידה לסיוע 
בדיווח ממשק מעבידים. לאחר שהתגלו דיווחים שגויים בממשק 

נוצר צורך דחוף בטיוב הנתונים.

היחידה התקשרה עם היועצת ".A.D", ללא הליך קבלת הצעות מחיר 
וללא דיון בוועדת ההתקשרויות של הצ"ע, בהיקף של כ־100 אלפי 
ש"ח בשנת 2018 ובהיקף מצטבר של כ־150 אלפי ש"ח )ההתקשרות 

הסתיימה באפריל 2019(.

לביקורת לא ברור הצורך בהתקשרות על פני שנה וחצי לצורך טיוב 
נתונים. בנוסף, לא ניתן להעריך את היקף הזמן שהושקע על ידי 

היועצת בעבודה זו לאורך תקופת ההתקשרות.

היו  התמורה,  שולמה  בסיסן  על  היועצת,  של  השעות  דיווחי 
סיסטמתיים, לעיתים בשעות קבועות. כמו כן, לא צוין כמה שגוים 

תוקנו/טויבו בכל חודש כך שלא ניתן היה לבדוק את התפוקות.

הביקורת לא ראתה חתימה ואישור של מנהלת היחידה על גבי חלק 
מהחשבוניות.

המלצה

מומלץ לבחון את הנסיבות להתקשרות זו, כיצד היא אושרה ללא 
קבלת הצעות מחיר וללא דיון בוועדת ההתקשרויות ולהפיק לקחים 

בהתקשרויות עתידיות.

תגובת היחידה לשליחות

ההתקשרות נעשתה בשיתוף המחלקה לכספים והלשכה המשפטית.

כל העבודה בוצעה על בסיס דוחות המתקבלים מחילן פנסיה מידי 
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חודש בחודשו וניתן לראות את התיקונים לאורך זמן. עבודתה של 
היועצת הייתה נדרשת ונעשתה לשביעות רצוננו. במהלך עבודתה 
התגלו טעויות מהעבר והושבו עשרות אלפי ש"ח הן לשליחים והן 

לארגון עצמו.

כל החשבוניות עברו דרך מנהלת היחידה לשליחות וקיבלו אישור, 
אם במייל ואם בחתימה ידנית על המסמך.

קופה קטנה  .4.6

ההוצאות מקופה קטנה ביחידה הינן בהיקף של כ־15 אלפי ש"ח בשנה. 
במסגרת הביקורת נדגמו דוחות של כעשרה חודשים ונדגמו קבלות 
מכל הדוחות. חלק מהקבלות הינן עבור פגישת עבודה במסעדה 
ואולם לא מצוין עליהן שמות המשתתפים בפגישה ומספרם. כמו 
כן, חלק מההוצאות שולמו ישירות למנהלת היחידה כנגד תשלום 
שהיא שילמה לספק, כדוגמא: רכישה באיקאה בסך של 1,858 ש"ח 
ואולם על גבי החשבונית לא צוין במפורש למה שימשו הפריטים 

שנרכשו והיכן התקבלו.

המלצות

יש לקבוע בנוהל קופה קטנה כללים ברורים לגבי ביצוע   •
הוצאות מהקופה, לרבות לעניין סכום ההוצאה המקסימלי, 
גבי  על  לרשום  שיש  מלאים  ופרטים  ההוצאה  מהות 

החשבוניות.

מומלץ לשקול לאמץ את נוהל קופה קטנה של הסוכנות   •
היהודית.

תגובת היחידה לשליחות

בהתייחס לחשבונית מאיקאה — החשבונית מפרטת את כלל הפריטים 
וניתן לראות אותם ברחבי היחידה.

תגובת המחלקה לכספים

הנושא ייבדק מול היחידה ויקבע תהליך מוסדר לפיקוח ובקרה בכל 
האמור לגבי קופה קטנה ולניהול הכספי של היחידה.
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התקשרות עם ספקי מדיה  .4.7

בשנים האחרונות נעשה ביחידה תהליך אסטרטגי למיתוג היחידה 
ובשל כך בוצעה התקשרות עם מספר ספקים בתחום המדיה )לרבות 

ייעוץ(.

הספק העיקרי הינו "A", מולו בוצעה ההתקשרות הראשונה בחודש 
נובמבר 2018 בהיקף של 80 אלפי ש"ח ל־8 חודשים. מתוכם, 50% 
שולמו במועד חתימת ההסכם, דבר שאינו סביר במיוחד כאשר מדובר 
בספק שאינו מוכר במערכת )ההתקשרות בוצעה על בסיס הסכם של 

הסוכנות והספק לא היה מוכר בהצ"ע(.

ביום 31.12.18 מחלקת הכספים שלחה הודעה לספק לפיה ההתקשרות 
תסתיים ב־31.1.19 )במקום ב־30.6.19( ובחודש ינואר תשולם יתרת 
התמורה. לא ברורה ההחלטה לשלם לספק את כל תמורת ההסכם 
חודשים  חודשיים מתוך שמונה  רק במשך  למרות שניתן שירות 

שנקבעו בהסכם.

זכתה  במסגרתו  תיחור,  הליך  הצ"ע  ביצעה   2019 ינואר  בחודש 
חברת "A" בהתקשרות בהיקף של 486 אלפי ש"ח לשנה. בהמשך, 
ההתקשרות הוארכה לשנת 2020. מההסכם וכן מסיכום הדוח השנתי 
של "A" )התחומים הם: ניהול ותפעול, קריאיטיב, סטודיו, מדיה( 
עולה כי הנתונים בדבר הביצוע ניתנים בצורה של סיכום שנתי, ללא 
יכולת לבצע בקרה ובדיקה של הנתונים במהלך השנה או בסופה 

)למשל: כמות הלידים שהתקבלו, כמות הפוסטים שפורסמו ועוד(.

להבנת הביקורת, נראה כי התשלום מתבצע מידי חודש, ללא יכולת 
לבצע בקרה מעמיקה בדבר התוצרים.

המלצות

אין לאשר חוזים הכוללים תשלום מקדמה מראש בסכום   •
משמעותי.

מכיוון שההתקשרות עם "A" נמשכת גם בשנת 2020, יש   •
לקבוע מנגנון דיווח חודשי מפורט, שיספק נתונים על היקף 
הפעילות בכל תחום, לרבות אפשרות לבדוק באופן מדגמי 
את הדיווחים )למשל: כמות לידים שהתקבלה(, כדי לוודא 
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שהיקף השירות שניתן הינו לשביעות רצונה של הצ"ע ורק 
אז לאשר את תשלום החשבונית החודשית.

תגובת היחידה לשליחות

לאור שביעות הרצון של היחידה בהתקשרות קודמת עם "A" התבצעה 
פנייה למחלקה לכספים בהצ"ע להתקשרות של חודשיים בלבד על 
בסיס המכרז שנעשה בסוכנות. בהסכם הראשוני נעשתה טעות סופר 

בתאריכים ולכן יצאה הודעת קיצור ההסכם.

העבודה מול חברת "A" הינה עבודה צמודה ואינטנסיבית. מתקיימות 
גיוס ומאושרים  פגישות סדירות עם צוות השיווק, מוגדרים יעדי 
גאנטים )לוחות זמנים( לפייסבוק ולאינסטגרם. לכל פוסט ניתן לבצע 
מדידה מדויקת של לידים/ חשיפה/ צפייה ומעורבות בכל פרסום. 
יחס  אחת ממטרות העבודה של היחידה לשליחות הייתה הורדת 
ההמרה ממועמדים לשליחים. ניתן לראות שמאז כניסתה של חברת 

"A" ירד יחס ההמרה מ־1:15 ל 1:11.

לקראת שנת 2020 הוגשה תוכנית עבודה מסודרת עם המשרד, ימדדו 
הפרסומים באופן שוטף ויתבצע מעקב לפני ביצוע התשלום.

תגובת המחלקה לכספים

הערת והמלצת הביקורת מקובלת עלינו. ההסכם עם חברת "A" ייבדק 
בצורה יסודית ונוודא כי ליקויים, ככל שהיו, יתוקנו מידית.

פעולות למאבק באנטישמיות  .5

המחלקה מהווה זרוע ביצועית של הצ"ע כגוף הפועל בארץ ובעולם למאבק 
וכוללות  באנטישמיות. פעולות המחלקה למאבק באנטישמיות מגוונות 
עריכת כנסים, ניטור תכנים דיגיטליים בעלי מאפיינים אנטישמיים ברשתות 
חברתיות ובאתרי חדשות, העלאת המודעות העולמית לאירועים אנטישמיים 
וניהול קבוצות  באמצעות הפצת תכנים ותגובות לאירועים אנטישמיים, 
פייסבוק במספר שפות, בהן מתפרסמים, בין היתר, גינויים נגד אירועים 

אנטישמיים.
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מאבק באנטישמיות באמצעים דיגיטליים – מרכז תקשורת:

במחלקה מונה עובד לתפקיד רכז פעולות למאבק באנטישמיות באמצעים 
דיגיטליים. הרכז אחראי על מרכז התקשורת של המחלקה. הרכז מגייס 
מתנדבים לניטור תכנים דיגיטליים ועורך תגובות ותכנים בגין אירועים 
אנטישמיים. כמו כן, הרכז אחראי על ניהול קבוצות הפייסבוק של המחלקה.

להלן נתוני התקציב והביצוע של המחלקה הקשורים למרכז התקשורת לשנים 
2018-2017 )בדולר ארה"ב(:

ביצועתקציבסעיף תקציבשנה

162,000148,128מרכז תקשורת2017

162,000155,478מרכז תקשורת2018

התקציב כולל הוצאות שכר בגין הרכז העובד במרכז התקשורת, כמו גם 
הוצאות בגין ציוד מחשבים ועוד.

כנסים וסמינרים בארץ ובעולם:

המחלקה מקיימת כנסים וסמינרים בארץ ובעולם כחלק מפעילות להעצמת 
אנטישמיים  לאירועים  המודעות  את  להעלות  ובמטרה  היהודית  הזהות 
ולגנותם. פעילות המחלקה בחו"ל מרוכזת על ידי עובדי המחלקה ובסיוע 

של עובדי פדרציה מקומיים.

בסמינר למאבק באנטישמיות שהופק באנגליה בחודש דצמבר 2018 לקחו 
ו כ־100 משתתפים ואנשי ציבור מכל העולם. במהלך ימי הסמינר  חלק 
התקיימו הרצאות וסדנאות בנושא המאבק באנטישמיות והתארחו בו אישי 
ציבור כגון חבר פרלמנט בריטי לשעבר, שגריר ישראל באו"ם, חוקרים, 

עיתונאים ועוד.

הביקורת סקרה את כלל המשימות בתוכנית העבודה הקשורות למאבק 
באנטישמיות. כמו כן, הביקורת בחנה את הליכי הביצוע של הפקת כנסים 
וסמינרים בישראל ובעולם כחלק מהפעילות למאבק באנטישמיות, לרבות 
דגימה של הפקת כנס שנערך בלונדון בחודש דצמבר 2018, משלב אישור 
תכנית העבודה ועד לשלב הביצוע בפועל. כמו כן, נבדקו התקשרויות 

שבוצעו במסגרת הפקת הכנס בלונדון.
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בנוסף, הביקורת בחנה את הפעולות המבוצעות באמצעים דיגיטליים 
לרבות העסקת מתנדבים, כתיבת תכנים ותגובות לאירועים אנטישמיים 

וניהול קבוצות הפייסבוק של המחלקה.

ממצאי הביקורת:

מאבק באנטישמיות  .5.8

אחת ממטרות העל של המחלקה, אשר אף כלולה בשמה של המחלקה, 
הוא מאבק באנטישמיות ומיצוב מעמדה של המחלקה כגורם מוביל 
ציבוריים  וגופים  ישראל  ממשלת  בפועל,  באנטישמיות.  במאבק 
נוספים מבצעים אף הם פעילויות וכנסים בתחום זה ואף דובר על 

הקמת מטה ממשלתי למאבק באנטישמיות.

לא ראינו במטרות המחלקה ובתכניות העבודה לשנים 2018-2019 
תוכניות אופרטיביות לשיתוף פעולה עם אותם גורמים, לרבות עם 
המטה הממשלתי העתיד לקום, על מנת למצב ולחזק את מעמדה של 

הצ"ע כגורם מוביל בתחום זה.

כפועל יוצא מהנ"ל, אין עדיין הכרה רשמית מצד ממשלת ישראל 
בפעילות הצ"ע במאבק באנטישמיות.

המלצה

פעולות  והלאה   2020 לשנת  העבודה  לתכנית  להוסיף  מומלץ 
אופרטיביות לחיזוק שיתוף הפעולה עם גורמים ממשלתיים בתחום 
המאבק באנטישמיות, כדי להבליט ולחזק את חלקה ותרומתה של 
הצ"ע בפעילות זו וכדי לקבל מימון מתקציב המדינה לפעילויות 

בעתיד.

תגובת המחלקה

במאבק  היהודי  בעולם  המובילים  הגורמים  אחד  היא  המחלקה 
באנטישמיות והינה הראשונה במתן תגובות בתקשורת בארץ ובעולם, 
לכל אירוע אנטישמי. כמו כן, מרכז התקשורת למאבק באנטישמיות 
זכה להימנות על אחד מעשרת הפורטלים המובילים בישראל בתחום. 
ממשלת ישראל מכירה דה פקטו בפעילות הענפה של המחלקה בתחום 
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זה בישיבות ממשלה. ממשלת  ואף מקבלת ממנה סקירה בתחום 
ישראל טרם הקימה את המטה למאבק באנטישמיות, אך לכשייקום, 
תיטול המחלקה חלק משמעותי במטה. לגבי מימון ממשלתי לפעילות 
בנושא המאבק באנטישמיות, תיקצב משרד ראש הממשלה מספר 
ידי המחלקה בשנים  פעילויות למאבק באנטישמיות, שבוצעו על 

עברו. המחלקה תמשיך להוביל תחום זה במלוא המרץ.

מאבק באנטישמיות באמצעים דיגיטליים  .5.9

תוכניות העבודה השנתיות בתחום זה אינן כוללות יעדים כמותיים 
ברורים אליהם יש לשאוף והיעד הוא כללי – "הרחבת פעילות הצ"ע 

ברשתות החברתיות...".

 ,2019 בשנת  בפייסבוק שהוצג  החברים  כמות  לגבי  נתון  למעט 
במחלקה אין נתונים ברורים על היקף הפעילות השנתית. לא ברור 
כמה שעות התנדבות מתבצעות בשנה, כמה מתנדבים פעלו במסגרת 
ולא רשמיות  לו, כמה תגובות רשמיות  ומחוצה  מרכז התקשורת 
זו ומהי ההערכה לגבי היקף  שוחררו, מהי ההשפעה של פעילות 

קהל היעד אליו מגיעים בכל שנה.

המלצה

מומלץ לקבוע בתוכנית העבודה יעדים כמותיים לכל סוג פעילות 
בתחום המאבק באנטישמיות באמצעים דיגיטליים. בהתאם לכך, 
לנטר את הפעילות באופן שוטף ולמדוד את התוצאות אחת לרבעון 

או לחצי שנה לכל הפחות.

תגובת המחלקה

ההמלצה מקובלת.

כנסים בחו"ל בנושא מאבק באנטישמיות  .5.10

בכל שנה מתקיים לפחות כנס אחד גדול בחו"ל ואולם לא קיימים 
מדדי הצלחה לגבי אפקטיביות הכנס, למעט הנתון בדבר מספר 
ולא מדד(  יעד  המשתתפים בכנס. מדד ההצלחה )שהינו למעשה 
המופיע בתוכנית העבודה הינו "הגדלת הנוכחות וחיזוק המיזמים" 
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ואולם לדעת הביקורת, מדד זה הינו כללי בלבד ואינו מספק תמונה 
על אפקטיביות הכנס והשפעתו. כמו כן, לא ראינו כי קיים הליך 
של הפקת לקחים מהכנס השנתי ו/או משובים מהמשתתפים, אשר 
עבור  לקחים  ולהפקת  המחלקה  פעילות  להמשך  עשויים לשמש 

הכנסים הבאים.

המלצה

מומלץ לערוך סיכום פעילות עבור כל כנס בחו"ל בנושא המאבק 
באנטישמיות ולהתבסס, בין היתר, על משובים ורעיונות לשיפור 

מהמשתתפים.

מומלץ לבחון כיצד למנף את האפקטיביות של הכנס על מנת שתהיה 
לו המשכיות, באמצעות הגברת ההשפעה על הציבור בתפוצות, גם 

אחרי הכנס והפקת לקחים לכנסים הבאים.

תגובת המחלקה

לאחר כל כנס נערכת ישיבה למימוש והמשכיות הקשר עם משתתפי 
באנטישמיות  המאבק  בנושא  לשגרירים  הופכים  אשר  הכנסים, 

בקהילתם.

בכל חודש מקבלים משתתפי הכנסים עלון עדכון אינטרנטי, הסוקר 
את המתרחש בנושא המאבק באנטישמיות.

המחלקה עושה ותמשיך לעשות כל מאמץ, לאחר כל כנס, לשיפור 
האפקטיביות לקראת הכנסים הבאים.

פרויקטים מיוחדים  .6

רקע:

2018-2017 המחלקה ביצעה מספר פרויקטים מיוחדים  במהלך השנים 
בתחומי הציונות, כדוגמת פרויקט שיחזור אירועי מורשת, פרויקט תיעוד 

1967 וחידון הציונות.
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תכניות עבודה:

הפרויקטים שהמחלקה מפיקה מפורטים בתוכניות העבודה השנתיות של 
המחלקה, כאשר לכל פרויקט נקבעו מהלכים מרכזיים ומדדי הצלחה. מנהל 
המחלקה עורך את תוכניות העבודה השנתיות וראש המחלקה מאשר אותן. 
כחלק מביצוע הפרויקט בפועל, בכל התקשרות עם ספק/נותן שירותים 
מפורטת תוכנית עבודה ייעודית לספק, הכוללת את פרטי הפרויקט ומשימות 

לביצוע.

תקציב לתכניות מיוחדות:

כל התוכניות והפרויקטים שהמחלקה מקיימת מתוכננים במסגרת התוכנית 
השנתית של המחלקה. לכל תוכנית יש סעיף תקציבי ייעודי בספר התקציב 

של המחלקה.

הביקורת דגמה שני פרויקטים שבוצעו בשנים 2018-2017, וסקרה את 
הליך ביצוע הפרויקטים שנדגמו, משלב אישור תכנית העבודה ועד לשלב 
הביצוע בפועל. כמו כן, נבדקו התקשרויות מיוחדות שנעשו במסגרת 

הפרויקטים שנדגמו, ונבדקה התאמתן למטרות המחלקה.

הפרויקטים שנדגמו על ידי הביקורת הינם:

מיום   1412 מס'  ממשלה  להחלטת  בהתאם   — מורשת  אירועי  שיחזור 
21.2.2010 בעניין העצמת תשתיות המורשת הלאומית, ובהתאם להחלטות 
ועדת היגוי של תוכנית מורשת מיום 29.4.2014, משרד ירושלים ומורשת 
)להלן: "המשרד"/ "מורשת"( החליט לקיים אירועי שיחזור של נקודות 
היסטוריות משמעותיות בחיי העם היהודי בארץ ישראל. כחלק מפרויקט 
השיחזור, בתאריך 5.9.2016 נחתם הסכם התקשרות בין המשרד לבין הצ"ע, 

לביצוע אירועי שיחזור.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה, עם אפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות 
ל־3 תקופות נוספות שלא תעלנה כל אחת על שנה. בחודש דצמבר 2017 

הוארכה ההתקשרות בשנה נוספת עד ליום 1.12.2018.

בהסכם המקורי מוצגת הצעה ראשונית לאירועי שיחזור, כדוגמת הכרזת 
המדינה, חומה ומגדל, מרד היהודים, העפלה ועוד. תוכנית העבודה השנתית 
של המחלקה כוללת מדד הצלחה לפרויקט — הפקת 4 אירועי שיחזור בשנת 
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2018. בפועל, בהתאם לוועדות היגוי של המשרד, הוחלט לבצע שני אירועי 
שיחזור בלבד בנושאים "הצהרת העצמאות" ו־"העפלה".

היקף ההתקשרות הינו 4 מיליון ש"ח. הפרויקט ממומן באמצעות המשרד 
בשעור 100%. לכל פרויקט הוכן דוח תקציב מפורט, שאושר על ידי המשרד 
ועל ידי הצ"ע. הליך קבלת החזר ההוצאות מהמשרד מתבצע באמצעות 
הגשת דוח ביצוע ואסמכתאות שמגישה מחלקת הכספים של הצ"ע למשרד.

אירועי השיחזור בוצעו בפועל על ידי עמותת "עושים ציונות", במסגרת 
הסכם שנחתם בין העמותה להצ"ע ביום 13.9.2017, לאחר שוועדת המכרזים 

של הצ"ע אישרה את ההתקשרות בפטור ממכרז ב־31.1.2017.

הצ"ע ערכה דוח מילולי לכל פרויקט, בו פורטו מועד האירוע ומיקומו, 
מספר משתתפים ומרכיבי האירוע.

תיעוד 1948 ו־1967 — גם פרויקט זה הינו פועל יוצא של החלטת ממשלה 
מס' 1412, ושל ועדות ההיגוי של תכניות מורשת. בתאריך 24.12.2013 נחתם 
בין הצ"ע לבין המשרד הסכם בנוגע לפרויקט דור תש"ח. מטרת ההסכם הינה 
שהצ"ע תבצע מיזם לתיעוד מספר רב ככל האפשר של סיפורים ומידע מפי 
בני דור תש"ח, פרויקט שהורחב לתיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים )ראה 

הרחבה סעיף 6.1 ב להלן(.

שלבי המיזם הם: פניה לבני דור תש"ח, הכנת שאלונים לביצוע הראיונות, 
עריכת הראיונות ושימור החומר התיעודי.

בהסכם נקבע כי הבעלות המוחשית – הזכויות בקניין הפיזי, והבעלות הרוחנית 
– זכויות היוצרים על המיזם תהיינה שייכות במלואן למדינת ישראל. כמו 
כן, הצ"ע התחייבה להעמיד לרשות הציבור את החומר התיעודי, באמצעים 

אלקטרוניים שבארכיון שפילברג.

31.12.2015. בהסכם נקבע כי  תקופת ההסכם הינה לשנתיים, עד ליום 
המשרד יישא בהוצאות בפועל שיהיו להצ"ע לצורך ביצוע המיזם, בסכום 

שלא יעלה על 2 מיליון ש"ח.

ביום 1.7.2016 נחתם הסכם הארכה להסכם המקורי, עד ליום 20.3.2018, 
לצורך השלמת המיזם. הסכם ההארכה כולל השתתפות בהוצאות נוספות 

שיהיו להצ"ע בפועל, בסכום שלא יעלה על 1 מיליון ש"ח נוספים.
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ביום 23.5.2018 נחתם הסכם הארכה נוסף, עד ליום 5.5.2019. בהסכם נקבע 
כי המשרד ישלם להצ"ע תמורה נוספת, בהתאם להוצאות נוספות שיהיו 

בפועל, בסכום שלא יעלה על 200,000 ש"ח נוספים.

סגור  מכרז   2014 בתחילת שנת  פרסמה  הצ"ע  הפרויקט,  ביצוע  לצורך 
לקבלת שירותים מצוותי צילום שיתעדו את הפרויקט. ועדת המכרזים מיום 
30.4.2014 מצאה כי כל 7 ההצעות שהוגשו ונבדקו, עמדו בדרישות הסף, 

והן אושרו על ידי חברי הוועדה.

בחודשים מאי - יוני 2014 נחתמו הסכמים עם כל 7 המציעים. ההסכמים 
אינם מוגבלים בזמן. התמורה שנקבעה הינה אחידה לכל 7 הספקים, והיא 
מקצועי  ציוד  כולל  המרואיין  צילום  הבאים:  לפרטים  תעריפים  כוללת 
ומראיין, עריכת קטעי צילום לא רלוונטיים, שכפול ומסירת חומר מצולם 

למרואיין. התמורה תשולם בהתאם למספר התיעודים שיבוצעו בפועל.

נתוני תקציב וביצוע לפרויקטים שנדגמו:

להלן נתוני תקציב וביצוע לפרויקטים שנדגמו, כפי שמופיעים בספר התקציב 
של המחלקה בשנים 2018-2017 )בדולר ארה"ב(:

20172018שם הפרויקט

ביצועתקציבביצועתקציב

1,039,000229,3581,140,000764,303שיחזור אירועי מורשת

315,00076,032285,000249,800תיעוד מלחמת ששת הימים 

הביקורת מצאה כי התקבלו הצעות מחיר כנדרש — נמצא תקין.

בין אופי ההתקשרויות שבוצעו לבין  ישנה התאמה  כי  הביקורת מצאה 
הפעילות והתכנים של המחלקה — נמצא תקין.

ממצאי הביקורת:

לוחות זמנים בביצוע הפרויקטים  .6.1

אירועי שחזור מורשת — ההסכם מול משרד מורשת נחתם   .1
בתאריך 5.9.2016 לתקופה של שנה )לפני הארכות( ואילו 
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ינואר 2017 התכנסה ועדת המכרזים של הצ"ע  רק בחודש 
על מנת לאשר התקשרות בפטור ממרכז עם עמותת "עושים 
ציונות" לביצוע הפרויקט. לאחר מכן, רק בחודש ספטמבר 
2017 נחתם ההסכם עם עמותת עושים ציונות. הפרויקט בוצע 
לבסוף בתקופה 4-8.2018 וניצול התקציב עמד על כ־88% 

)כחצי מיליון ש"ח לא נוצלו(.

תיעוד דור תש"ח — ההסכם מול משרד ראש הממשלה נחתם   .2
ביום 24.12.2013 בהיקף של 2 מיליון ש"ח וביום 1.7.2016 
הוא הורחב לתיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים בתקציב נוסף 
של מיליון ש"ח, למשך 18 חודשים. לאחר מכן ניתנה הרחבה 
נוספת עד ל־5.5.2019 ותקציב נוסף של של 200 אלפי ש"ח. 
בפועל, הפרויקט לתיעוד לוחמי ששת הימים יצא לפרסום 
רק באמצע שנת 2017 )כשנה לאחר חתימת ההסכם( והוחל 
בביצועו רק מספר חודשים לאחר מכן, למרות שלמחלקה 
כבר היו הסכמים חתומים עם צלמים ומתעדים משנת 2014, 
במסגרת הליך מכרזי קודם שנערך עבור פרויקט דור תש"ח.

לסיכום, בשני המקרים, הוחל בביצוע הפרויקט רק כשנה ממועד 
חתימת ההסכם, מסיבות שאינן ברורות, שכן הממשלה מימנה את 

הפרויקטים ב־100% ולא הייתה להצ"ע בעיה תקציבית.

המלצה

מומלץ להקפיד לבצע הסכמים שנחתמים מול משרדי ממשלה בפרק 
זמן סביר, אשר מתאים להוראות החוזה עם המשרדים, לפני קבלה 

של הארכות נוספות.

תגובת המחלקה

ההחלטה לגבי מועדי תחילת הביצוע של הפרויקטים הממשלתיים 
בכפוף  הנחיות הממשלה,  יוצא של  פועל  הינם  פעילותם,  ומשך 
למועדי תוקף ההסכמים, ולהחלטות צוות ההיגוי המשותף. לעיתים 
הממשלה מסיבותיה שלה, מחליטה לעכב תחילתו של פרויקט, למרות 

החתימה על ההסכם.
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חלוקת העבודה בין הצלמים/מתעדים בפרויקט ששת הימים  .6.2

הצ"ע יצאה במכרז מסגרת בשנת 2014 ובחרה בשבעה ספקים במחיר 
אחיד. היקף הביצוע הכולל לפרויקט היה כ־1.15 מיליון ש"ח, מתוכו 

כ־60% בגין שירותי עריכה וצילום.

לדעת הביקורת, חלוקת העבודה בין הספקים בשנת 2018 לא הייתה 
סבירה, כך ששלושה ספקים קיבלו 20.7%, 22.1% ו־23.2% מהיקף 
ואילו יתר הספקים קיבלו 10.6%, 9.8%, 7.6% והנמוך  העבודה, 
ביותר 5.9% בלבד, מהיקף העבודה. נבדק כי כל הספקים עבדו עד 
לחודש יולי 2018, כך שלאף אחד מהם לא הופסקה העבודה באמצע. 
במצב כזה לא ברורה החלוקה בין הספקים, כך שהפער בין הספק 

הגדול ביותר לקטן ביותר הינו פי ארבעה.

המלצה

מומלץ כי במקרים בהם ישנו מאגר ספקים לשירות מסוים במחיר 
אחיד ואשר כולם עמדו בתנאי הסף, ישאפו במחלקה לחלק את 
העבודה ביניהם באופן שוויוני עד כמה שניתן, ללא פערים קיצוניים 

בין הספקים.

תגובת המחלקה

במהלך העבודה בדקנו את יעילותם וקצב התקדמותם של הספקים 
בביצוע המטלות והפנינו את ביצוע המשימות על פי פניות וזמינות 
עבור  ביותר  הטובה  לתוצאה  להגיע  מנת  על  השונים,  הספקים 

הממשלה.

זמינות הספקים אינה נשלטת על ידי הצ"ע ולכן לא ניתן לחלק את 
העבודה באופן שוויוני.
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ריכוז ההמלצות:  .7

המלצהנושא פרק 

ניצול בחסר של 3
התקציב

מומלץ לסנכרן בין הנתונים הכספיים לנתוני 
הפעילות וביצוע המשימות, הן בשלב בניית התקציב, 

והן בשלב דוח הסיכום השנתי, כך שלכל תת סעיף 
פעילות בתקציב יוצמד נתון בדבר היקף הפעילות 

הצפוי, זאת כדי לוודא ביצוע הן של הצד הכמותי והן 
של הצד הכספי.

נתונים כספיים בדבר תתי הפעילויות יאפשרו לבצע 
התאמות בתכנון במהלך השנה, לאמת את התכנון 
הפיננסי ואולי להגדיל את היקפי הפעילות באותו 

התקציב.

סעיף פרויקטים 3
מיוחדים

מומלץ לתקצב פעילות עם משרדי ממשלה לפי קצב 
הביצוע הריאלי ולא לתקצב בסכומים גבוהים שנה 
אחר שנה ולהציג ביצוע חסר בהיקפים משמעותיים.

מומלץ להפיק לקחים מביצוע ההסכמים עם משרדי 
הממשלה בשנים אלו, שארכו 4-3 שנים, למרות 

שמומנו במלואם על ידי הממשלה.

מומלץ להקפיד בהתקשרויות עתידיות עם משרדי 
הממשלה לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם ולא 

לדחות את ביצוע הפרויקטים.

ניהול תקציב 4
השליחים 

מומלץ לתכנן את תקציב השליחים באופן מפורט, 
ברמת מגזר או ברמת מדינת השליחות וכן לבדוק גם 
את מספר חודשי השליחות בתוך אותה שנה, על מנת 

לבחון את סבירות ההוצאות לשליח.

העדר הצעות 4
מחיר 

יש להקפיד לקבל 3-2 הצעות מחיר בביצוע 
התקשרויות עם ספקים ולהיצמד לנוהל של הסוכנות 

היהודית אותו אימצה הנהלת הצ"ע. בנוסף, יש 
לתעד את ההצעות ואת הנסיבות לקבלת ההחלטה 

להתקשרות עם ספק מסוים. 
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המלצהנושא פרק 

התקשרויות 4
בתחום ייעוץ 

פנסיוני 

מומלץ לבחון את הנסיבות להתקשרות זו, כיצד היא 
אושרה ללא קבלת הצעות מחיר וללא דיון בוועדת 

ההתקשרויות ולהפיק לקחים בהתקשרויות עתידיות.

יש לקבוע בנוהל קופה קטנה כללים ברורים לגבי קופה קטנה 4
ביצוע הוצאות מהקופה, לרבות לעניין סכום ההוצאה 

המקסימלי, מהות ההוצאה ופרטים מלאים שיש 
לרשום על גבי החשבוניות.

מומלץ לשקול לאמץ את נוהל קופה קטנה של 
הסוכנות היהודית. 

התקשרויות עם 4
ספקי מדיה 

אין לאשר חוזים הכוללים תשלום מקדמה מראש 
בסכום משמעותי.

מכיוון שההתקשרות עם "A" נמשכת גם בשנת 2020, 
יש לקבוע מנגנון דיווח חודשי מפורט, שיספק נתונים 
על היקף הפעילות בכל תחום, לרבות אפשרות לבדוק 

באופן מדגמי את הדיווחים )למשל: כמות לידים 
שהתקבלה(, כדי לוודא שהיקף השירות שניתן הינו 

לשביעות רצונה של הצ"ע ורק אז לאשר את תשלום 
החשבונית החודשית.

תוכנית עבודה 5
— מאבק 

באנטישמיות 

מומלץ להוסיף לתכנית העבודה לשנת 2020 והלאה 
פעולות אופרטיביות לחיזוק שיתוף הפעולה עם 

גורמים ממשלתיים בתחום המאבק באנטישמיות, 
כדי להבליט ולחזק את חלקה ותרומתה של הצ"ע 

בפעילות זו וכדי לקבל מימון מתקציב המדינה 
לפעילויות בעתיד.

מאבק 5
באנטישמיות 

באמצעים 
דיגיטליים

מומלץ לקבוע בתוכנית העבודה יעדים כמותיים לכל 
סוג פעילות בתחום המאבק באנטישמיות באמצעים 
דיגיטלים. בהתאם לכך, לנטר את הפעילות באופן 
שוטף ולמדוד את התוצאות אחת לרבעון או לחצי 

שנה לכל הפחות.
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המלצהנושא פרק 

כנסים בחו"ל 5
בנושא מאבק 
באנטישמיות

מומלץ לערוך סיכום פעילות עבור כל כנס בחו"ל 
בנושא המאבק באנטישמיות ולהתבסס, בין היתר, על 

משובים ורעיונות לשיפור מהמשתתפים.

לוחות זמנים 6
בביצוע 

הפרויקטים

מומלץ להקפיד לבצע הסכמים שנחתמים מול משרדי 
ממשלה בפרק זמן סביר, אשר מתאים להוראות החוזה 

עם המשרדים, לפני קבלה של הארכות נוספות.

חלוקת העבודה 6
בין הצלמים/

מתעדים 
בפרויקט ששת 

הימים

מומלץ כי במקרים בהם ישנו מאגר ספקים לשירות 
מסוים במחיר אחיד ואשר כולם עמדו בתנאי הסף, 
ישאפו במחלקה לחלק את העבודה ביניהם באופן 
שוויוני עד כמה שניתן, ללא פערים קיצוניים בין 

הספקים.

מאי 2020





המחלקה למפעלים ציוניים
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המחלקה למפעלים ציוניים

מבוא  .1

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

ציוניים )להלן: "המחלקה"( בהצ"ע.

הביקורת כללה בדיקת תהליכי עבודה בתחומים הבאים:  .1.2

ניהול שוטף, תוכנית עבודה ותקציב המחלקה.  —

הקצבות לתנועות נוער מגשימות.  —

התנהלות עם חברות בנות של הצ"ע: מוסד ביאליק וארכיון   —
שפילברג

תקציב הפעולות המחלקתיות / תוכניות מיוחדות.  —

הביקורת נערכה במשרדי הצ"ע בירושלים במהלך החודשים אפריל–   .1.3
יולי 2019. התקופה שנבדקה הינה השנים 2018-2017 והמחצית 

הראשונה של שנת 2019.

המחלקה,  ראש  עם:  ושיחות  פגישות  התקיימו  הביקורת  במהלך 
מנהל המחלקה, פרויקטורים, מנכ"ל מוסד ביאליק )ועובדים נוספים 
מהמוסד(, עובדי חטיבת הכספים של הצ"ע ועובדים אחרים ככל 

שמצאנו לנכון.

יעדי הביקורת:  .1.4

סקירת תוכנית העבודה, יעדי המחלקה והעבודה על פיהן. א. 

סקירת התקציב השנתי והתאמתו לפעילויות במחלקה. ב. 

בדיקת ביצוע הפעילויות במחלקה. ג. 

בחינת התנהלות המחלקה מול גופים להם היא מעמידה תקציב  ד. 
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)הארכיון הציוני, תנועות מגשימות, מוסד ביאליק וארכיון 
שפילברג(.

המלצות  ומתן  ובבקרה  בתהליכים  תורפה  נקודות  איתור  ה. 
לשיפורים.

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:  .1.5

תוכניות עבודה לשנים 2018-2017.  ♦

תקציב המחלקה ודוחות ביצוע לשנים 2019-2017.  ♦

כרטסות לשנים 2019-2017 מספרי המחלקה.  ♦

מסמכים שהתקבלו מתנועות מגשימות לרבות תוכניות עבודה,   ♦
דוחות ביצוע לשנה קודמת, דוחות כספיים, אישור ניהול תקין 

והצהרות מנהלים.

ידי שתי  דגימה של דרישות תשלום מסכמות שהוגשו על   ♦
תנועות מגשימות לשנים 2018-2017, לרבות: תוכנית עבודה 

שנתית תקציבית ודוח ביצוע חתום על ידי רו"ח התנועה.

תקנון מוסד ביאליק, דוח ביקורת עומק שבוצע על המוסד   ♦
)להלן:  האוצר  הכללי במשרד  ידי החשב  על   2017 בשנת 
החשכ"ל(, ודוח התייעלות שבוצע בשנת 2018 על ידי היועץ 

החיצוני ירון סדן.

פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון של מוסד ביאליק מהשנים   ♦
.2019-2018

דוח מכירות ומלאי של מוסד ביאליק לשנים 2018-2017.  ♦

הסכם התקשרות עם "ארכיון שפילברג" ודוחות ביצוע לשנים   ♦
.2018-2017

כרטסות לשנים 2018-2017 של חברות הבנות "מוסד ביאליק"   ♦
ו"ארכיון שפילברג".

מסמכים הקשורים בהפעלת תוכנית אקסלרטור חברתי, לרבות:   ♦
לוחות זמנים של התוכנית, דגימה של חומרים שהועברו במהלך 
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ההרצאות, דוח ניהול פניות של מועמדים פוטנציאליים, מדגם 
משובים ממשתתפי התוכנית.

מסמכים הקשורים בהפעלת פרויקט "תן" במצפה רמון, לרבות   ♦
פרוטוקולים מוועדות היגוי והסכמים.

כרטסות לשנים 2018-2017 לתוכניות ספציפיות שנדגמו.  ♦

מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.  ♦

מתודולוגיית הבדיקה:  .1.6

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

בחינת סעיפי התקציב וביצועם, לשנים 2019-2017.  ♦

בחינת ביצוע ההקצבות לתנועות מגשימות, לרבות הליך קבלת   ♦
ההחלטות, ממשקי העבודה של המחלקה עם התנועות ופיקוח 

ובקרה על הביצוע בפועל.

בחינת מעקב אחר תיקון ליקויים מדוח ביקורת קודם בנושא   ♦
תנועות מגשימות משנת 2012.

בחינת ההתנהלות מול חברות בנות של הצ"ע שבאחריות   ♦
המחלקה: מוסד ביאליק וארכיון שפילברג, זאת לאור מסמכי 

ההתקשרות והחובות החוקיות כלפי חברות הבנות.

בחינת ממצאי דוח ביקורת עומק שנעשה על ידי החשכ"ל   ♦
ודוח ההתייעלות שבוצע על ידי היועץ החיצוני, כמענה לדוח 
ביקורת עומק על מוסד ביאליק, לרבות ההשלכות על פעילות 

המוסד ועל הצ"ע.

בחינת הליך ביצוע של תוכניות מיוחדות, לרבות דגימה של   ♦
שתי תוכניות מיוחדות שהופקו בשנים 2018-2017, לרבות 
בגין  מיוחדות  התקשרויות  החלטות,  קבלת  הליכי  בדיקת 

התוכניות, והתאמת התכנים למטרות המחלקה.

ריכוז הממצאים.  ♦

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

ההסתדרות הציונית העולמית:

ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל בקונגרס 
הציוני הראשון שהתקיים באוגוסט 1897 בבאזל, שווייץ. מטרת ההסתדרות 

הציונית היא להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל.

כיום, פעילות הצ"ע מבוצעות באמצעות המחלקות השונות:

פעילות בתפוצות.  —

פעילות בישראל ומאבק באנטישמיות.  —

עידוד עלייה.  —

חינוך.  —

מפעלים ציוניים.  —

התיישבות.  —

שירותים רוחניים לתפוצות  —

המחלקה למפעלים ציוניים:

המחלקה החלה לפעול בשנת 2014, כהמשך של פעילות קודמת שהייתה 
קיימת בהצ"ע, אשר רוכזה על ידי המחלקה להגשמה והמחלקה לפעילות 

ציונית.

חזון המחלקה למפעלים ציוניים הוא לפעול לצמצום סבלו של כל אדם 
בישראל, זאת באמצעות הטמעת ערכים ועשיית צדק חברתי. החזון מהווה 
המשך לפעילות התנועה הציונית, שעיקר עיסוקה היה ביצוע פעולות סיוע 

ליהודים.

פעילות המחלקה היא הפצת מורשתם של הוגי הציונות והפעלת מפעלים 
ציוניים חברתיים, כגון: הארכיון הציוני המרכזי, מוסד ביאליק, וארכיון 
הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג; כמו כן, המחלקה פועלת באמצעות 
פרויקטים ייחודיים כגון אקסלרטור — המאיץ החברתי, שותפות עם תנועות 

מגשימות, חיזוק הנוער על ידי ביקור ביעדי מורשת הציונות, ועוד.
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מבנה ארגוני וכוח אדם:

כוח האדם במחלקה מונה 5 עובדים קבועים ופרויקטורים נוספים שמועסקים 
באופן זמני בתקופת הפרויקט הרלוונטי.

להלן תרשים המבנה הארגוני הנוכחי של המחלקה:

נכון למועד הביקורת מועסקים במחלקה שני פרויקטורים לצורך הפרויקטים: תוכנית אקסלרטור   *
חברתי — מופת, ותוכנית שירות ישראלי.

ניהול שוטף  .3

הנהלת המחלקה:

ההחלטות הערכיות והאסטרטגיות נקבעות על ידי ראש המחלקה ומובאות 
לביצוע על ידי מנהל המחלקה, האחראי על הניהול השוטף של המחלקה.
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מטרות ויעדים:

ע"פ אתר האינטרנט של הצ"ע, היעדים שהוגדרו למחלקה הם:

פיתוח יזמות חברתית.  

שאיפה לצמצום פערים.  

קירוב בין הפריפריה למרכז.  

קידום הסובלנות בחברה הישראלית.  

נהלי עבודה:

בהצ"ע אין נהלי עבודה וגם במחלקה לא קיימים נהלי עבודה פנימיים. נהלי 
העבודה על פיהם פועלת המחלקה, כפי שנקבע על ידי הנהלת הצ"ע, הינם 

נהלי העבודה של הסוכנות, היכן שרלוונטיים.

תוכניות עבודה:

מנהל המחלקה מכין תוכנית עבודה בתחילת כל שנה. תוכנית העבודה 
מוצגת, נדונה ומאושרת על ידי ראש המחלקה. תוכניות העבודה של המחלקה 
לשנים 2018-2017 כוללות פעילויות וכנסים. לכל משימה הוגדרו יעדים 

רחבים / ארוכי טווח, מהלכים מרכזיים ומדדי הצלחה.

תקציב המחלקה )על פי ספרי הצ"ע, בדולר ארה"ב(:

% ניצוליתרה שלא נוצלהניצול תקציב*שנה

20174,823,6954,012,557811,13883.18%

20184,829,7563,756,3191,073,43777.77%

תקציב 2017 ותקציב 2018 כוללים יתרות שלא נוצלו משנת 2016 ומשנת 2017, בהתאמה.  *

חלוקת התקציב והתאמה לפעילויות השונות:

תקציב המחלקה מחולק למספר סעיפים עיקריים, כדלהלן )בדולר ארה"ב(:
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20172018סעיף

% ביצועביצועתקציב% ביצועביצועתקציב

כ"א 
ומינהל)1(

820,000727,96089%875,000781,35089%

631,541137,54422%1,101,224392,44036%פעולות)2(

תנועות 
מגשימות)3(

1,776,2781,779,561100%1,271,6751,050,37083%

חברות 
בנות)4(

358,701320,22989%264,857212,43180%

הארכיון 
הציוני

1,237,1751,047,26385%1,317,0001,319,728100%

4,823,6954,012,55783%4,829,7563,756,31978%סה"כ

הוצאות קשיחות, לדוגמא: שכר  כולל בעיקר  ומינהל  כ"א  סעיף   )1(
עובדים, רכב, ציוד משרדי.

סעיף פעולות כולל פרויקטים, פעילויות ותוכניות של המחלקה,   )2(
לדוגמא: תוכנית אקסלרטור חברתי, פרויקט "תן" ושיתוף פעולה 

עם גורמים חיצוניים.

המחלקה לכספים מסרה בתגובה, לקראת סגירת הדוח באוקטובר   )3(
2018 הסתכם  כי הביצוע בסעיף תנועות מגשימות בשנת   ,2019

ב–$1,238,493 המהווים 97% מהתקציב.

סעיף חברות בנות כולל את התקציב למוסד ביאליק וארכיון שפילברג.  )4(

דוחות ביצוע וסיכומי פעילות:

מנהל המחלקה עורך דוח סיכום שנתי של פעילות המחלקה. בדוח הסיכום 
עובדי  ידי  על  השנה  במהלך  הביניים שבוצעו  סיכומי  מרוכזים  השנתי 

המחלקה ועל ידי הפרוייקטורים, לגבי כל תוכנית / פרויקט שבוצעו.

של  קיומן  לרבות  במחלקה,  השוטפת  ההתנהלות  את  בחנה  הביקורת 
תוכניות עבודה, יישום ההחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה, הקצאת 
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תקציבים ופיקוח על החברות הבנות, מעקב אחר ניצול התקציב וביצוע 
תוכניות העבודה בפועל.

ממצאי הביקורת

שליטה בחברות הבנות והעברת תקציבים  .3.1

מוסד ביאליק: הצ"ע מחזיקה 59% 1 במוסד ביאליק המאוגד   ♦
ניכר  )חל"צ(, ומעבירה אליו חלק  כחברה לתועלת הציבור 
מתקציבו. למרות זאת, שיעור הדירקטורים נציגי הצ"ע במוסד 
נמוך מ–50% ובכך אין לה שליטה על פעילות המוסד. נציין כי 
מדובר בדירקטוריון פעיל, המשפיע באופן אקטיבי על פעילות 

המוסד.

ארכיון שפילברג: בהתאם להסכם עם האוניברסיטה העברית   ♦
ב־50%  מחזיקה  הצ"ע  שפילברג,  בארכיון  הזכויות  בדבר 
בייצוג  שווה  שותפה  להיות  ואמורה  בארכיון  מהזכויות 
במוסדות הארכיון ולהשפיע על הפעילות. בפועל, הצ"ע אינה 
מעורבת בקבלת ההחלטות ובהפעלת הארכיון, ואינה מקבלת 
מידע או דוחות ביצוע שוטפים בדבר תוכניות העבודה של 
הארכיון, והפעילות המתבצעת בו, כך שהתקציבים מועברים 

לארכיון ללא כל בדיקה.

פרויקט "תן" במצפה רמון: המחלקה שותפה בפרויקט "תן"   ♦
עם המחלקה לאקטיביזם חברתי בסוכנות היהודית. במסגרת 
"דרומה"  חברת  עם  הסכם  על  חתמה  המחלקה  הפרויקט 
)חל"צ(, חברת בת של הסוכנות היהודית, בדבר השותפות 
בפרויקט "תן" במצפה רמון. ההסכם כולל שותפות אסטרטגית, 
כאשר הזכויות של הצ"ע בפרויקט הינן 50%. הפעלת הפרויקט 
חברת  וקבלת ההחלטות התפעוליות מתבצעות באמצעות 
"דרומה" בשיתוף עם צוות המחלקה )ראה פירוט סעיף 6 בדו"ח 
זה(. ואולם, הצ"ע מעבירה את התקציב לפרויקט באמצעות 

קיימת תכתובת מול רשם החברות בעניין העברת מניות של בעלים שנפטרו. כפועל יוצא   1
ממנה, הוחלט כי כ־29% שהיו שייכים לבעלים קודמים שנפטרו, יירשמו על שם מוסד ביאליק 
עצמו — מעין אחזקה עצמית של המוסד בעצמו. כך שאפקטיבית הצ"ע, אם ננטרל החזקה 

עצמית זו, מחזיקה במוסד כ־83%.



59

המחלקה, ללא כל בדיקה או קבלת הסברים בדבר העלויות 
שהתהוו לפרויקט, למעט קבלת דוח ביצוע חתום על ידי רו"ח. 
לדעת הביקורת ראוי כי הצ"ע תיקח חלק פעיל בבקרה על 
ביצוע תקציב הפרויקט ולשם כך תדרוש מחברת "דרומה" דוח 
ביצוע תקציב והעתקי חשבוניות ששולמו מתקציב הפרויקט.

תגובת המחלקה

המחלקה הייתה שותפה לכל ההחלטות שהתקבלו במסגרת הקמת 
מרכז ההתנדבות במצפה רמון, לרבות מינוי המנהל של המרכז, קיום 
סיורים בשטח לבחינת מיקומים אפשריים ופגישה עם ראש מועצת 

מצפה רמון.

המלצות הביקורת

יש לדאוג מיידית למינוי חברי דירקטוריון במוסד ביאליק   •
מטעם הצ"ע, ולבחון את השפעתם על הליך קבלת ההחלטות 

של הדירקטוריון.

תגובת המחלקה

הנושא טופל. ההנהלה הציונית אישרה בתחילת חודש 9/2019 חמישה 
חברי דירקטוריון חדשים למוסד ביאליק.

של  המנהל  ובוועד  האקדמית  בוועדה  חברים  למנות  יש   •
ארכיון שפילברג מטעם הצ"ע, בהתאם לתנאי ההסכם עם 

האוניברסיטה.

תגובת המחלקה

מנהל המחלקה מקבל דיווח שנתי ממנהלת הארכיון. ראש המחלקה 
ומנהל המחלקה חברים בוועד המנהל של הארכיון, יחד עם שני נציגי 
האוניברסיטה העברית. מקבלים שאכן המעורבות שלנו יכולה להיות 

יותר מעמיקה.

העברת הקצבות לחברות בנות ולתנועות מגשימות  .3.2

בביקורת נמצא כי 44% ו־32% מהתקציב של המחלקה לשנים 2017 
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ו־2018 בהתאמה, הועבר לחברות בנות ולתנועות מגשימות ללא 
בדיקה מספקת, זאת במסגרת ההקצבות של הצ"ע הנהוגות זה מכבר. 
יצוין כי, לגבי העברת תקציבים לחברות בנות, לא קיים נוהל לבדיקה 
ולאישור העברת התקציבים. נציין כי לדעתנו, קבלת הצהרה ממנכ"ל 
תנועה בדבר "שימוש בכספי ההקצבה למטרות התנועה", כפי שמחויב 
בנוהל ההקצבות לתנועות מגשימות, אינו מספק בכדי לוודא שימוש 

נאות בכספי ההקצבות למטרות המחלקה והצ"ע.

מצב בו המחלקה מאשרת תשלומים ללא ביצוע בדיקה לגבי ייעוד 
הכספים ואופן השימוש בהם, מגביר את הסיכון לשימוש בכספים 

שלא בהתאם למטרות ולתוכנית העבודה של המחלקה.

המלצת הביקורת

מומלץ להטמיע נוהל בדבר העברת הקצבות לחברות בנות, לרבות 
קבלת אסמכתאות ודוחות ביצוע ענייניים בנוגע לפעילות שבוצעה. 
כמו כן, יש לבצע בקרה ולבדוק את התאמת הפעולות שבוצעו על 

ידי חברות הבנות והתנועות המגשימות, למטרות הצ"ע.

תגובת המחלקה

מקובל. נפעל לערוך נוהל חדש בתיאום עם המחלקה לכספים.

ביצוע בחסר של הפעולות המחלקתיות  .3.3

נמצא כי בשנים 2018-2017 ביצוע תקציב המחלקה בסעיף פעולות 
7 תוכניות שעמדו  עמד על 21% ו־35% בהתאמה. כך נמצא כי, 
לביצוע בשנת 2017 בעלות של 305,000 דולר, ו־3 תוכניות שעמדו 
לביצוע בשנת 2018 בעלות של 276,000 ש"ח דולר לא בוצעו כלל.  

מנהל המחלקה הבהיר כי הביצוע בחסר נובע מעיכוב באישור התקציב 
של שנת 2017 ומשינויים במצבת הפעולות שתוכננו במסגרת הכנת 

תוכנית העבודה השנתית, במהלך השנה.

תגובת המחלקה

)יתרות   2018 תקציב  ומרבית  השנה  במהלך  אושר   2017 תקציב 
מ־2017( אושרו רק בחודש אוקטובר 2018 לכן לא נותר זמן לביצוע.



61

המלצת הביקורת

מתוכניות  בוצעו  הפעולות שלא  כל  רישום של  לערוך  מומלץ 
העבודה לשנים 2018-2017, לבדוק האם הן רלוונטיות והאם ניתן 

לבצען בשנת 2019 או בשנת 2020, בכפוף לתקציב מתאים.

תגובת המחלקה

מקובל.

הקצבות לתנועות מגשימות  .4

ציוניות  גופים עצמאיים המבצעים פעילויות  הינן  התנועות המגשימות 
בהתאם לחזון, המטרות והיעדים של הצ"ע, אשר מעמידה הקצבה לפעילות 

התנועות המגשימות בקרב צעירים יהודים ברחבי העולם.

הקצבות לתנועות נוער מגשימות מתבצעות במסגרת פעילות המחלקה משנת 
2016. פעילות זו בוצעה קודם לכן באמצעות המחלקה לפעילות בתפוצות.

תנועות מגשימות:

תנועה מגשימה היא עמותה ללא כוונת רווח שהוקמה לביצוע פעילויות 
ציוניות המיועדות לדור הצעיר בתפוצות, במטרה לחזק את הזהות היהודית 
של בני הנוער ואת הקשר שלהם עם מדינת ישראל. לתנועות המגשימות 
קיים מערך של נציגים בקהילות היהודיות בחו"ל, אשר מארגנים פעילויות 
ציוניות מקומיות, כגון: ציון חגי ומועדי ישראל, פעילויות יום העצמאות, 

הרצאות וכנסים.

נוהל "הקצבות לתנועות מגשימות":

בשנת 2012 נערך דוח ביקורת פנימית של משרד המבקר, בנושא: "תנועות 
מגשימות — שימוש בכספי הקצבת ההסתדרות הציונית העולמית". בעקבות 
ממצאי הדוח, נכתב נוהל "הקצבות לתנועות מגשימות", אשר אושר בישיבת 

הנהלה מיום 22.4.2013. תאריך תחולת הנוהל הינו 1.1.2013.

מטרת הנוהל הינה לקבע תהליך מוסדר להקצבה לתנועה מגשימה ולהגדיר 
אחריות, דיווח ובקרה בנושא ההקצבות לתנועות מגשימות.
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הנוהל מונה 11 תנועות מגשימות המתוקצבות על ידי הצ"ע. בנוהל מצוין 
כי ההנהלה תקבע קריטריונים מוגדרים שעל כל תנועה מגשימה לעמוד 
בהם כתנאי סף לקבלת ההקצבה. ההנהלה תקבע מפתח לחלוקת ההקצבה 

בין התנועות.

מימוש ההקצבה בפועל ייעשה באמצעות הגשת בקשה לקבלת ההקצבה, 
הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

תוכנית עבודה שנתית, אשר תוגש עד חודש לפני תום השנה הקודמת.  •

דוח ביצוע פעולות הגשמה של כספי ההקצבה של השנה הקודמת   •
)נספח א' לנוהל( יוגש עד 3 חודשים מתום השנה הקלנדרית, כשהוא 

חתום על ידי מורשי החתימה של התנועה.

דוח רואה חשבון בדבר ביקורת על הנתונים הכספיים המופיעים בדוח   •
ביצוע פעולות הגשמה )נספח ב' לנוהל(, יוגש בצירוף לדוח הביצוע 

לעיל.

דוחות כספיים לשנה הקודמת אשר בוקרו על ידי רואה חשבון המבקר,   •
יוגשו עד 9 חודשים מתום השנה הקלנדרית.

אישור ניהול תקין תקף ליום ההגשה.  •

הצהרת מנהל התנועה בגין הקצבות ו/או תרומות נוספות מגוף אחר.  •

בנוהל נקבע כי תבוצע בדיקה מדגמית לפעילות כל עמותה אחר השימוש 
בכספי ההקצבות, והבדיקות יבוצעו בכל עמותה אחת ל־3 שנים לפחות. 
בתנאי  עמדה  לא  התנועה  כי  התברר  מביקורת  כתוצאה  בהם  במקרים 
ההקצבה ונעשה שימוש בכספים למטרות אחרות, העמותה תידרש להחזיר 
את ההקצבה בתוספת ריבית והצמדה מיום קבלתה. כספי ההקצבות לא 
ניתנים להעברה לצד ג' או צד קשור ללא אישור של מנהל הכספים ואחראי 

תחום תנועות מגשימות מטעם הצ"ע.

נתונים כספיים:

להלן נתונים כספיים בגין ההקצבות לתנועות מגשימות לשנים 2018-2017 
)בדולר ארה"ב, על פי ספרי הצ"ע נכון לחודש 3/2019(:
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סעיף תקציבי 
בספרי המחלקה

שנת 2018 שנת 2017 

ניצול 2018תקציב 2018ניצול 2017 תקציב 2017

1,059,1271,100,3071,050,370*1,042,750תנועות מגשימות

תנועות מגשימות 
— יתרות משנים 

קודמות

733,528720,434171,3680

1,776,2781,779,5611,271,6751,050,370סה"כ

המחלקה לכספים מסרה כי הניצול הסופי לשנת 2017 היה בדיוק בסכום התקציב.  *

להלן נתוני התקציב לתנועות מגשימות לשנת 2018, בחלוקה לפי שם תנועה 
/ סעיף תקציבי )בדולר ארה"ב(:

ניצול 2018**תקציב 2018 שם תנועה / סעיף תקציבי

—33,050תנועות מגשימות א.ת. )תהילה(

80,54478,393תג"ר

P.Z.C 207,743202,472הגשמה

77,47875,791במ"ה

93,22889,667תמ"ר

114,051110,770נוער מסורתי־מרום

141,850167,808עתיד***

70,75668,982קדמה־אנילביץ'

76,82373,649מכבי

147,029143,065מגשימי תורה ועבודה

57,75539,773מגשימי חרות

 *171,368תנועות מגשימות א.ת. יתרת 2017

1,271,6751,050,370סה"כ

התקציב ינוצל בשנת 2019.  *
המחלקה לכספים מסרה כי במהלך שנת 2019 נוצלו כל תקציבי התנועות המגשימות לשנת   **

2018, למעט "תהילה".
המחלקה לכספים מסרה כי לתנועת "עתיד" שולמו יתרות ע"ח שנת 2017 ולכן ישנו ביצוע   ***

ביתר בשנת 2018 ואולם בחישוב כולל של השנים 2018-2017 סכום התקציב זהה לביצוע.
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הביקורת בחנה את הליך קבלת ההחלטות בנושא חלוקת הקצבות לתנועות 
יישום  מגשימות, לרבות סקירת פרוטוקולים, נהלים והנחיות, ובדיקת 
ההחלטות בפועל. כמו כן, הביקורת בחנה את ממשקי העבודה של המחלקה 

עם התנועות המגשימות ואת הליך ניצול התקציב בפועל.

ממצאי הביקורת:

קריטריונים לחלוקת ההקצבות לתנועות מגשימות  .4.1

ההקצבות.  לחלוקת  קריטריונים  קיימים  לא  כי  נמצא  בביקורת 
ההקצבות מחולקות על סמך סכומים היסטוריים שלא נבחנו לפחות 
בעשור האחרון. גם אם ישנה תוספת תקציבית היא מחולקת לפי החלק 
היחסי של אותם סכומים היסטוריים, ללא כל ניסיון לתמרץ תנועה 
זו או אחרת על פעילות ייחודית שבוצעה או על תפוקות מיוחדות. 
במחלקה לא ידוע על קריטריון עליו הוחלט בעבר ומברורים נוספים 
שערכה הביקורת עם חטיבת הכספים ועם רכזת מועצת תנועות הנוער, 

עולה כי גם בעלי תפקידים אלו אינם יודעים את מקור החלוקה.

המלצת הביקורת

נוהל ההקצבות לתנועות המגשימות ולבנות  מומלץ לעדכן את 
מודל לחלוקת ההקצבות בין התנועות אשר יכלול את הפרמטרים 
החשובים להצ"ע בדבר פעילות התנועות, לרבות: מספר המשתתפים 
בפעילות של התנועות, פריסה גאוגרפית, היקף כספי, הוצאות 

תקורה נמוכות, העמדת מצ'ינג ועוד.

תגובת המחלקה

מקובל — נפעל לקדם זאת מול המחלקה הכספים, התנועות המגשימות 
וההנהלה הציונית.

תגובת המחלקה לכספים

מקובל על המחלקה לכספים כי יהיה נוסח אחיד לתוכניות עבודה 
ולחוות דעת של רואה החשבון המבקר של כל תנועה מגשימה.
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חלוקת תקציב של תנועה מגשימה שחדלה מלפעול  .4.2

נמצא כי בתקציב של המחלקה ישנו תקציב פנוי בסך של כ־33 אלפי 
דולר לשנה, בשנים 2018-2017 אשר היה מיועד לתנועה מגשימה 
שהפסיקה לפעול — תנועת "תהילה". רק בנובמבר 2018 התקציב 
חולק ליתר התנועות המגשימות, לפי חלקו היחסי בתקציב המקורי, 
כאמור. אותה תופעה חזרה על עצמה גם בתקציב לשנת 2019, בו 
נותר תקציב פנוי לאותה תנועה מגשימה שחדלה מלפעול לפחות 

משנת 2015.

המלצת הביקורת

יש להוריד את התנועה "תהילה" מרשימת התנועות שמקבלות 
תקציב מהצ"ע, ולחלק את התקציב לפי הנוהל המעודכן שייקבע.

תגובת המחלקה ותגובת המחלקה לכספים

מקובל

אי עמידה בהוראות נוהל ההקצבות  .4.3

מבדיקת המסמכים שהוגשו על ידי התנועות המגשימות כחלק מהליך 
הגשת הבקשות להקצבות, עלו הממצאים הבאים:

נכון לחודש אוגוסט 2019 התנועה המגשימה "תג"ר" טרם   •
הגישה תוכנית עבודה שנתית לשנת 2019, בניגוד להוראות 
הנוהל. יצוין כי עד לחודש אוגוסט 2019 הועברו לתנועה כ־55 

אלפי דולר המהווים 73% מהתקציב בגין שנה זו.

תנועת "מגשימי תורה ועבודה" הגישה תוכנית עבודה שנתית,   •
בה נכללו 2 סעיפים כלליים כדלהלן: תוכנית מנהיגות בסך 
250,000 ש"ח ותוכנית התנדבות בסך 265,000 ש"ח, דהיינו — 
לא מדובר בתוכנית עבודה. יצויין כי עד לחודש אוגוסט 2019 
הועברו לתנועה כ־109 אלפי דולר המהווים כ־79% מהתקציב 

בגין שנה זו.

נכון לחודש אוגוסט 2019, ארבע תנועות מגשימות טרם הגישו   •
דוח ביצוע פעולות הגשמה של השנה הקודמת )שנת 2018(. 
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זאת בניגוד לנוהל שמחייב להגיש דוח ביצוע פעולות הגשמה 
של השנה הקודמת כשהוא חתום על ידי רו"ח לכל המאוחר 
בתוך 3 חודשים מתום השנה הקלנדרית. יצויין כי תנועות 

אלה קיבלו את כל התקציב שהוקצה להם בגין שנת 2018.

נכון לחודש אוגוסט 2019, התנועה המגשימה "תג"ר" טרם   •
הגישה הצהרת מנכ"ל כי "לא נתקבלו הקצבות ו/או תרומות 
יש  הנוהל  הוראות  פי  על  כי  יצוין  אחר".  מגוף  נוספות 
להגיש הצהרה זו לכל המאוחר בתוך 3 חודשים מתום השנה 

הקלנדרית.

המלצת הביקורת

יש לוודא קבלת המסמכים הנדרשים מהתנועות המגשימות כפי 
את  ולעכב  הנדרש  ובמועד  המעודכן  ההקצבות  בנוהל  שנדרש 
תשלום ההקצבה במידה וישנו איחור בקבלת המסמכים. כמו כן, 
וניתן פירוט  יש לבצע בדיקה כי אכן הדיווחים התקבלו כנדרש 

מספק לפעילות המתוכננת והמבוצעת בפועל.

תגובת המחלקה ותגובת המחלקה לכספים

מקובל.

התנהלות מול חברות בנות של הצ"ע והארכיון הציוני  .5

המחלקה פועלת להפצת מורשתם של הוגי הציונות ולהפעלת מפעלים 
ציוניים חברתיים. לאור זאת, המחלקה מטפלת, כאמור, גם בגופים חיצוניים 
וארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן  — חברות הבנות מוסד ביאליק 
שפילברג. כמו כן, תחת אחריות המחלקה נמצא גם הארכיון הציוני המרכזי, 

שהינו יחידה פנימית בתוך הצ"ע.

גופים אלה הינם מפעלים ציוניים חברתיים שפועלם תואם למטרות ויעדי 
המחלקה, כדלהלן:

הארכיון הציוני המרכזי

ארכיון המהווה אוסף של מכתבים, יומנים ומסמכים של דמויות מרכזיות 
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בהיסטוריה הציונית. במסגרת תוכנית העבודה של משרד המבקר של הצ"ע, 
בוצעה בשנת 2017 ביקורת על תהליכי העבודה בארכיון. לפיכך, בדוח 
הנוכחי לא קיימת התייחסות לקשרי הגומלין בין המחלקה לארכיון הציוני 

המרכזי.

מוסד ביאליק

בשנת 1934 הקימו ההנהלה הציונית העולמית והנהלת הסוכנות היהודית 
בית הוצאה לאור לספרות ומחקרים עבריים — מוסד ביאליק. המוסד נרשם 
כחברה בישראל בשנת 1984, החברה התאגדה לחברה לתועלת הציבור 

בשנת 2013.

ויהודיים, פרסום  לאור של תכנים עבריים  הוצאה  החברה מהווה מרכז 
מחקרים ותרגום יצירות ללשון העברית.

בהתאם לתקנון המוסד ולמסמכי ההתאגדות שלו, אחד מחברי הדירקטוריון 
של המוסד יהיה נציג של הצ"ע, ובכך הצ"ע תהיה שותפה בהליכי קבלת 
ההחלטות במוסד. להלן נתונים כספיים בדבר התקציב והביצוע של מוסד 

ביאליק בספרי הצ"ע )בדולר ארה"ב(:

סך מקורות התקציב שנה
של מוסד ביאליק*

תקציב 
מהצ"ע

יתרה שלא ניצול
נוצלה

20171,261,305258,701246,56112,140

20181,215,726214,857200,43414,423

נתונים מהדוחות הכספיים של המוסד לשנים 2018-2017, לאחר המרה לדולר לפי שער   *
חליפין של 3.8 ש"ח לדולר לשנת 2017 ו־3.5 ש"ח לדולר לשנת 2018 )שערי המרה 

מקובלים במחלקת הכספים של הצ"ע(.

בשנת 2017 בוצע דוח ביקורת עומק על התנהלות המוסד, מטעם אגף החשב 
הכללי שבמשרד האוצר. המוסד, שמאוגד כחברה לתועלת הציבור כפוף 

לחוק החברות, חוק העמותות ולהוראות ניהול תקין של רשם ההקדשות.

חוקיות  לחובות  בהתאם  דיווח  בנושאים:  עסקו  הדוח  ממצאי  עיקרי 
ורגולטוריות, דיווח על צדדים קשורים, הצגת המלאי בספרים, חתימות על 

שיקים והרכב החתימות הנדרש לחיוב חשבונות הבנק.
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במקביל, הצ"ע התקשרה עם היועץ ירון סדן למתן שירותי ייעוץ ולבדיקת 
הניהול העסקי, המסחרי והתפעולי של מוסד ביאליק, בין היתר עקב התלות 

במימון הממשלתי.

היועץ הגיש להצ"ע תוכנית התייעלות בחודש מאי 2018.

להלן ההמלצות העיקריות מתוכנית ההתייעלות של היועץ:

מינוי מנכ"ל חדש ששכרו יהיה נמוך בכ־1/3 לפחות משכרו של   •
המנכ"ל הקיים.

צמצום כ"א של המוסד.  •

הוצאה למיקור חוץ את מערך ההפקה, ההדפסה, הכריכה והאחסון.  •

ריענון חברי הקורטוריון )ועדה מקצועית אקדמאית( ושילוב אנשי   •
אקדמיה והגות צעירים בין חבריו.

סגירת חנות הספרים ומכירת ספרים באמצעות חנויות קמעוניות   •
ומכירה דיגיטלית.

סגירת מחסן הספרים בתלפיות והשכרתו כשטח מסחרי. במקביל,   •
השכרת שירותי אחסון ולוגיסטיקה למוסד בעלויות נמוכות.

צמצום מלאי הספרים לכ־25% ממלאי הספרים שקיימים כיום.  •

הפחתת שכר הטרחה של רואי החשבון ושל מבקר הפנים של המוסד.  •

כחלק מתוכנית ההתייעלות ולאור יישום החלטות שהתקבלו בדירקטוריון 
של המוסד, בוצעו השינויים הבאים:

מנכ"ל המוסד פרש בשנת 2018, ובמהלך שנת 2019 מונה מנכ"ל   •
חדש בעלות של 2/3 מעלויות השכר של המנכ"ל הפורש.

פרשו  נוספת  ומזכירה  בכירים  עובדים  שני   2018 שנת  במהלך   •
בהסכמה. כמו כן מתוכננת פרישה של שני עובדים נוספים לקראת 

סוף שנת 2019.

כמו כן, על פי הצהרת מנכ"ל המוסד, מתוכננות לביצוע בין היתר הפעולות 
הבאות:

רכישת שירותי ביקורת וחשבונאות בעלויות נמוכות משמעותית   •
מהיום.
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צמצום מלאי הספרים מ־225,000 ספרים במלאי לכ־96,000 ספרים,   •
בין היתר באמצעות עריכת ירידי ספרים, מכירת ספרים למחברים 
וגריסה. יצוין כי בחודש יולי 2019 התקיים יריד ספרים במוסד בו 

נמכרו כ־1,000 ספרים.

הפיכת שני מחסנים פעילים לשטח להשכרה.  •

וייעול תהליך הרכישה  שדרוג מערך השיווק וההפצה באינטרנט   •
הדיגיטלית.

פניה לקהלים חדשים, כגון קהלים בחו"ל.  •

הגדלת מקורות ההכנסה באמצעות הכנסה ממכירות דיגיטליות ופניה   •
לגורמי חוץ למימון פרויקטים ייעודיים.

ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג

הארכיון ממוקם באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים ואשר הוקם 
בשנות ה־60. בארכיון קיים אוסף של סרטי תעודה בנושאים יהודיים, במגוון 

פורמטים ויזואליים כגון: פילם, סוגי וידאו וקבצים דיגיטליים.

בשנת 1973 נתחם הסכם שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית להצ"ע, 
לעניין ניהול הארכיון )להלן: "ההסכם המקורי"(. בשנת 1992 נחתם מזכר 
להצ"ע  העברית  האוניברסיטה  בין  הפעולה  שיתוף  בדבר  נוסף  הבנות 
)להלן: "מזכר ההבנות"(. הסכם נוסף נחתם בתאריך 3.3.2008, ותוקפו עד 
31.12.2011. בהסכם זה צוין כי הוא יוארך אוטומטית כל עוד לא הודיע צד 
מהצדדים למשנהו על כוונתו לסיים את ההסכם. עוד צוין כי ההסכם משנת 

2008 מבטל את ההסכם המקורי ואת מזכר ההבנות.

על פי ההסכם משנת 2008, מחצית מהבעלות על הזכויות בארכיון הינה של 
הצ"ע והמחצית השנייה הינה של האוניברסיטה העברית.

מטרות הארכיון ותחומי פעולותיו הינם כדלהלן:

איתור, איסוף ומיון, אחסון, רישום וקטלוג סרטים בעלי נושא יהודי  א. 
או שיש לישראל עניין מיוחד בהם.

קיום שירות למחנכים, חוקרים ומפיקי סרטים וארגונים בארץ ובחו"ל. ב. 

הפצת מידע באמצעות פרסומים. ג. 
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בהסכם צוינו התחייבויות כספיות של הצ"ע, כדלקמן: הצ"ע תישא בעלות 
מעביד בגין שכרו של מנהל הארכיון, בסכום שלא יעלה על 40,000 דולר 

בשנה. התשלום יועבר 3 פעמים בשנה, בחלקים שווים.

העברת הכספים מותנית בדיווח של מנהל הארכיון לעניין ביצוע התקציב 
המאושר של הארכיון בתקופה שקדמה לדיווח. בהסכם הוחלט כי בסוף כל 
שנה, מנהל אגף הכספים של האוניברסיטה יגיש להצ"ע דיווח מסכם של 

שנת התקציב המאושר על ידי הוועד המנהל של הארכיון.

להלן נתונים כספיים בדבר התקציב והביצוע של ארכיון שפילברג בספרי 
הצ"ע )בדולר ארה"ב(:

יתרה שלא נוצלהניצול תקציב שנה

2017100,00050,47649,524

201850,00038,42011,580

הביקורת סקרה את מסמכי ההתקשרות של הצ"ע עם חברות הבנות: 
מוסד ביאליק וארכיון שפילברג, לרבות בהיבט של ממשל תאגידי, בחינת 
המחויבויות ותהליכי העבודה הנגזרים מאופי ההתקשרויות, אופן הדיווח 

וניצול התקציב.

כמו כן, הביקורת סקרה את ממצאי דוח ביקורת העומק שבוצע על מוסד 
ביאליק ואת דוח ההתייעלות שנכתב כתגובה, לרבות בחינת ההשלכות 
על הצ"ע, בחינת קבלת ההמלצות וביצוע שינויים בהתאם, במידה וישנם.

ממצאי הביקורת

המחויבות החוקית של הצ"ע כלפי מוסד ביאליק  .5.1

להצ"ע/הסוכנות היהודית אין כל הסכם בכתב עם מוסד ביאליק, 
המסדיר את המחויבויות של הצ"ע כלפי המוסד ולהיפך. היעדר הסכם 
כאמור יוצר אי ודאות לגבי גבולות האחריות והסמכויות של מייסדי 
המוסד, שאינם מעמידים תקציב שוטף ובפועל שולטים בפעילות 
המוסד, לבין הצ"ע, אשר הינה בעלת שליטה במוסד )בשעורי האחזקה 
אך לא בפועל — ראה בפרק 3( וגם מעמידה לו תקציב שוטף. כמו 
כן, לא קיים מנגנון דיווח ובקרה לגבי התקציבים שמעמידה הצ"ע 
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למוסד ולא ברור אילו הוצאות/פעילויות הצ"ע מממנת עבור המוסד 
והאם מימון זה עולה בקנה אחד עם מטרותיה של הצ"ע.

המלצת הביקורת

יש לערוך הסכם בין הצ"ע למוסד ביאליק שיסדיר את המחויבויות 
של המוסד כלפי הצ"ע, וכן את יחסי הגומלין בין הנהלת המוסד 
לבין הצ"ע, לרבות גבולות האחריות, סכום ההקצבה השנתי, הליכי 

דיווח, פיקוח ובקרה ועוד.

תגובת המחלקה ותגובת המחלקה לכספים

מקובל.

העברת תקציבים לחברות בנות  .5.2

העברת התקציבים לחברות בנות נעשית ללא כל בדיקה לגבי השימוש 
בכספים, אישור תוכנית העבודה, קבלת אישורים מחברות הבנות 
בדבר השימוש בכספים, ובחינה כי הכספים שימשו ליעדם. כמו כן, 
לא קיים נוהל המגדיר את הליך העברת ההקצבות לחברות בנות 
בדומה לנוהל שקיים בהצ"ע לגבי העברת הקצבות לגופים אחרים.

המלצת הביקורת

יש להטמיע נוהל בנושא העברת הקצבות לחברות בנות, אשר יגדיר 
את הליך העברת ההקצבות, לרבות מטרת הכספים, הכנת דוחות 

ביצוע, פיקוח ובקרה קבלת אסמכתאות, מועדי התשלום ועוד.

תגובת המחלקה ותגובת המחלקה לכספים

מקובל. נפעל בעניין יחד עם המחלקה המשפטית ומחלקת הכספים.

מעקב אחר תוצאות הפעילות העסקית של מוסד ביאליק  .5.3

נמצא כי מוסד ביאליק עובר לאחרונה שינויים משמעותיים, שחלקם 
בוצעו בפועל וחלקם, אך לא כולם, מתוכננים לביצוע עד לסוף שנת 
2019. זאת למרות שהיועץ החיצוני הגיש את תוכנית ההתייעלות 
בחודש מאי 2018. נכון למועד הביקורת טרם ניתן לבחון את השפעת 
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השינויים שבוצעו על הפעילות העסקית של המוסד ועל הדוחות 
הכספיים. היות שהמוסד תלוי בתקציבים ממשרד התרבות ומהצ"ע 
באופן כמעט מוחלט כל פגיעה בתקציבים אלו תשפיע מהותית על 
פעילותו. ולכן ישנה חשיבות רבה לעקוב אחר השימוש בכספי הצ"ע 

וביצוע תוכנית התייעלות.

המלצת הביקורת

ההתייעלות  תוכנית  את  רשמי  באופן  לאשר  מומלץ   •
בדירקטוריון החברה ולבצע אותה כלשונה.

תגובת המחלקה

התכנית  את  נביא  החדשים  הדירקטוריון  חברי  מינוי  עם 
לאישור.

מומלץ לבצע מעקב אחר תוצאות הפעילות העסקית של   •
מוסד ביאליק בסוף שנת 2019, ביחס לדוחות הכספיים של 
שנים קודמות, במטרה להעריך את ההשפעה של השינויים 
שבוצעו במבנה הארגוני ובתהליכי העבודה, על תוצאות 

הפעילות העסקית ברמה שנתית.

תגובת המחלקה ותגובת המחלקה לכספים

מקובל.

הסכם השותפות בארכיון שפילברג  .5.4

בין הצ"ע לאוניברסיטה העברית בדבר  מסקירת ההסכם שנחתם 
השותפות בארכיון שפילברג, עולה כי מהות ההסכם מהווה למעשה 
הסכם השתתפות בעלויות השכר של מנהלת הארכיון, בתמורה לייצוג 
של הצ"ע בוועד המנהל ובוועדה האקדמית של הארכיון. בפועל, 
הצ"ע אינה שותפה בוועד המנהל ובוועדה האקדמית של הארכיון 
ובכך היא אינה שותפה בקביעת המדיניות ובפעילות השוטפת של 
נוצרת להצ"ע כל תועלת כלכלית או  הארכיון, כך שלכאורה לא 

תפעולית מההסכם.
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מסקירת מטרות הארכיון והפעולות המבוצעות בו, עולה כי לא קיימת 
זיקה בין פעילות הארכיון למטרות ויעדי המחלקה.

תגובת המחלקה

ישנה נציגות בוועד המנהל ובוועד המקצועי, אך מקובלת הטענה 
שהועד אינו מספיק פעיל.

המלצת הביקורת

נחיצות הקצאת התקציב לארכיון שפילברג,  מומלץ לבחון את 
האם הוא מממש את מטרות המחלקה והאם הוא רלוונטי לפעילות 
המחלקה. במידה ויוחלט להמשיך לתקצב את הארכיון, יש לממש 
בוועד המנהל  הולם  ייצוג  ולדרוש  את חלקו השני של ההסכם 

ובוועדה האקדמית של הארכיון.

תגובת המחלקה

חשוב להבין, כי התשלום אינו רק על השותפות אלא ישנם חומרים 
ארכיוניים של הצ"ע שמטופלים בארכיון.

תשלומים לארכיון שפילברג  .5.5

בשנים 2018-2017 ישנו ניצול בחסר של סעיף התקציב לארכיון 
שפילברג. )ראה נתונים בטבלה בעמ' 21(. מסקירת נתוני הביצוע 
של הארכיון לשנים 2018-2017 עולה כי ההוצאות שהתהוו לארכיון 
גבוהות מהתשלום שבוצע בפועל,  בגין העסקת מנהלת הארכיון 
ו־2018 הסתכם  סך ההוצאות בגין העסקת המנהלת לשנים 2017 
ל־73,345 דולר ו־76,800 דולר בהתאמה. יצוין כי בהתאם להסכם 
עם האוניברסיטה העברית, סך התקציב השנתי של הצ"ע לארכיון 
יהיה 40,000 דולר ולא ברור מדוע התקציב של המחלקה המיועד 
לארכיון, עמד על 100 אלפי דולר בשנת 2017 ו־50 אלפי דולר בשנת 
2018 מחד ולא ברור מדוע הביצוע בפועל עמד בשנת 2017 על יותר 

מ־40 אלפי דולר מאידך.
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המלצת הביקורת

במידה ויוחלט על המשך תקצוב הארכיון, יש להקפיד על תקצוב 
מהסכום  הגבוה  סכום  לשלם  ולא  הקיימים  להסכמים  בהתאם 

שמופיע בהסכם.

תגובת המחלקה

בשנת 2017 אכן הסעיף התקציבי הפנימי של הצ"ע המיועד לארכיון 
שפילברג היה גבוה מההסכם, אבל בפועל הועבר תקציב בהתאם 

להסכם.

תגובת המחלקה לכספים

מקובל.

תקציב הפעולות המחלקתיות / תוכניות מיוחדות  .6

רקע:

תקציב הפעולות של המחלקה מורכב מסעיף פעולות כללי שמחולק לתתי 
סעיפים הכוללים את הפעילויות הבאות: "כנסים", "עידוד ציונות במגזר 

הדרוזי", "מנהיגות נוער אתיופי" ועוד.

בנוסף, תקציב הפעולות מורכב מסעיפים לתוכניות ופרויקטים מיוחדים, 
כמו "אקסלרטור חברתי — מופת" ו"פרויקט תן".

ייזום התוכניות והכנסים מתבצע בהתאם לתוכניות העבודה השנתיות של 
המחלקה ולנתוני התקציב השנתיים, כאשר דיונים והחלטות בדבר התקציב 
ותוכנית העבודה של הפרויקט מאושרים על ידי ראש המחלקה, על ידי ועדת 

שת"פ )ככל שרלוונטי( ואישור עקרוני בהנהלה הציונית.

סך התקציב לפעולות מחלקתיות לשנת 2017 היה כ־650 אלפי דולר, ולשנת 
2018 התקציב הוגדל לכ־1,100 אלפי דולר.

תוכניות עבודה:

מנהל  ידי  על  עבודה,  תוכנית  נערכת  מפיקה,  פרויקט שהמחלקה  לכל 
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מכן  ולאחר  בפועל  התוכנית  ביצוע  על  והפרויקטור שאחראי  המחלקה 
ידי ראש המחלקה. תוכניות העבודה כוללות את  התוכנית מאושרת על 

פרטי התוכנית, התכנים שיועברו בה וקהל היעד אליו מיועדת התוכנית.

תקציב לתוכניות מיוחדות:

כל התוכניות והפרויקטים שהמחלקה מקיימת, כלולים במסגרת התוכנית 
השנתית של המחלקה. לכל תוכנית יש סעיף תקציבי ייעודי בספר התקציב 

של המחלקה.

התקשרויות עם ספקים במסגרת תוכניות מיוחדות:

מנהל המחלקה מקבל הצעות מחיר מספקים פוטנציאליים ומבצע בדיקה 
וריכוז של ההצעות שמתקבלות. הנתונים מועברים לוועדת המכרזים של 
הצ"ע, שמאשרת את ההתקשרות עם הספק הרלוונטי. ההתקשרויות עם 

הספקים השונים נעשות באמצעות מחלקת הכספים של הצ"ע.

הביקורת דגמה שתי תוכניות שהתקיימו בשנים 2018-2017 וסקרה את 
הליך הפקת התוכניות, משלב אישור תוכנית העבודה ועד לשלב הביצוע 
בפועל. כמו כן, נבדקו התקשרויות מיוחדות שנעשו במסגרת התוכניות 

שנדגמו, ונבדקה התאמת התכנים של התוכניות למטרות המחלקה.

התוכניות שנדגמו על ידי הביקורת הינן:

אקסלרטור חברתי — תוכנית למיזמים חברתיים שהינם ללא מטרות רווח. 
יוזמה פעילה  התוכנית כוללת הכשרה ליזמים חברתיים בעלי רעיון או 
בנושאים חברתיים כגון: רווחה, בריאות, חינוך, צמצום פערים חברתיים, 

קליטת עלייה, שוויון ודמוקרטיה ועוד.

וייעוץ אישי, הרצאות וסדנאות  במהלך ההכשרה, היזמים מקבלים ליווי 
בתחומי יזמות. ההכשרה עוסקת בבניית תוכנית עבודה ותקציב, כלים לניהול 
זמנים ומשימות, הפעלת כוח אדם ומתנדבים, בניית קמפיין, גיוס משאבים 

ועוד.

ההשתתפות בתוכנית הינה תחרותית, כאשר בסופה מוענקת תמיכה ליוזמות 
חברתיות נבחרות, בסך של עד 20,000 ש"ח ליוזמה. התמיכה מועברת עבור 
היזמים ישירות לחשבון הבנק של העמותות באמצעותן מתקיימת הפעילות.
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משתתפי תוכנית האקסלרטור החברתי מתבקשים למלא משוב לאחר כל 
מפגש.

פרויקט "תן" — חברת "דרומה", שהינה חברה לתועלת הציבור בבעלות 
באזורים  מתנדבים  מרכזי  להפעלת  פרויקט  הקימה  היהודית,  הסוכנות 
מוחלשים בישראל וברחבי העולם. בשנת 2018 הצ"ע חתמה על הסכם 
שיתוף פעולה עם חברת "דרומה" להקמת מרכז מתנדבים חדש במצפה רמון 
ובהרחבת הפעילות במרכז פעיל של הפרויקט בקיבוץ הרדוף. ההשתתפות 
של הצ"ע בפרויקט הינה בסך 75,000 דולר לשנה, במשך השנים 2018-
2019. הוסכם כי התקציב לשנת 2018 יועמד לטובת שיפוץ מבנה ייעודי 

לפרויקט במצפה רמון.

להלן נתוני תקציב וביצוע לתוכניות שנדגמו, כפי שמופיעים בספר התקציב 
של המחלקה )בדולר ארה"ב(:

20172018שם התוכנית

ביצועתקציבביצועתקציב

110,50023,595134,00056,390תוכנית אקסלרטור חברתי

75,00072,903—50,000פרויקט "תן"

ממצאי הביקורת

אישור תשלום לחברת "דרומה"  .6.1

בשנת 2018 אושר לתשלום סך של כ־72 אלפי דולר לחברת "דרומה" 
בגין השיפוץ שבוצע במבנה במצפה רמון. לבקשת הביקורת לקבל את 
האסמכתאות שהוגשו למחלקה במסגרת בקשת התשלום של חברת 
"דרומה" התקבל דוח ביצוע עליו ישנה חותמת רו"ח. דוח הביצוע 
נערך על דף ללא לוגו של החברה או של הרו"ח ולא צורף אישור 
רו"ח מילולי לגבי הבדיקות שבוצעו על ידו ועל נאותות הנתונים 
שהוצגו בדוח. למותר לציין כי לא התקבלו הסכמים או חשבוניות 
המאמתות את ההוצאות שנרשמו בדוח הביצוע. לפיכך, לדעתנו, 

הליך אישור התשלום אינו תקין.
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המלצת הביקורת

חיצוניים  לגורמים  בנושא העברת תשלומים  נוהל  להטמיע  יש 
כחלק ממימון פעילות משותפת, לרבות קבלת דיווחים ואסמכתאות 
בגין  וחשבוניות  התקשרויות  של  דגימה  המבצעים,  מהגורמים 
ההוצאות שהתהוו, וקיום פיקוח ובקרה על הליכי הביצוע בפועל.

תגובת המחלקה

מקובל. עם זאת, התשלום בוצע לפי הנוהל של המחלקה לכספים.

גיוס מרצים לתוכנית אקסלרטור חברתי  .6.2

מפגישות שהתקיימו עם מנהל המחלקה ועם הפרויקטור של התוכנית, 
עולה כי גיוס המרצים מתבצע בעיקר על פי היכרות אישית ובמחלקה 
לא קיימים תנאי סף לגיוס המרצים. יצוין כי הפרויקטור מקבל מכל 
מרצה פוטנציאלי "תוכנית עבודה" למפגש. מסקירת ארבע תוכניות 
שהתקבלו ממרצים בשנת 2019 עולה כי אין מודל קבוע לתוכנית 
העבודה של המרצים, כך שחלק מהמרצים מגישים רשימה של ראשי 
פרקים לנושאים שיידונו במפגש. במרבית המקרים לא מתקבל מידע 
מספק אודות המטרות והיעדים, החומר המקצועי שיועבר במהלך 

המפגש ומשימות המשך למשתתפים.

המלצות הביקורת

מומלץ לקבוע תנאי סף לגיוס מרצים לתוכנית של המחלקה.  •

תגובת המחלקה

מקובל.

ידי  על  שיוגשו  עבודה  לתוכניות  מודל  לקבוע  מומלץ   •
מרצים פוטנציאליים מבעוד מועד. המודל יכלול את שם 
המרצה וניסיונו, הגדרת משימות ויעדים, הנושאים שיועברו 
ומשימות המשך להטמעת  לו"ז מפורט  בהרצאה, לרבות 

החומר הנלמד.
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תגובת המחלקה

אנחנו שואפים להביא את המרצים הטובים ביותר בתחומם 
בנוסף אנחנו דורשים מהם להעביר אלינו את תכנית ההרצאה 
לצורך תיאום ציפיות. אנו סבורים כי לא ניתן לכפות עליהם 
המרצים  את  ירחיק  דבר שרק  אחיד של המחלקה,  פורמט 

הטובים ונצטרך להתפשר על מרצים ברמה פחות גבוהה.

משובים שהתקבלו ממשתתפים בתוכנית אקסלרטור  .6.3

בתוכנית  משתתפים  ידי  על  שמולאו  משובים   39 של  מניתוח 
להפעלת  שניה  המהווה שנה   ,2019 לשנת  החברתי  האקסלרטור 

התוכנית, עלו הממצאים הבאים:

ב־13 משובים ציינו המשתתפים כי קיים חסר בתרגול מעשי   •
לביסוס וליישום החומר הנלמד.

ב־13 משובים המשתתפים דרגו את השאלה האם רכשו "כלים   •
ומיומנויות חשובים" בציון של בין 3-1 )הטווח הוא 5-1(.

ב־12 משובים המשתתפים דרגו את השאלה האם רכשו "ידע   •
תאורטי חשוב" בציון של בין 3-1 )הטווח הוא 5-1(.

המלצות הביקורת

למרות שהתוכנית פועלת רק שנתיים, יש לבחון מחדש את   •
מצבת המרצים שהשתתפו בתוכנית, זאת לאור הממצאים כי 
כשליש מהמשתתפים ציינו כי לא רכשו כלים ומיומנויות 

חשובים, ו/או ידע תאורטי חשוב או באופן חלקי בלבד.

תגובת המחלקה

מקובל. בין תוכנית לתוכנית אנחנו מחליפים את המרצים 
שקיבלו ציונים נמוכים במשובים.

מומלץ לדרוש מהמרצים כי חלק מההרצאה יוקדש לתרגול   •
תרגול  משימות  מתן  לרבות  הנלמד,  החומר  של  מעשי 
עצמיות / משותפות לכל משתתף / למספר משתתפים יחד, 
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וקבלת משוב מהמרצה בדבר יישום החומר הנלמד על ידי 
המשתתפים.

תגובת המחלקה

מקובל. ייבחן בהתאם לדרישות הקבוצה בכל מחזור.

נספח א': מעקב אחר המלצות הביקורת בדוח קודם בנושא תנועות 
מגשימות משנת 2012:

בדיקת הביקורת 2019המלצות הביקורתממצאי הביקורתפרק

הצ"ע מקציבה כספים 2
לגופים ולתנועות שונות, 

אשר חלק מראשיהן 
מכהנים כחברי הנהלה 

של הצ"ע. ההנהלה 
מקבלת החלטות בדבר 

"חלוקת העוגה" וסכומי 
ההקצבות לגופים 
השונים. לדוגמא: 

במקרה של שתי תנועות 
 P.Z.C( המגשימות

ומרו"ם( יושבי הראש 
שלהן משמשים כחברי 

הנהלה של הצ"ע.

מומלץ לבחון האם קיים ניגוד 
עניינים במקרים אלו.

תגובת יו"ר הנהלת הצ"ע

ההנהלה תידרש בקרוב 
לסוגיית ניגודי העניינים.

לראש המחלקה 
ולמנהל המחלקה אין 

מידע בעניין.
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בדיקת הביקורת 2019המלצות הביקורתממצאי הביקורתפרק

לא נמצאו נהלים הנוגעים 2

לתהליך קבלת ההקצבה, 

כגון: הגדרת פעילויות 

ציוניות המוכרות לצורך 

קבלת ההקצבה, מועדי קבלת 

ההקצבה, מועדי הגשת דוחות 

הפעילות, פורמט הדוחות 

שיוגשו, אישור רואה חשבון, 

זהות האסמכתאות הנדרשות 

לצורך קבלת ההקצבה, ביצוע 

סנקציות לתנועות שאינן 

עומדות בתנאי ההקצבה וכו'. 

כיום קיים כתב הקצבה בלבד 

וההקצבות ניתנות על סמך 

דוחות לא אחידים ואשר אינם 

משקפים את הפעילות.

מומלץ לגבש נוהל הקצבות, אשר 

יסדיר את תהליך העברת הכספים 

לתנועות המגשימות, בהתאם למפורט 

להלן:

1. הנוהל יפרט את האסמכתאות 
הנדרשות על מנת לקבל הקצבה, 

כגון: תוכנית עבודה ודוח ענייני 

על פעילות בשנה הקודמת )לרבות 

פורמט הדוח(, דוח ביצוע כספי 

מפורט, דוחות כספיים מבוקרים, 

אישור רואה חשבון וכו'.

2. הנוהל יקבע פורמט אחיד להגשת 

המסמכים הנדרשים.

3. הנוהל יקבע מועדי דיווח קשיחים 

ומועדי העברת הכספים.

4. יוגדרו בקרות ודגימות שיתבצעו 

באופן שוטף על מנת לבדוק את 

איכות הדוחות ואמינותם.

5. יוגדרו סנקציות שיופעלו במידה 

שהתנועות המגשימות לא יעמדו 

בתנאי כתב ההקצבה והנוהל.

תגובת יו"ר הנהלת הצ"ע

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

החל מתחילת השנה )2013( 
ההקצבות לתנועות המגשימות 

נעשית על פי הנוהל החדש.

תגובת מנכ"ל המחלקה לכספים

קיימת חשיבות לכתוב ולבצע 
נהלים בנדון והנושא ייבדק.

בוצע חלקית.

נכתב נוהל הקצבות. 
אולם, הנחיית הנוהל 
לבצע בדיקה מדגמית 

בפעילות העמותות 
אחר השימוש בכספי 

ההקצבות בתדירות של 
אחת לשלוש שנים לכל 

עמותה לא מתבצעת.

תגובת המחלקה

מקובל, נפעל לשינוי. 
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הביקורת מצאה כי 2
במחלקה לכספים בהצ"ע 

לא קיימת רשימה מסודרת 
של התנועות, הכוללת: 

שמות נציגי התנועה, 
מספרי חשבונות בנק 

מעודכנים, כתובות 
מעודכנות ומועדי הדיווח 

הכספי האחרון של 
התנועות.

מומלץ לגבש רשימה מסודרת 
של התנועות המגשימות, 

שתכלול את הפרטים הבאים: שם 
התנועה, מספר העמותה, כתובות 

וטלפונים, מורשי חתימה, פרטי 
בנק ואנשי קשר.

בוצע. 

בשל פירוקה של מחלקת 3.2
ההגשמה בהצ"ע הוחלט 

להעביר את הטיפול 
בתנועות המגשימות 

למחלקה לפעילות 
בתפוצות.

המחלקה לפעילות 
בתפוצות הסירה מעליה 

את האחריות לביצוע 
הבקרות בעניין השימושים 

בכספי ההקצבה וכיום, 
למעשה, כספי ההקצבה 

לתנועות מועברים כמעט 
ללא כל בקרה. 

במסגרת הנוהל החדש, שיגדיר 
את תוכן הדיווחים אשר התנועות 

צריכות להגיש ואת היקפי 
הבקרות שיש לבצע, מומלץ 
לקבוע גוף אשר ייקח תחת 

אחריותו את נושא ניהול תקציבי 
ההקצבות לתנועות והוא זה 

שיבצע בקרות בנוגע לשימושים 
שנעשו בכספי ההקצבה. בכל 

מקרה אין להעניק הקצבה 
לתנועות ללא דרישה להצגת 
אסמכתאות ברורות הנוגעות 

לשימושים שנעשו בכספי 
ההקצבות.

בנוהל התנועות 
המגשימות הוגדר אחראי 
תחום תנועות מגשימות 

כ"מי שההנהלה 
הציונית תקבע כאחראי 

על תחום תנועות 
מגשימות". הטיפול 
בתנועות המגשימות 
עבר מספר מחלקות 

וגורמים מטפלים בשנים 
האחרונות.

בנוסף, הבקרות שנקבעו 
ושמבוצעות בפועל אינן 

מספקות. 
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לא קיימת הקפדה על 3.3
הגשת כתבי ההקצבה 
ותוכניות העבודה של 

התנועות בתחילת שנה 
ובאופן גורף הצגתם 

נעשית רק בסמוך למועד 
בקשת ההקצבה. כמו כן, 
חלק מהתנועות שהגישו 

כתבי הקצבה לא ציינו את 
התאריך ובחלקם חסרות 

חתימות.

הביקורת סבורה כי הגשתו 
והצגתו של כתב ההקצבה 

במהלך השנה, לעיתים 
ללא תאריך, תוך כדי 

הפעלת לחץ על המחלקה 
לכספים בהצ"ע להעביר 
את כספי ההקצבה, אינו 

מאפשר ביצוע בקרה ראויה 
בנוגע לשימושים שנעשו 

וייעשו בכספים אלו.

מומלץ לדרוש מהתנועות 
המגשימות להגיש את כתבי 
ההקצבה ותוכניות העבודה 
שלהן בתחילת השנה ולכל 

המאוחר עד לתום חודש ינואר 
בכל שנה. תנועה מגשימה שלא 

תגיש מסמכים אלו בזמן, תופחת 
ההקצבה שלה באופן מדורג, 

בהתאם לעומק האיחור, על פי 
מדרג שייקבע על ידי ההנהלה. 

הצגת מסמכים אלו בתחילת 
השנה תאפשר ביצוע בקרה 
סבירה בנוגע לתקינותם של 

כתבי ההקצבה ותוכניות העבודה.

בוצע חלקית. ראה 
ממצא 4.3

תוכניות העבודה המוגשות 3.3

לעיון המחלקה לכספים 

בהצ"ע אינן בפורמט קבוע, 

כך שקשה להבין מתוכן מהן 

הפעילויות המתוכננות וכן 

קשה להעריך את סבירות 

ההוצאות בגין פעילויות אלו.

מומלץ לבנות פורמט קבוע של 

תוכנית עבודה שרק לפיו יתאפשר 

הדיווח. הפורמט יכלול טבלה בה 

תפרט התנועה את כלל הפעילויות 

המתוכננות, תאריכי פעילות 

מדויקים, מספר המשתתפים, עלויות 

צפויות וכן עמודת הערות, בה יפורטו 

מהות הפעילות ונחיצותה.

לא בוצע.

כל תנועה מגישה תוכנית 

עבודה שונה מחברתה.

תגובת המחלקה

מקובל, נפעל לייצר תבנית 

זהה לתכנית העבודה.
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אישורי רואי חשבון 3.3
המוגשים לעיון הצ"ע 
אינם מופקים בפורמט 
קבוע ולמעשה במספר 

רב של מקרים האישורים 
אינם מאפשרים קבלת 

אינדיקציה ראויה בנוגע 
לשימושים שנעשו בכספי 

ההקצבה.

מומלץ כי חוות הדעת של רואי 
החשבון יוגשו בנוסח אחיד, כך 
שכל סטייה ממנו תהווה חוות 
דעת מסויגת, אשר בעקבותיה 

ישקלו בהצ"ע את נושא 
ההקצבה. חוות הדעת צריכה 

להיות מותאמת להוראות גילויי 
הדעת של לשכת רואי החשבון 

בתחום זה.

בוצע.

מעיון בדוחות הביצוע 3.3
ובאישורי רואה החשבון 

שהוגשו להצ"ע, עולה 
כי חלק נכבד מכספי 

ההקצבה הניתנים לתנועות 
המגשימות מועבר על ידן 

לתנועות "אחיות", כך 
שתנועות אלו הינן למעשה 

"קבלני הביצוע" של 
התנועה המגשימה.

מומלץ להגדיר בנוהל את אופי 
הפעילויות ה"מוכרות", אשר 

מזכות בתמיכת הצ"ע וכן לקבוע 
מהם התנאים לפיהם יתאפשר 

לתנועה מגשימה להעביר כספים 
לעמותת בת/אחות, כנגד ביצוע 

פעילות.

תגובת מנכ"ל המחלקה לכספים

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

הדעת, מבחינת מדיניות ומבחינה 
משפטית.

בנוהל ההקצבות נכתב 
כי לא תתאפשר העברת 
הקצבות לצד ג' או צד 

קשור ללא קבלת אישור 
מראש ובכתב מטעם 
ההסתדרות הציונית 

העולמית. בפועל לא 
מתבצעות בקרות 

מספקות בכדי לאכוף 
את הנושא.

תגובת המחלקה

נבדוק זאת מול 
המחלקה המשפטית.
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בניגוד לסעיף 11 בכתב 3.3
ההקצבה, הקובע כי 
התנועות מתחייבות 

"להמציא להסתדרות עד 
לחתימת ההסכם, מאזן 

מבוקר על ידי רואה 
חשבון" נמצא כי כל 

התנועות המגשימות לא 
הגישו דוחות כספיים 

מבוקרים לעיון הצ"ע כפי 
שהן התחייבו במסגרת 

החתימה על כתב ההקצבה.

יש להקפיד על ההתניות 
וההוראות של כתב ההקצבה, 

לרבות דרישה כי התנועות 
המגשימות יגישו דוחות כספיים 

מבוקרים כפי שהם מוגשים 
לכל גוף סטטוטורי אחר )רשם 

העמותות(. מומלץ להתנות 
כי העברת ההקצבה לתנועה 

מגשימה תלויה בהצגת דוחות 
כספיים אלו.

בוצע.

ריכוז ההמלצות:

המלצהנושא פרק 

שליטה בחברות 3
הבנות והעברת 

תקציבים

• יש לדאוג מיידית למינוי חברי דירקטוריון במוסד 
ביאליק מטעם הצ"ע, ולבחון את השפעתם על הליך 

קבלת ההחלטות של הדירקטוריון.

• יש למנות חברים בוועדה האקדמית ובוועד המנהל 
של ארכיון שפילברג מטעם הצ"ע, בהתאם לתנאי 

ההסכם עם האוניברסיטה.

העברת הקצבות 3
לחברות בנות 

ולתנועות 
מגשימות

מומלץ להטמיע נוהל בדבר העברת הקצבות לחברות 
בנות, לרבות קבלת אסמכתאות ודוחות ביצוע 

ענייניים בנוגע לפעילות שבוצעה. כמו כן, יש לבצע 
בקרה ולבדוק את התאמת הפעולות שבוצעו על ידי 
חברות הבנות והתנועות המגשימות, למטרות הצ"ע. 
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ביצוע בחסר 3
של הפעולות 

המחלקתיות

מומלץ לערוך רישום של כל הפעולות שלא בוצעו 
מתוכניות העבודה לשנים 2018-2017, לבדוק האם 

הן רלוונטיות והאם ניתן לבצען בשנת 2019 או בשנת 
2020, בכפוף לתקציב מתאים.

קריטריונים 4
לחלוקת 

ההקצבות 
לתנועות 
מגשימות

מומלץ לעדכן את נוהל ההקצבות לתנועות המגשימות 
ולבנות מודל לחלוקת ההקצבות בין התנועות אשר 

יכלול את הפרמטרים החשובים להצ"ע בדבר פעילות 
התנועות, לרבות: מספר המשתתפים בפעילות של 

התנועות, פריסה גאוגרפית, היקף כספי, הוצאות 
תקורה נמוכות, העמדת מצ'ינג ועוד.

חלוקת תקציב 4
של תנועה 

מגשימה שחדלה 
מלפעול

יש להוריד את התנועה "תהילה" מרשימת התנועות 
שמקבלות תקציב מהצ"ע, ולחלק את התקציב לפי 

הנוהל המעודכן שייקבע.

אי עמידה 4
בהוראות נוהל 

ההקצבות

יש לוודא קבלת המסמכים הנדרשים מהתנועות 
המגשימות כפי שנדרש בנוהל ההקצבות המעודכן 
ובמועד הנדרש ולעכב את תשלום ההקצבה במידה 
וישנו איחור בקבלת המסמכים. כמו כן, יש לבצע 

בדיקה כי אכן הדיווחים התקבלו כנדרש וניתן פירוט 
מספק לפעילות המתוכננת והמבוצעת בפועל.

המחויבות 5
החוקית של 
הצ"ע כלפי 

מוסד ביאליק

יש לערוך הסכם בין הצ"ע למוסד ביאליק שיסדיר 
את המחויבויות של המוסד כלפי הצ"ע, וכן את יחסי 

הגומלין בין הנהלת המוסד לבין הצ"ע, לרבות גבולות 
האחריות, סכום ההקצבה השנתי, הליכי דיווח, פיקוח 

ובקרה ועוד.

העברת 5
תקציבים 

לחברות בנות

יש להטמיע נוהל בנושא העברת הקצבות לחברות 
בנות, אשר יגדיר את הליך העברת ההקצבות, לרבות 

מטרת הכספים, הכנת דוחות ביצוע, פיקוח ובקרה 
קבלת אסמכתאות, מועדי התשלום ועוד.
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מעקב אחר 5
תוצאות 

הפעילות 
העסקית של 
מוסד ביאליק

• מומלץ לאשר באופן רשמי את תוכנית ההתייעלות 
בדירקטוריון החברה ולבצע אותה כלשונה.

• מומלץ לבצע מעקב אחר תוצאות הפעילות העסקית 
של מוסד ביאליק בסוף שנת 2019, ביחס לדוחות 
הכספיים של שנים קודמות, במטרה להעריך את 
ההשפעה של השינויים שבוצעו במבנה הארגוני 

ובתהליכי העבודה, על תוצאות הפעילות העסקית 
ברמה שנתית.

הסכם השותפות 5
בארכיון 
שפילברג

מומלץ לבחון את נחיצות הקצאת התקציב לארכיון 
שפילברג, האם הוא מממש את מטרות המחלקה 

והאם הוא רלוונטי לפעילות המחלקה. במידה ויוחלט 
להמשיך לתקצב את הארכיון, יש לממש את חלקו 

השני של ההסכם ולדרוש ייצוג הולם בוועד המנהל 
ובוועדה האקדמית של הארכיון.

תשלומים 5
לארכיון 
שפילברג

במידה ויוחלט על המשך תקצוב הארכיון, יש להקפיד 
על תקצוב בהתאם להסכמים הקיימים ולא לשלם 

סכום הגבוה מהסכום שמופיע בהסכם.

אישור תשלום 6
לחברת 

"דרומה"

יש להטמיע נוהל בנושא העברת תשלומים לגורמים 
חיצוניים כחלק ממימון פעילות משותפת, לרבות 
קבלת דיווחים ואסמכתאות מהגורמים המבצעים, 
דגימה של התקשרויות וחשבוניות בגין ההוצאות 
שהתהוו, וקיום פיקוח ובקרה על הליכי הביצוע 

בפועל.

גיוס מרצים 6
לתוכנית 

אקסלרטור 
חברתי

• מומלץ לקבוע תנאי סף לגיוס מרצים לתוכנית של 
המחלקה.

• מומלץ לקבוע מודל לתוכניות עבודה שיוגשו על 
ידי מרצים פוטנציאליים מבעוד מועד. המודל יכלול 

את שם המרצה וניסיונו, הגדרת משימות ויעדים, 
הנושאים שיועברו בהרצאה, לרבות לו"ז מפורט 

ומשימות המשך להטמעת החומר הנלמד.
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משובים 6
שהתקבלו 

ממשתתפים 
בתוכנית 

אקסלרטור

• למרות שהתוכנית פועלת רק שנתיים, יש לבחון 
מחדש את מצבת המרצים שהשתתפו בתוכנית, זאת 

לאור הממצאים כי כשליש מהמשתתפים ציינו כי לא 
רכשו כלים ומיומנויות חשובים, ו/או ידע תאורטי 

חשוב או באופן חלקי בלבד.

• מומלץ לדרוש מהמרצים כי חלק מההרצאה יוקדש 
לתרגול מעשי של החומר הנלמד, לרבות מתן משימות 

תרגול עצמיות / משותפות לכל משתתף / למספר 
משתתפים יחד, וקבלת משוב מהמרצה בדבר יישום 

החומר הנלמד על ידי המשתתפים.

אוקטובר 2019
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המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

מבוא  .1

הציונית  ההסתדרות  מבקר  העבודה של משרד  לתוכנית  בהתאם   .1.1
)להלן "הצ"ע"(, בדקנו את פעילות המערך לשירותים  העולמית 

רוחניים בתפוצות )להלן: "המערך"( בהצ"ע.

הביקורת כללה בדיקת תהליכי העבודה בתחומים הבאים:  .1.2

ניהול שוטף, תוכנית עבודה ותקציב המערך.  —

הקצבות ופעילות בספרית "אלינר" )להלן: "הספרייה"(.  —

תקציב הפעולות / תכניות מיוחדות.  —

הביקורת נערכה במשרדי הצ"ע בירושלים במהלך החודשים אוגוסט־  .1.3
אוקטובר 2019. התקופה שנבדקה הינה השנים 2019-2018.

במהלך הביקורת התקיימו פגישות ושיחות עם: ראש המערך, מנהל 
המערך ועובדיו, האחראי על הספרייה, מנהלי המחלקה לכספים של 

הצ"ע ועם עובדים אחרים ככל שמצאנו לנכון.

יעדי הביקורת:  .1.4

סקירת תוכנית העבודה, יעדי המערך והעבודה על פיהן.  .1

והתאמתו  התקציב  הקצאת  אופן  השנתי,  התקציב  סקירת   .2
לפעילויות השונות.

בדיקת הפעלת השליחים, הפעלת הספרייה וביצוע הפעילויות   .3
השונות במחלקה.

המלצות  ומתן  ובבקרה  בתהליכים  תורפה  נקודות  איתור   .4
לשיפורים.
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מסמכים עיקריים ששימשו את הביקורת:  .1.5

תכניות עבודה לשנים 2019-2018.  •

תקציב המערך ודוחות ביצוע לשנים 2019-2017.  •

כרטסות מספרי הצ"ע לשנים 2019-2017.  •

נתוני שליחים, לרבות פרטי קשר וצפי עלויות לשנים 2019-  •
.2020

מסמכי גיוס שליחים לתוכנית "בן עמי", לרבות קורות חיים   •
ומבחני התאמה.

מסמכים הקשורים בהפעלת תוכנית שליחויות, לרבות הסכם   •
השתתפות עם פדרציה בחו"ל ודוח ביצוע.

ידיעונים שמפרסם המערך, לרבות בעניין אירועים שהתקיימו.  •

הסכמים שנחתמו עם קהילות שונות בהן בוצעה פעילות.  •

מסמכי הצעות מחיר שהתקבלו מספקים.  •

דוח תקציב מול ביצוע של ספריית "אלינר" לשנים 2017-  •
.2019

דוח מכירות ודוח תנועות מלאי של הספרייה לשנים 2018-  •
.2019

מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.  •

מתודולוגיית הבדיקה:  .1.6

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

 2019-2018 לשנים  המערך  של  העבודה  תוכניות  בחינת   •
וביצוען בפועל.

בחינת סעיפי התקציב של המערך וספריית "אלינר" וביצועם,   •
לשנים 2019-2018.

בחינת הפעלת מערך השליחים החל משלב גיוס השליחים,   •
ניהול הקשר מול הקהילה ומימון תקציב השליחים.

דגימה של הליך הגיוס של ששה שליחים שיצאו לשליחות   •
בשנת 2019, לרבות בחינת שלבי הגיוס והתאמת המועמדים 

לתפקיד.
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בחינת אופן ביצוע כנסים, לרבות הליך קבלת הצעות מחיר   •
מספקים.

ובביצוע  משאבים  בהקצאת  המערך  של  התיעדוף  בחינת   •
פעילות בקהילות שונות ברחבי העולם.

סקירת קשרי העבודה שקיימים במערך אל מול הקהילות   •
השונות לרבות הרחבת מעגל הקהילות עמן המערך נמצא 

בקשר.

ניתוח הפעילות של ספריית "אלינר", לרבות בחינת אתר   •
האינטרנט.

וניהול המלאי, לרבות בדיקה  בדיקת הליך מכירת הספרים   •
מדגמית של עסקאות שבוצעו.

ריכוז הממצאים.  •

עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.  •

רקע כללי  .2

ההסתדרות הציונית העולמית:

ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה ביוזמתו של בנימין זאב הרצל בקונגרס 
של  מטרתה  שווייץ.  בבאזל,   1897 באוגוסט  הראשון שהתקיים  הציוני 
ההסתדרות הציונית העולמית היא להקים לעם היהודי בית מולדת בארץ 

ישראל.

פעילות הצ"ע מבוצעות באמצעות המחלקות השונות:

פעילות בתפוצות.  —

פעילות בישראל ומאבק באנטישמיות.  —

עידוד עלייה.  —

חינוך.  —

מפעלים ציוניים.  —

התיישבות.  —

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות.  —
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המערך לשירותים רוחניים בתפוצות:

המערך פועל לחיזוק הזיקה למורשת ישראל, לזהות היהודית ולמדינת 
ישראל.

פעילות המערך מתבצעת באמצעות התכניות הבאות:

הפעלת מערך שליחים — שיגור שליחים לתקופות של שנה ויותר   •
וכן שיגור שליחים לתקופות קצרות בחגי תשרי ופסח.

הפעלת מערך כנסים ואירועים — לרבות הפקת כנס רבנים שנתי וכנס   •
שליחים עולמי שנתי. בכנס הרבנים השנתי משתתפים כ־140 רבנים 
מרחבי העולם ובכנס השליחים משתתפים כ־50 שליחים הפעילים 

באותה השנה.

באירופה  שמתקיימים  בשנה  שבוע  סופי  בכ־10  השתתפות   • 
ובארה"ב — ימי עיון לרבנים מקומיים שמופקים על ידי הפדרציות 

האזוריות והמערך משתתף במימונם.

בנוסף, המערך מפעיל כיחידה נפרדת את ספריית "אלינר" — ספרייה והוצאה 
לאור של ספרים במגוון תחומי היהדות וההוראה, כגון: ספרי הגות ומחקר, 

מחשבה, הוראת מקצועות היהדות והוראת העברית.

מבנה ארגוני וכוח אדם:

כוח האדם במחלקה מונה ששה עובדים. להלן תרשים המבנה הארגוני 
הנוכחי של המערך:

אחראי הכנסים הוא עובד זמני לצורך הפקת כנס הרבנים.  *
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ניהול שוטף של המערך  .3

הנהלת המערך:

ההחלטות הערכיות והאסטרטגיות נקבעות על ידי ראש המערך ומוצאות 
לפועל על ידי מנהל המערך, האחראי על הניהול השוטף.

מטרות ויעדים:

על פי אתר האינטרנט של הצ"ע, היעדים שהוגדרו למערך הם:

טיפוח הזיקה למורשת ישראל, חיזוק הזהות היהודית, במיוחד של   .1
בני הנוער בתפוצות והקשר לעם היהודי.

טיפוח הקשר למדינת ישראל והבלטת מרכזיותה בחיי העם היהודי   .2
בתפוצות.

נהלי עבודה:

בהעדר נהלים בהצ"ע, נהלי העבודה על פיהם פועל המערך, כפי שנקבע 
נהלי העבודה של הסוכנות היהודית, היכן  הינם  ידי הנהלת הצ"ע,  על 

שרלוונטיים.

בסוכנות היהודית קיים נוהל רכש. על פי נוהל הרכש, יש לבצע הליך הצעות 
מחיר בהתאם להיקף ההתקשרות, כאשר עד לסך של 10,000 ש"ח המערך 
נדרש לקבל הצעת מחיר אחת ומעל סך של 10,000 ש"ח המערך נדרש 

לקבל שלוש הצעות מחיר.

תכניות עבודה:

מנהל המערך מכין תוכנית עבודה בתחילת כל שנה. תוכנית העבודה מוצגת, 
נדונה ומאושרת על ידי ראש המערך. תוכניות העבודה של המערך לשנים 
2019-2018 כוללות שליחויות, כנסים ואירועים. לכל משימה הוגדרו יעדים 
ארוכי טווח, מהלכים מרכזיים ומדדי הצלחה. תוכנית העבודה מפרטת את 
התקציב המיועד ואת היקף הפעילות לכל נושא. כמו כן, תוכנית העבודה 

לשנת 2019 כוללת פירוט עלויות צפויות ברמת כנס/ אירוע.
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תקציב המערך )על פי ספרי הצ"ע, בדולר ארה"ב(:

% ניצוליתרה ביצוע תקציבשנה

2017854,879835,84519,03498%

2018851,896851,8960100%

2019779,400706,36273,03891%

חלוקת התקציב והתאמה לפעילויות השונות:

201720182019סעיף

ביצוע תקציבביצוע תקציבביצועתקציב

כוח אדם 
ומינהל)1(

482,940462,580503,023489,462565,140547,431

371,939373,265348,873362,433214,260158,931פעולות)2(

851,895779,400706,362)3(854,879835,845851,896סה"כ

סעיף כוח אדם ומינהל כולל בעיקר הוצאות קשיחות, לדוגמא: שכר   )1(
עובדים, רכב, ציוד משרדי.

המערך,  של  ותוכניות  פעילויות  פרויקטים,  כולל  פעולות  סעיף   )2(
לדוגמא: תוכנית בן עמי, סמינרים בישראל, תכניות בחו"ל וסיוע 

לספריית "אלינר".
יתרת תקציב המערך בשנת 2018 שימשה לטובת השתתפות בכיסוי   )3(

חובות של ספריית "אלינר".

תקציב תוספתי מיוחד מקק"ל )על פי ספרי הצ"ע, בדולר ארה"ב(

בסוף שנת 2016, המערך קיבל מקק"ל תקציב נוסף לתקציב המערך. על 
פי ההסכם, הסכום שהתקבל )גם במחלקות אחרות( יועד "לקידום הרעיון 
הציוני". התקציב התוספתי הינו תקציב חד פעמי רב שנתי שניתן לנצלו עד 
לסוף שנת 2019. המדובר בהסכם ל־5 שנים 2020-2016, כך שסך התקציב 
התוספתי בספרי הצ"ע הינו 757,334 דולר ארה"ב. לא נקבעה חלוקה ברורה 
מראש לגבי ניצול התקציב בין השנים ואולם אושר למערך לנצל בשנים 

2019-2018 תקציב שלא נוצל בשנת 2017.
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להלן נתוני התקציב והביצוע של התקציב התוספתי:

% ניצול מצטבריתרה שלא נוצלהניצול תקציבשנה

2017757,3340757,3340%

2018260,264497,07034%

2019568,270)71,200(109%

דוחות ביצוע וסיכומי פעילות:

מנהל המערך עורך דיווחים דו חודשיים לגבי כנסים ואירועים שהמערך 
מפיק. הדיווחים מתפרסמים בידיעון דו חודשי של הצ"ע. בנוסף, בסוף כל 
שנה, מנהל המערך עורך דוח סיכום שנתי של פעילות המערך, בו מרוכזים 

נתוני הביצוע של המערך בפירוט לפי תוכנית / פרויקט.

הביקורת בחנה את ההתנהלות השוטפת של המערך, לרבות קיומן של 
תוכניות עבודה, יישום ההחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה, הקצאת 

תקציבים, מעקב אחר ניצול התקציב וביצוע תוכניות העבודה בפועל.

ממצאי הביקורת

אופן ניצול התקציב התוספתי  .3.1

כאמור, בסוף שנת 2016 המערך קיבל תקציב מיוחד רב שנתי מקק"ל. 
פרויקטים  או  תוכניות  לגבי  קיבל החלטות  לא  כי המערך  נמצא 
מיוחדים לניצול התקציב התוספתי, מעבר לתוכנית העבודה השוטפת 
שלו ואכן, תקציב זה לא נוצל כלל בשנת 2017 ובשנים 2018 ו־2019 
הניצול הינו בגין הפעילות השוטפת של המערך, בתקציב השוטף 
ובתקציב התוספתי, ללא ייחוד ברור, כך שחלק מסעיפי ההוצאות 
תוקצבו בשני התקציבים, למשל: הוצאות טיסה ואש"ל. עם זאת, 

יצוין כי לא נמצאו כפילויות ברישום ההוצאות.

בנוסף, כנס הרבנים השנתי, שמהווה את הפעילות המרכזית של 
המערך, מומן בשנה אחת מהתקציב השוטף ובשנה אחרת מתקציב 

קק"ל.

לדעת הביקורת, כדי לנצל את התקציב הרב שנתי המיוחד באופן 
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הן של  עבורו,  תוכנית עבודה ספציפית  להכין  היה  ראוי  מיטבי, 
פרויקטים חדשים והן הרחבת פרויקטים שנכללים בתקציב הבסיסי.

המלצה

במידה ובעתיד יתקבלו שוב תקציבים מיוחדים, יש להכין תוכנית 
עבודה ייחודית לתקציב שיתקבל מעבר לתקציב השוטף של המערך, 
כך שיהיה ברור אילו פעולות/תוכניות מבוצעות במימון התקציב 
השוטף ואילו פעולות/תוכניות מבוצעות במימון התקציב התוספתי.

תגובת המבוקר

בעקבות הכסף הנוסף שהגיע מקק"ל הוגברה הפעילות החינוכית־
ציונית הן באירועים והן בסעיפי תקציב אחרים. פעילות השליחות 

הקצרה גדלה ויחד איתה גם הסעיפים הנלווים.

השתתפות המערך בפעילות של קהילות בחו"ל  .3.2

המערך משתתף בפעילויות של קהילות בחו"ל, לרבות השתתפות 
בהוצאות בגין אירועים, כנסים וסופי שבוע. יצוין כי אירועים אלו 
מופקים על ידי נציגי הקהילה ועובדי הפדרציה. במערך לא נקבעו 
קריטריונים להשתתפות באירועים שנערכים על ידי צדדים שלישיים 
ו/או קריטריונים לתיעדוף אירועים, כך שיש הבדל משמעותי בין 
סכומי ההשתתפות באירועים השונים, ללא נימוק. כמו כן, במערך 
לא נקבעו הליכי בקרה על ניצול בפועל של תקציב לאירוע שמופק 

על ידי צד שלישי לרבות קבלת דוחות ביצוע, אסמכתאות ועוד.

המלצה

מומלץ לקבוע במערך קריטריונים להשתתפות בהוצאות של קהילות 
להשתתפות  פרמטרים  יכללו  הקריטריונים  בחו"ל.  ופדרציות 
בהוצאות של צדדים שלישיים )למשל: היקף המשתתפים באירוע, 
מצב הקהילה(, לרבות בחינת התאמת הפעילות הממומנת למטרות 
ויעדי המערך, תיעדוף לפעולות / אירועים ייחודיים, הליך דיווח, 
קבלת לוח זמנים לאירוע, התניית העברת הכספים בפועל בקבלת 

אסמכתאות להוצאות ועוד.
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תקציב ספריית "אלינר"  .3.3

מעיון בכרטסת ספריית "אלינר" לשנים 2019-2017 עולה כי עד 
לשנת 2019 שכר מנהל המערך מומן מתקציב הספרייה. יצוין כי 
תפקיד מנהל המערך בפועל הינו ניהול כלל פעולות המערך ואינו 
כולל ניהול ישיר של הספרייה, כך שלא ברור השיוך התקציבי. מנגד, 
תקציב הספרייה מומן, בין היתר, מהשתתפות של תקציב המערך 
בסכומים משתנים מידי שנה )סך 100 אלפי דולר בשנת 2017, סך 
152 אלפי דולר בשנת 2018 וסך 37 אלפי דולר בשנת 2019(. לכן 
לא ברורה הסיבה להעברות תקציביות מסעיף לסעיף, שכן מצד אחד 
המערך מממן את הספרייה ומצד שני תקציב הספרייה מימן את שכרו 

של מנהל המערך.

המלצה

אחד  בכל  הפעילות/ההוצאה  את  משקף  שהתקציב  לוודא  יש 
מהסעיפים כדי לאפשר מעקב ובקרה.

תגובת המבוקר

ההמלצה יושמה כבר בשנת 2019.

שליחות  .4

שליחות ארוכה — שליחי "בן עמי":

תוכנית שליחי "בן עמי" הינה תוכנית של המערך בחו"ל. היעד העיקרי של 
התוכנית הוא קהילות אורתודוכסיות קטנות בהן אין פעילות של גורמים 
אחרים. תקופת השליחות הינה שנה ומעלה. תפקיד השליח הוא לספק את 
צרכי הקהילה, לכהן כרב/מחנך, ולבצע פעילויות לנוער. חלק מתפקיד 
השליח הוא לנתח את צרכי הקהילה ולהתאים את הפעילות לצרכים העולים 
נוספים, כמו "תורה  מהשטח. השליח מקיים שיתוף פעולה עם ארגונים 

מציון" ו־"בני עקיבא".

בשנת 2018 מערך השליחים מנה 13 שליחים. בשנת 2019, מערך השליחים 
של תוכנית "בן עמי" התרחב והוא מונה 36 שליחים, שנשלחו ל־20 יעדים, 
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במדינות ארה"ב, קנדה, ברזיל, ארגנטינה, שוויץ, שוודיה, גרמניה, אנגליה, 
אוקראינה, אוסטריה, פולין, איטליה, אורוגוואי ואוסטרליה.

הקהילה מספקת לשליח דיור, חינוך ומשלמת לו שכר, באמצעותו השליח 
מממן את הוצאות המחייה השוטפות בתקופת השליחות.

המערך מממן פעילות חודשית בסך 300 דולר לשליח )כנגד קבלות( אשר 
מתוכו משרד החינוך תיקצב 13 שליחים מתוך 36 שליחים, עד 15.7.2019. 

בעבר היה אישור לתקציב עבור 36 שליחים.

הוצאות כרטיסי הטיסה, נסיעות הלוך וחזור משדה התעופה ונסיעות בחו"ל 
ממומנים על ידי הקהילה או המערך ולעיתים על ידי הסוכנות היהודית.

הליך מיון המועמדים לתפקיד השליחות כולל את השלבים הבאים:

איתור מועמדים פוטנציאליים על ידי מנהל המערך.  .1

ראיון אישי על ידי מנהל המערך.  .2

ידי פסיכולוגית שגייס מנהל  הערכה פסיכולוגית — הנעשית על   .3
המערך.

מבחן תעסוקתי —של חברת "אדם מילוא", במסגרת היחידה לשליחות   .4
ואישיותית,  פסיכולוגית  הערכה  כולל  הצ"ע. המבחן  ציונית של 
והתאמת המועמד לתפקיד. כל מועמד מקבל ציון סוציומטרי, בניקוד 
ההערכה  במקום  מסוימים  במקרים  מתבצע  זה  מבחן   .9-1 שבין 

הפסיכולוגית הנ"ל.

סדנא פנימית — סדנת מיון שעורכת היחידה לשליחות ציונית של   .5
הצ"ע.

לאחר סיום תהליך המיון וההשמה מתקיים תהליך הכשרה שכולל סמינר 
הכשרה )בקיץ(.

הליך המיון מתבצע על ידי מנהל המערך ובשיתוף עם היחידה לשליחות 
ציונית בהצ"ע, אשר מקבלת מתקציב המערך 1,200 דולר עבור כל שליח 

שגויס בפועל.

מנהל המערך אחראי על ניהול הקשר מול הקהילות ועל ההשמה של השליח 
בקהילה. המערך חותם על הסכם עם השליח ועל הסכם עם הקהילה. ההסכם 
ההשתתפות  את  השליחות,  תקופת  את  מסדיר  השליח  עם  המערך  של 
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הכלכלית של המערך בהוצאות השליחות, התחייבויות השליח, התחייבויות 
המערך ועוד. ההסכם של המערך עם הקהילה מסדיר את מטרת השליחות, 
קובע מיהם אנשי הקשר מטעם הצ"ע ומטעם הקהילה בנוגע לאחריות יישום 
ההסכם, מסדיר את ההשתתפות הכלכלית של המערך ושל הקהילה בהוצאות 

השליחות, ועוד.

בנוסף, נחתם הסכם בין השליח לקהילה ואולם, על פי המלצת הלשכה 
המשפטית, המערך אינו מעורב בהסכם זה, ורק לעיתים הוא מקבל העתק 

של ההסכם.

שליחות קצרה:

בנוסף לשליחות "בן עמי", המערך שולח כ־10 שליחים לתקופות קצרות, 
בחגי תשרי ובפסח. מטרת השליחות הקצרה היא לסייע לקהילות יהודיות 
בתפוצות בהיבט הרוחני והציוני, בהתמקדות בצרכי הקהילה במועדי ישראל. 
השליח בשליחות הקצרה משמש בין היתר כבעל תפילה, עורך את ימי החג 
/ ליל הסדר עם בני הקהילה ומפיק פעילויות הקשורות בחג לבני הקהילה.

גיוס השליחים לשליחות קצרה מתבצע בעיקר באמצעות "חבר מביא חבר", 
שליחים חוזרים שיצאו לשליחות בעבר ו/או קיבלו המלצות אישיות.

המערך משתתף בהוצאות כרטיסי הטיסה, נסיעות הלוך וחזור משדה התעופה 
ונסיעות בחו"ל. הקהילה מממנת את השהייה של השליח בחו"ל.

בשליחויות קצרות לא נחתמים הסכמים בין הקהילה, השליח והמערך. מנהל 
המערך ציין בפני הביקורת כי מדובר בשליחויות לתקופות קצרות, לרוב 

של מספר ימים בודדים ולכן לא נראה שיש צורך בהסכמים.

הביקורת בחנה את הליכי הגיוס של השליחים, ניתוח צרכי הקהילות, 
התאמת השליח לקהילה, ניהול הקשר עם השליחים ועם הקהילות וניצול 
התקציב על ידי השליחים. במסגרת בדיקות אלו, נערכו שיחות עם מדגם 

של שמונה שליחים.

ממצאי הביקורת

חלקה של היחידה לשליחות ציונית בהליכי גיוס שליחי "בן עמי"  .4.1

המערך מוביל את הליך גיוס השליח ואילו היחידה לשליחות ציונית 
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בהצ"ע לעיתים שותפה בהליך מיון המועמדים לשליחות "בן עמי" 
באמצעות הפנייתם למבחן התעסוקתי שנערך על ידי חברת "אדם 
של  פרטנית  בהערכה  זה  הליך  מחליף  המערך  לעיתים  מילוא". 
פסיכולוגית מטעמו. במקרים אלה היחידה אחראית רק על שלב 
הסדנא. המערך מבצע את כל השלבים האחרים בגיוס השליחים, 
לרבות איתור המועמדים, ראיון אישי, הערכה פסיכולוגית ולעיתים 
אף ניהול סדנת המיון. יצוין כי קיימת אי הסכמה בין מנהל המערך 
ליחידה לגבי הקריטריונים הנדרשים לתפקיד השליח כמו בנושא 
ההתאמה הדתית והכשרות, כך שגם הפעולות שהיחידה מבצעת אינן 

אפקטיביות להליך הגיוס וגוררות אי הסכמות.

כמו כן, הוצאות השליח כגון שכר, דיור, טיסות וויזות — משולמות 
ברוב מוחלט של המקרים על ידי הקהילה, והיחידה לשליחות מסדירה 

רק את הביטוח הרפואי.

לדעת הביקורת, לאור האמור לעיל, התשלום שהיחידה גובה מהמערך 
בעבור גיוס שליח בסך 1,200 דולר, על פניו אינו מוצדק.

המלצה

יש לבחון מחדש את האפקטיביות של שיתוף הפעולה בין המערך 
ליחידה לשליחות בהליך המיון. במידה ויוחלט כי שיתוף הפעולה 
הכרחי, יש לקבוע קריטריונים ודרישות תפקיד לשליחות, התואמים 
למטרות ויעדי המערך, לרבות בנושאים הבאים: התאמה דתית, 
כן, יש  ועוד. כמו  / תעודות הסמכה  כישורים אישיים, השכלה 
לקבוע גבולות גזרה ברורים בין תפקיד המערך בהליך הגיוס לבין 

השירות שהוא מקבל מהיחידה.

מעקב אחר ביצוע פעולת השליחות  .4.2

לשליחות קצרה אינם נדרשים להגיש דוחות  השליחים שיוצאים 
/ דיווחים על פעילויות ומשימות שהם מבצעים בקהילה.  ביצוע 
כמו כן, חלק מהמשובים, ככל שמתקבלים מהשליחים ומהקהילות, 
נעשים בשיחות טלפוניות שאינן מתועדות. הפעלת מערך שליחות 
ללא מעקב אחר הפעולות והמשימות שהשליחים מבצעים, וללא 
ניהול ותיעוד משוב של הקהילות ושל השליחים, אינו מאפשר לבחון 
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את יעילות מערך השליחים, תרומת השליח לקהילות, הפקת לקחים, 
יתרונות השליחות הקצרה למול יתרונות השליחות הארוכה ועוד.

המלצה

יש להקפיד שגם השליחים בשליחות קצרה ימלאו משוב, כפי שאכן 
קורה בשליחות ארוכה מידי חודש.

מומלץ לבקש מנציגי הקהילות למלא משוב על פעילות השליח ועל 
מערך השליחות בכלל, הן בשליחות קצרה והן בשליחות ארוכה, 
בסיום תקופת שליחות. יש להכין שאלון משוב מובנה שיכלול 
שאלות הערכה והתאמת השליח לתפקיד, שביעות רצון של הקהילה 

מהמערך, הגדרה מדויקת של צרכי הקהילה והמלצות לייעול.

הביקורת קיימה שיחות עם שמונה שליחים ארוכי טווח, מארבע 
קהילות )בכל קהילה השליחים הם בני זוג(, אשר ציינו כי המערך 
לשליחים  ומסייע  השליחות  תקופת  משך  בכל  בנעשה  מעורב 

בשאלות מקצועיות.

להלן ממצאי הביקורת לאור השיחות שנערכו עם השליחים:

הליך גיוס השליחים  .4.3

משיחה שנערכה עם שליח עולה כי השליח עבר את שלבי המיון 
ואילו הליך הגיוס  "בני עקיבא",  במסגרת הליך מיון של תנועת 
והמיון מצד המערך כלל ראיון אישי של השליח עם מנהל המערך 
בלבד. לא ברור האם הליך גיוס השליח כלל מבחן תעסוקתי והערכה 

פסיכולוגית, כפי שעובר כל שליח.

המלצה

יש להקפיד כי גיוס ומיון שליחים יכלול את כל השלבים כפי שנקבע 
על ידי הצ"ע כחלק מתהליך הגיוס.

תגובת המבוקר

אציין שיש ועדת שליחות לכל שליח שבודקת שכולם עברו את כל 
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התהליך, כלומר אם הוא שליח בשטח אז הוא עבר את כל התהליך. 
ייתכן ולשליח הספציפי לא הייתה בהירות לגבי כלל התהליך.

הגוף אותו מייצג השליח  .4.4

משיחות שנערכו עם כל השליחים שהשתתפו במדגם עולה כי כל 
השליחים איתם שוחחנו משמשים נציגים של המערך ושל בני עקיבא 
יחד, כאשר אחד מהם משמש גם נציג של הסוכנות היהודית. יצוין כי 
לא הוגדרה הפרדת תפקידים בין הארגונים, ולא ברור איזו פעילות 
שמבצע השליח מייצגת כל ארגון. מצב זה עלול ליצור בלבול בייצוג 
המערך בקהילות ולניצול משאבי המערך לפעילויות שאינן משרתות 

את מטרותיו.

המלצה

יש להסדיר את חלוקת העבודה והפעילויות המייצגות בגין כל 
ארגון, לרבות באמצעות עריכת הסכמים / מסמכי הבהרות עם 

ארגונים המקיימים שיתופי פעולה עם המערך בנושא השליחים.

כנסים ואירועים  .5

המערך מפיק כנסים ואירועים בהם משתתפים רבנים ושליחים מרחבי העולם. 
חלק מהכנסים נערכים בישראל )בעיקר כנס הרבנים השנתי( וחלקם בחו"ל.

במהלך שנת 2018 המערך הפיק שבתונים קהילתיים וימי עיון לציון 70 שנה 
למדינת ישראל, במדינות הבאות: אוסטריה, אנגליה, שבדיה, ברזיל, רוסיה, 

ארגנטינה, איטליה, מקסיקו וקנדה.

בנוסף, בשנת 2018 נערכו כנסים בישראל: כנס רבני דרום אפריקה, כנס 
רבני ארה"ב Rabbinical Council of America( RCA( וכנס יום ירושלים־

בשיתוף מכון "ארץ חמדה".

תוכנית העבודה השנתית של המערך לשנת 2019 כוללת ביצוע של כ־10 
כנסים וימי עיון ביעדים שונים בתפוצות, ו־5 כנסים נוספים בישראל.

תוכנית העבודה של המערך כוללת את יעד האירוע / הכנס וצפי העלויות.

חלק מפעילות הכנסים בא לידי ביטוי בהשתתפות בכנסים שמבוצעים במרכז 
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דהאן באוניברסיטת בר אילן, בעיקר בנושא המורשת של רבנים גדולי ישראל 
מדורות קודמים. את הכנסים, בעיקר מהצד האקדמי, מוביל מרכז דהאן 
והמערך הינו שותף לפעילות, לרבות בצד הכספי )כ־5,000-10,000 דולר 

לכנס(.

תקציב לכנסים ואירועים:

תקציב המערך כולל סעיף תקציב כללי לסמינרים בישראל ולפעילות רוחנית 
בחו"ל. בחלק מהאירועים ומהכנסים המערך נושא בכל עלויות ההפקה, 
ובחלקם המערך משתתף בהוצאות עם קהילות מקומיות, באחוז השתתפות 
שנקבע מראש בוועדת היגוי )המורכבת מ־12 אישי ציבור בתחום הדתי, 

בראשות ראש המערך(.

בשנים 2019-2018 תקציב כנס הרבנים השנתי מומן מהתקציב התוספתי 
שהתקבל מקק"ל.

הביקורת בחנה את הליך הפקת הכנסים והאירועים של המערך, לרבות 
ויעדי המערך, בחינת  בחינת הליך קבלת ההחלטות, התאמה למטרות 

ממשקי העבודה עם קהילות בחו"ל, וניצול התקציב בפועל.

ממצאי הביקורת

קבלת הצעות מחיר  .5.1

נמצא כי כנס הרבנים השנתי נערך בישראל בשנים 2018 ו־2019 
במלון רמדה בירושלים. מבקשת הביקורת לקבל הצעות מחיר מבתי 
מלון, עולה כי המערך בוחר לבצע את כנס הרבנים השנתי במלון זה 
בכל שנה ללא בחינת חלופות נוספות, בטענה כי המלון הינו המתאים 

ביותר לצרכי המערך.

יצוין כי בישראל קיימים מלונות רבים בכשרות מתאימה ובדרגת 
שירות גבוהה שיכולים להכיל את מספר המשתתפים בכנס הרבנים 

השנתי )כ־140 רבנים ובני משפחותיהם(.

סך התשלום למלון רמדה בשנת 2018 היה כ־163,000 ש"ח.

יצויין כי בנושא הדפוס והעיצוב התקבלו הצעות מחיר כנדרש.
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בנוסף, אירוע של סמינר להכשרת שליחים שהתקיים בשנת 2019 
באכסניה בגוש עציון התקיים ללא הליך הצעות מחיר. סך התשלום 

לאכסניה היה כ־25,000 ש"ח.

המלצה

יש לבצע הליך קבלת הצעות מחיר עבור כל פעולה של המערך, על 
פי הנוהל המקובל בהצ"ע ולבחון חלופות נוספות לנותני השירותים 
איתם מתקשר המערך. יש לקבל אישור של מחלקת הכספים עבור 
כל התקשרות. התקשרות עם ספק שהצעתו אינה ההצעה הזולה 

תתקבל לאחר קבלת הסבר מנומק ממנהל המערך.

תגובת המבוקר

מנהל כנס הרבנים מסר כי לקראת הכנס לשנת 2019 נבדקו המלונות 
"לאונרדו פלזה" ו"קראון פלזה".

נמצא כי במלון "לאונרדו פלזה" אין מספיק אולמות להכיל את 
המשתתפים הרבים ומלון "קראון פלזה" נמצא יקר יותר ממלון רמדה.

בירושלים אין מלון אחר העונה על כל תנאי הכשרות שדורשים 
הרבנים.

לגבי סמינר להכשרת שליחים, האירוע התקיים באירוח קיבוצי, 
ולדברי מחלקת הכספים, המחירים הינם נמוכים ממחיר השוק ולכן 

לא נתבקשנו לקבל הצעה נוספת.

תכנון פעילות מול ביצוע בפועל  .5.2

בתכנון של המערך לשנת 2019 כלולים 14 שבתונים בקהילות בחו"ל 
ואולם ברוב הקהילות ישנם שליחי "בן עמי" מטעם המערך כך שלא 
ברור הצורך בפעילות נוספת באותה קהילה. נתוני הביצוע בפועל 
לא מנוהלים במערך בצורה ברורה, ולא ניתן לעקוב אחר תכנון מול 
ישנם מקרים  כי  נמצא  ביצוע, ברמת פעילות. בסקירת הכרטסת 
בודדים בהם בוצעה פעילות בפועל בקהילות אלו ומכאן עולה כי 

התכנון בוצע באופן חלקי. מצב דומה קיים בשנת 2018.
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המלצה

יש לעקוב במהלך השנה אחר ביצוע תוכנית העבודה ולעדכן אותה 
בהתאם לצורך. מומלץ לכלול בתוכנית העבודה גם את ההיקפים 

הכספיים של הפעילות בקהילות.

תגובת המבוקר

את  להגביר  מתבקש  דווקא  שליח,  שיש  במקום  לדעתנו,  א. 
הפעילות ולכן, דווקא במקומות אלו, אנו מקיימים גם שבתות 

עיון ופעילויות נוספות.

הפעילות היא מתמשכת ולא פעילות חד פעמית. ב. 

קריטריונים לביצוע פעילות בקהילות  .5.3

במערך לא קיימים קריטריונים לגבי קהילות בהם תבוצע פעילות 
כלשהיא במהלך שנת התקציב ולא ברורים השיקולים לגבי התיעדוף 
של המערך בין הקהילות, הן לעניין ביצוע פעילות בקהילה במהלך 
השנה )שבתון, אירוע אחר( והן לעניין תמיכה כספית בקהילה לצורך 

בצוע הפעילות, לרבות סכום התמיכה.

המלצה

מומלץ לקבוע קריטריונים לגבי תיעדוף פעילות בקהילות, כך שכל 
קהילה עימה נמצאים בקשר תקבל מענה ראוי בהתאם לצרכיה.

כמו כן, יש לקבוע מדדים לתמיכה כספית בקהילות, בהתאם לסוג 
הקהילה, גודלה, מצבה הפיננסי ותקציב המערך. ובהתאם, לתקצב 

את הפעילות בקהילות השונות על פי מדדים אלו.

ספריית "אלינר"  .6

לחינוך  ידי המחלקה  על  לפני כשלושים שנה  הוקמה  "אלינר"  ספריית 
ולתרבות תורניים בגולה בהצ"ע. במהלך השנים, הספרייה הועברה לידי 
הסוכנות היהודית, ובשנת 2012 הספרייה חזרה לאחריות הצ"ע. הספרייה 
מנוהלת כיחידה עצמאית תחת המערך לשירותים רוחניים, ולה סעיפי תקציב 
ייעודיים בספרי הצ"ע. בנוסף, הספרייה מתוקצבת על ידי המערך לשירותים 

רוחניים )במסגרת העברה תקציבית בין סעיפים(.
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בזמן הקמתה, הספרייה פעלה הן כהוצאה לאור והן כחנות ספרים. במהלך 
השנים האחרונות הספרייה הפסיקה את פעילות ההוצאה לאור וזאת לאור 

תנאי שוק שהשתנו ומתחרים נוספים שנכנסו לשוק.

מלאי הספרים של הספרייה כולל ספרות תורנית, ספרי הגות ומחקר, הוראת 
מקצועות היהדות והוראת העברית. ספרים אלו מיועדים למורים, מחנכים, 

רבני קהילות ואנשים פרטיים המתעניינים בתחומי היהדות השונים.

לספריית "אלינר" יש אתר אינטרנט ייעודי, בו ניתן לקבל מידע על מלאי 
הספרים שניתן לרכוש.

ספריית אלינר מחזיקה מחסן באזור התעשייה "שער בנימין", בו מאוחסנים 
ידי מנהל המחסן  הספרים שברשותה. המחסן מאויש בשעות הבוקר על 
שעובד בהיקף של כ־70% משרה. מנהל המחסן אחראי על התחזוקה השוטפת 
של המחסן וניהול המחסן בפועל, ואילו מנהל הספרייה אחראי על ניהול 

קשרי הלקוחות, אישור הזמנות וניהול הרישום של מלאי הספרים.

הליך מכירת הספרים מתבצע כדלהלן:

כאשר מתקבלים ספרים מספק, מנהל המחסן ממלא תיעוד של הקבלה   •
ומעביר את תעודת המשלוח והחשבונית למנהל הספרייה, שמבצע 

קליטת מלאי בספרים.

הזמנות מלקוחות מועברות לפקידה שמועסקת בספרייה.  •

הפקידה מפיקה הזמנה למנהל הכספים ולמנהל המחסן.  •

מנהל המחסן ממלא את ההזמנה ושולח תיעוד לפקידה.  •

מנהל הספרייה מוציא חשבונית על שם הלקוח, בהתאם להזמנה.  •

במקרים של החזרת ספרים פגומים, הספרייה שולחת ספרים תקינים   •
חלופיים, כאשר הוצאות המשלוח הנוספות הינן על חשבון הספרייה.

במקרים של החזרת ספרים תקינים, הספרייה מקבלת החזרות לפנים   •
משורת הדין, ואולם הוצאות המשלוח במקרים אלו יהיו על חשבון 

הלקוח.

ספרים פגומים שקיימים במחסן נמכרים ללקוחות שמעוניינים בהם   •
במחירים לאחר הנחה.
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נתונים כמותיים

להלן נתונים כמותיים על מלאי הספרים והמכירות של הספרייה:

שנת 2019שנת 2018

70,140 ספרים*84,875 ספריםיתרת ספרים במלאי לסוף שנה

23,775 ספרים**29,101 ספריםכמות ספרים שנמכרו

408 כותרים573 כותריםמספר כותרים שנמכרו

המלאי הנ"ל אינו כולל כ־16,000 ספרים שאינן בהוצאת הספרייה, חלקם שייכים לסוכנות   *
היהודית וחלקם ספרים שנרכשו מספקים חיצוניים ולא נקלטו במלאי.

מתוכם, 16,859 ספרים שנרכשו במהלך השנה מספקים אחרים לפי הזמנת הלקוח והם לא   **
נרשמו במלאי.

כוללת  כספרים שנמכרו,  מלאי  בדוח  הספרים שהופיעו  כמות  כן,  כמו 
כ־13,000 ספרים ששייכים לסוכנות היהודית ולכן החשבונית הינה על 

השיגור בלבד ולא על המכירה.

מתן הנחות ללקוחות:

ונותן הנחות  מנהל הספרייה עורך משא ומתן עם לקוחות פוטנציאליים 
ממחיר המחירון של הספרייה בהתאם להיקף המכירות ללקוח. בספרייה 
לא קיים נוהל למתן הנחות, ואולם מניתוח של דוח המכירות ודוח תנועות 
המלאי עולה כי ממוצע ההנחות בספרייה הינו כ־30% ממחיר המחירון 
ולא נכללו ספרים  )בתחשיב לא נכללו ספרים שאין להם מחיר מחירון 
שנרכשו מהוצאות אחרות(. משיחה עם מנהל הספרייה עולה כי ההנחות 

ללקוחות ניתנות בהתאם לסוג הלקוח, כדלהלן: 

% הנחהסוג לקוח 

45%-40%לקוח גדול ותיק 

35%-30%לקוח גדול לשעבר 

20%מוסדות

0%פרטיים
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עוד  וותיקים,  גדולים  לקוחות  שני  יש  לספרייה  הביקורת,  למועד  נכון 
מהתקופה שהספרייה הייתה בבעלות הסוכנות היהודית. לקוחות אלו קיבלו 

הנחה של 45% ממחיר המחירון.

תגובת המבוקר

החל מחודש יוני 2017 בוטלה ההנחה בשיעור של 45% והיא עומדת כעת 
על 40%. מידרג ההנחות שניתנות הינו בהתאם להיקף העסקאות.

נתונים כספיים:

תקציב הספרייה מנוהל כיחידה עצמאית של הצ"ע )סעיף תקציבי 710(. 
להלן נתוני תקציב וביצוע של ספריית "אלינר" לשנים 2019-2017 )בדולר 

ארה"ב(:

שנת 2019שנת 2018שנת 2017סעיף

ניצולתקציב ניצולתקציב ניצולתקציב 

390,000337,752350,000225,029208,960229,570הכנסות ממכירות 

00 100,000100,000100,000152,464השתתפות המערך*

תקציב הספרייה 
הההצ"ע 

57,00057,00057,00057,00057,00057,000

547,000494,752507,000434,493265,960286,570סה"כ הכנסות

בתקציב המערך )סעיף תקציבי 705( לשנת 2019 קיים תקציב בגין סיוע לספריית "אלינר"   *
בסך 65,000 דולר. סך הניצול לשנת 2019 הינו 37,060 דולר ארה"ב.

 הוצאות:
סעיף

שנת 2019שנת 2018שנת 2017

ניצולתקציבניצולתקציבניצולתקציב

303,000242,755313,000248,84975,00074,920הוצאות כ"א 

100,00095,33557,00032,72718,00019,877הוצאות קבועות

144,000156,508137,000189,977172,960158,265הוצאות שוטפות

547,000494,598507,000471,553265,960253,062סה"כ הוצאות

033,508)37,060(01540סה"כ רווח / )גרעון(
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הביקורת בחנה את אופן תפעול הספרייה, לרבות הליך ניהול המלאי, אופן 
השיווק ומכירת הספרים ללקוחות, וניהול אתר האינטרנט של הספרייה. 
בנוסף, הביקורת בדקה את הליכי הגבייה של ההכנסות ממכירות וניהול 

התקציב של הספרייה.

ממצאי הביקורת:

מיקומה של הספרייה במבנה הארגוני בהצ"ע  .6.1

תקציב הספרייה מנוהל באופן נפרד בספרי הצ"ע, בחלק מהשנים 
וכל  נרשמו בו הוצאות שאינן קשורות בהכרח לתקציב הספרייה 
תפעול הספרייה אינו קשור באופן ישיר ואולי אף לא באופן עקיף, 

לפעילות המערך.

פעילות הספרייה מבוצעת בעיקר על ידי שני עובדים וותיקים, אשר 
עברו בעבר יחד עם הספרייה מהצ"ע לסוכנות היהודית וחזרה ואין 
להנהלת המערך אפשרות לפקח באופן אפקטיבי על פעילות הספרייה, 

אשר מתבצעת באופן לא יעיל — ראה גם להלן.

המלצות

יש לשקול את מיקומה של הספרייה במבנה הארגוני של   •
הצ"ע, תוך התייחסות לאפשרות של העברת הספרייה למוסד 
ביאליק, שם מתקיימת פעילות דומה. לחילופין, לשקול 

הפסקת פעילות הספרייה.

במידה והספרייה ממשיכה לפעול תחת המערך, מומלץ לבצע   •
שינויים מערכתיים בפעילות הספרייה אשר יביאו לתפוקה 

טובה יותר של פעילות זו, לרבות מבחינה תקציבית.

תגובת המבוקר

ההמלצה בנושא השינויים המערכתיים בתקציב יושמה החל   •
והוצאות  2019 ומשתקפת בנתוני ההכנסות  מתחילת שנת 

דלעיל.

מחסן הספרייה עבר למיקום אחר, אשר הוזיל באופן משמעותי   •
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את עלויות האחסנה וגם יתר ההוצאות המשתנות והקבועות 
קטנו באופן משמעותי בשנת 2019 בהשוואה לשנים קודמות.

הוכן מודל תקציבי רב שנתי במבנה הוצאות מצומצם יותר   •
והספרייה מגיעה לאיזון תקציבי.

הליכי שיווק ומכירת ספרים  .6.2

בביקורת נמצא כי בספרייה לא קיימים הליכי שיווק מובנים ורציפים, 
למשל פרסום בעיתונות ובמדיה. יצוין כי לספרייה קיים אתר אינטרנט 
ואולם מסקירת האתר עולה כי הנתונים המופיעים בו אינם מעודכנים 
והאתר אינו משקף באופן נאות את מלאי הספרים ואת מחירי הספרים. 
כמו כן, לא ניתן לבצע רכישות דרך האתר, למרות שהאופציה לכאורה 

קיימת שם אך בפועל לא ניתן לבצע רכישה.

בפועל, מכירות הספרים מתבצעות באופן ידני וטלפוני, כאשר הלקוח 
יוצר קשר עם מזכירת מנהל המחלקה לצורך קבלת הצעת מחיר, אשר 
נשלחת לרוב בפקס. בהמשך הליך המכירה, כל הקשר עם הלקוח הינו 
טלפוני לרבות תיאום המשלוח והתשלום. לפיכך, הליך המכירה אינו 
יעיל כלל וניתן לחסוך את רוב ההתעסקות בהליך באמצעות שיווק 

מקוון ותשלום באתר.

המלצות

שיווק  לרבות  מובנית,  שיווק  תוכנית  להטמיע  מומלץ   •
באמצעים דיגיטליים ובאמצעות אתר האינטרנט ולשקול 

לנהל רשימת תפוצה של לקוחות פוטנציאליים.

יש להשמיש ולעדכן את אתר האינטרנט של הספרייה לעניין   •
מלאי הספרים ומחירי הקטלוג, ולאפשר לבצע הזמנת ספרים 
ובעיקר ביצוע תשלום באמצעות האתר. כמו כן, יש לאפשר 

פנייה מקוונת למנהל הספרייה באמצעות האתר.

תגובת המבוקר

החל מתום שנת 2019 הספרייה פועלת בתכנון ובניית אתר מכירות 
אינטרנטי חדש לפעילות ספריית אלינר.
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צפי המכירות של הספרייה  .6.3

תקציב הספרייה כולל צפי מכירות, אשר אינו מתבסס על פרמטרים 
ברורים. ניתוח של תקציב הספרייה לשנים 2019-2017 מעלה כי 
הצפי למכירות יורד משנה לשנה, כך שצפי המכירות של שנת 2018 
נמוך ב־10% מצפי המכירות של שנת 2017, וצפי המכירות של שנת 

2019 נמוך ב־40% מצפי המכירות של שנת 2018.

בפועל, הספרייה לא עמדה ביעדי המכירות בשנים 2018-2017, כך 
שבשנת 2017 שעור הביצוע היה 87% מצפי המכירות ובשנת 2018 

שעור הביצוע היה 64% מצפי המכירות.

המלצה

מומלץ לבנות את צפי המכירות על בסיס פעילות שיווקית נמרצת 
ועל בסיס פרמטרים ברורים, לרבות מכירות בשנים קודמות, שינויים 

במלאי הספרים בשנים האחרונות, אחוז הנחות ממוצע ועוד.

מתן הנחות ללקוחות הספרייה  .6.4

מנהל הספרייה מנהל משא ומתן עם לקוחות הספרייה בנוגע למחירי 
הספרים. בספרייה לא נקבעו הגדרות ברורות למתן הנחות, ומנהל 
הספרייה מאשר את ההנחות בהתאם לתוצאות המשא ומתן עם הלקוח 
ובהתבסס על הגדרות כלליות שאינן כתובות ואינן עקביות. ניתוח 
של דוח המכירות לשנת 2018 מעלה כי לא קיימת עקביות בשעורי 

ההנחות שניתנו, אף לא ברמת לקוח.

המלצה

יש להטמיע כללים ברורים בדבר מתן הנחות ללקוחות הספרייה, 
לרבות התייחסות לעלות רכישת הספר. הנחות אלו יכללו מדרג 

אישורים ומרווח שיקול דעת למנהל הספרייה ומנהל המערך.

תגובת המבוקר

יישום נוהל,  ההמלצה מקובלת. הספרייה, בשיתוף המערך, תבחן 
קביעת הנחות ואישורים בהתאם.
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טיפול בגבייה ובחובות אבודים  .6.5

ללקוחות  כי  מעלה  קודמות  משנים  חובות  גיול  דוח  של  ניתוח 
הספרייה יש חובות בגין מכירות שהתבצעו לפני למעלה משנה בסך 
של כ־49,000 ש"ח, מתוכם, סך של 40,000 ש"ח משנת 2012 בגין 
)ובגינו פסק בית המשפט כי סכום החוב  ותיק שפשט רגל  לקוח 

שייפרע הינו 18,000 ש"ח בלבד(.

יצוין כי חובות של לקוחות מסווגים בספרים כחובות מסופקים בהתאם 
לכללים החשבונאיים המקובלים ואולם חובות שאינם ניתנים לגבייה 
אינם מסווגים בספרים כחובות אבודים, אף במקרה האמור בו נתקבל 

פסק בית המשפט כאמור.

המלצה

יש לקבוע קריטריונים להכרה בחוב של לקוח כחוב אבוד, בכפוף 
לאישור מחלקת הכספים של הצ"ע. בהתאם, יש לסווג חובות שהינם 
חובות אבודים על פי הקריטריונים ולוודא רישום נאות בכרטסת 

הלקוחות.

תגובת המבוקר

מניסיון, קיימים חובת של לקוחות אשר לכאורה הינם חובות אבודים, 
ובשנים מאוחרות יותר הספרייה מצליחה לנצל הזדמנות לגבות את 

החוב עקב רכישה חוזרת של הלקוח.

לאור המלצתכם אנו נבצע הפרדה ברורה במערכת בין חובות אבודים 
לחובות מסופקים.

ליקויים בניהול המלאי  .6.6

מניתוח דוח תנועות המלאי של הספרייה לשנים 2019-2018 התגלו 
הליקויים הבאים:

במקרים של מכירת ספרים שאינם קיימים במלאי, מתבצעת   •
הזמנה מספק בהתאם לכמות הספרים שהזמין הלקוח ואולם 
במקרים רבים לא מתבצע רישום של קליטת הספרים למלאי. 
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מנגד, בעת אספקת הספרים ללקוח מתבצע רישום של ניפוק 
מהמלאי, כך שיתרות המלאי לסוף שנה בהכרח שגויות.

במלאי יש כותרים רבים שלא בוצעו מהם מכירות בשנים   •
האחרונות, כדלהלן:

שיתרות  כותרים,   201 במלאי  היו   :2018 בשנת   •
הסגירה שלהם לסוף שנת 2018 הסתכמו ל־11,220 
ספרים, מהם לא היו מכירות ללקוחות בשנת 2018.

בשנת 2019: היו במלאי 77 כותרים, שיתרות הסגירה   •
שלהם לסוף שנת 2018 הסתכמו ל־12,481 ספרים, 

מהם לא היו מכירות ללקוחות בשנת 2019.

המלצות

יש לבצע רישום קליטת מלאי בגין ספרים שהוזמנו מספק   •
חיצוני, בהתאם להזמנת לקוח.

יש לבחון את מלאי הספרים הקיים במחסן הספרייה, ולקבל   •
החלטה לגבי המשך אחזקת מלאי ספרים ישנים שאין להם 

ביקוש / מלאי מת.

יש לבחון אפשרות לבצע שיווק נקודתי בגין ספרים אשר   •
אין להם ביקוש, לרבות מכירתם במחיר מוזל או מתן תרומה 

למוסדות.

תגובת המבוקר

מספק  ספרים שהוזמנו  גם  עקרונית,  מיושמות.  ההמלצות   •
חיצוני נרשמים במלאי.

באופן שוטף, אנו בוחנים מיחזור או מכירה בערך סמלי )או   •
לתת במתנה( של ספרים שנמצאים במלאי ללא תנועה.
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ריכוז ההמלצות  .7

המלצהנושא פרק 

אופן ניצול 3
התקציב 

התוספתי 

לדעת הביקורת, כדי לנצל את התקציב הרב שנתי 
המיוחד באופן מיטבי, ראוי היה להכין תוכנית עבודה 
ספציפית עבורו, הן של פרויקטים חדשים והן הרחבת 

פרויקטים שנכללים בתקציב הבסיסי.

במידה ובעתיד יתקבלו שוב תקציבים מיוחדים, יש 
להכין תוכנית עבודה ייחודית לתקציב שיתקבל 

מעבר לתקציב השוטף של המערך, כך שיהיה ברור 
אילו פעולות/תוכניות מבוצעות במימון התקציב 
השוטף ואילו פעולות/תוכניות מבוצעות במימון 

התקציב התוספתי. 

השתתפות 3
מערך בפעילות 

של קהילות 
בחו"ל

מומלץ לקבוע במערך קריטריונים להשתתפות 
בהוצאות של קהילות ופדרציות בחו"ל. הקריטריונים 

יכללו פרמטרים להשתתפות בהוצאות של צדדים 
שלישיים )למשל: היקף המשתתפים באירוע, מצב 

הקהילה(, לרבות בחינת התאמת הפעילות הממומנת 
למטרות ויעדי המערך, תיעדוף לפעולות / אירועים 

ייחודיים, הליך דיווח, קבלת לוח זמנים לאירוע, 
התניית העברת הכספים בפועל בקבלת אסמכתאות 

להוצאות ועוד.

תקציב ספרית 3
"אלינר"

יש לוודא שהתקציב משקף את הפעילות/ההוצאה 
בכל אחד מהסעיפים כדי לאפשר מעקב ובקרה. 
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המלצהנושא פרק 

חלקה של 4
היחידה 

לשליחות 
ציונית בהליכי 

גיוס שליחי "בן 
עמי"

יש לבחון מחדש את האפקטיביות של שיתוף 
הפעולה בין המערך ליחידה לשליחות בהליך המיון. 
במידה ויוחלט כי שיתוף הפעולה הכרחי, יש לקבוע 

קריטריונים ודרישות תפקיד לשליחות, התואמים 
למטרות ויעדי המערך, לרבות בנושאים הבאים: 

התאמה דתית, כישורים אישיים, השכלה / תעודות 
הסמכה ועוד. כמו כן, יש לקבוע גבולות גזרה ברורים 
בין תפקיד המערך בהליך הגיוס לבין השירות שהוא 

מקבל מהיחידה.

מעקב אחר 4
ביצוע פעולות 

השליחות 

יש למלא משובים על ידי השליחים גם בשליחות 
קצרה, כפי שאכן קורה בשליחות ארוכה מיד חודש.

מומלץ לבקש מנציגי הקהילות למלא משוב על 
פעילות השליח ועל מערך השליחות בכלל, הן 

בשליחות קצרה והן בשליחות ארוכה, בסיום תקופת 
שליחות. יש להכין שאלון משוב מובנה שיכלול 

שאלות הערכה והתאמת השליח לתפקיד, שביעות 
רצון של הקהילה מהמערך, הגדרה מדויקת של צרכי 

הקהילה והמלצות לייעול.

הליך גיוס 4
השליחים 

יש להקפיד כי גיוס ומיון שליחים יכלול את כל 
השלבים כפי שנקבע על ידי הצ"ע כחלק מתהליך 

הגיוס.

קבלת הצעת 5
מחיר

יש לבצע הליך קבלת הצעות מחיר עבור כל פעולה 
של המערך, על פי הנוהל המקובל בהצ"ע ולבחון 
חלופות נוספות לנותני השירותים איתם מתקשר 

המערך. יש לקבל אישור של מחלקת הכספים עבור 
כל התקשרות. התקשרות עם ספק שהצעתו אינה 
ההצעה הזולה תתקבל לאחר קבלת הסבר מנומק 

ממנהל המערך.
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המלצהנושא פרק 

תכנון פעילות 5
מול ביצוע 

בפועל 

יש לעקוב במהלך השנה אחר ביצוע תוכנית העבודה 
ולעדכן אותה בהתאם לצורך. מומלץ לכלול בתוכנית 

העבודה גם את ההיקפים הכספיים של הפעילות 
בקהילות.

קריטריונים 5
לביצוע פעילות 

בקהילות

מומלץ לקבוע קריטריונים לגבי תיעדוף פעילות 
בקהילות, כך שכל קהילה עימה נמצאים בקשר תקבל 

מענה ראוי בהתאם לצרכיה.

כמו כן, יש לקבוע מדדים לתמיכה כספית בקהילות, 
בהתאם לסוג הקהילה, גודלה, מצבה הפיננסי ותקציב 

המערך. ובהתאם, לתקצב את הפעילות בקהילות 
השונות על פי מדדים אלו.

מיקומה של 6
הספרייה במבנה 

הארגוני של 
הצ"ע

יש לשקול את מיקומה של הספרייה במבנה הארגוני 
של הצ"ע, תוך התייחסות לאפשרות של העברת 
הספרייה למוסד ביאליק, שם מתקיימת פעילות 

דומה. לחילופין, לשקול הפסקת פעילות הספרייה.

במידה והספרייה ממשיכה לפעול תחת המערך, 
מומלץ לבצע שינויים מערכתיים בפעילות הספרייה 

אשר יביאו לתפוקה טובה יותר של פעילות זו, לרבות 
מבחינה תקציבית.

הליכי שיווק 6
ומכירת ספרים

מומלץ להטמיע תוכנית שיווק מובנית, לרבות 
שיווק באמצעים דיגיטליים ובאמצעות אתר 

האינטרנט ולשקול לנהל רשימת תפוצה של לקוחות 
פוטנציאליים.

יש להשמיש ולעדכן את אתר האינטרנט של הספרייה 
לעניין מלאי הספרים ומחירי הקטלוג, ולאפשר 

לבצע הזמנת ספרים ובעיקר ביצוע תשלום באמצעות 
האתר. כמו כן, יש לאפשר פנייה מקוונת למנהל 

הספרייה באמצעות האתר. 
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המלצהנושא פרק 

צפי מכירות של 6
הספרייה

מומלץ לבנות את צפי המכירות על בסיס פעילות 
שיווקית נמרצת ועל בסיס פרמטרים ברורים, לרבות 

מכירות בשנים קודמות, שינויים במלאי הספרים 
בשנים האחרונות, אחוז הנחות ממוצע ועוד.

מתן הנחה 6
ללקוחות 
הספרייה 

יש להטמיע כללים ברורים בדבר מתן הנחות 
ללקוחות הספרייה, לרבות התייחסות לעלות רכישת 

הספר. הנחות אלו יכללו מדרג אישורים ומרווח 
שיקול דעת למנהל הספרייה ומנהל המערך.

ליקויים בניהול 6
במלאי

— יש לבצע רישום קליטת מלאי בגין ספרים שהוזמנו 
מספק חיצוני, בהתאם להזמנת לקוח.

— יש לבחון את מלאי הספרים הקיים במחסן 
הספרייה, ולקבל החלטה לגבי המשך אחזקת מלאי 

ספרים ישנים שאין להם ביקוש / מלאי מת.

— יש לבחון אפשרות לבצע שיווק נקודתי בגין ספרים 
אשר אין להם ביקוש, לרבות מכירתם במחיר מוזל או 

מתן תרומה למוסדות.

יוני 2020
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ניהול הנכס ברחוב קפלן 17, תל אביב

מבוא  .1

הציונית  ההסתדרות  מבקר  העבודה של משרד  לתוכנית  בהתאם   1.1
ניהול הנכס שנמצא  נושא  )להלן: "הצ"ע"(, בדקנו את  העולמית 
בבעלותה ברחוב קפלן 17 — ת"א )להלן: "הנכס"(, אשר מתבצע בפועל 
על ידי חברת "השתתפויות בנכסים בע"מ" )להלן": "השתתפויות" / 

"החברה"(.

הביקורת כללה בדיקה של תהליכי העבודה בתחומים הבאים:  1.2

בחינת נהלי עבודה והנחיות קיימות בנושא ניהול הנכס.  .1

בחינת תפקודה של השתתפויות לרבות השבחת הנכס, השכרת   .2
הנכס וניהולו השוטף.

יישום הסכם הניהול בין הצדדים, לרבות התחשבנות כספית   .3
ופיקוח של הצ"ע על פעילות השתתפויות.

הביקורת נערכה במשרדי "השתתפויות" במחצית השנייה של 2019.  1.3

סמנכ"ל  הכספים,  מנהל  עם  פגישות  התקיימו  הביקורת  במהלך 
תפעול, סגן מנהל סניף ת"א, מנהלות חשבונות ועם עובדים נוספים 
ככל שמצאנו לנכון. כמו כן התקיימו פגישות עם המחלקה לכספים 

בהצ"ע.

בנוסף, בוצעו ביקורים בנכס ברחוב קפלן 17 ובין היתר התקיימו 
פגישות עם מנהל האחזקה.

יעדי הביקורת:  1.4

לרבות עמידה בתנאי ההסכם  בחינת תפקודה של החברה   .1
ובדרישות רגולטוריות.
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בחינת תהליך הטיפול השוטף של החברה בשטחי הנכס, לרבות   .2
אופן השכרתם, הטיפול השוטף, החזרה לכשרות בהשכרה 

מחדש, גביית שכר דירה וכדומה.

בחינת התחשבנות וממשקי עבודה בין החברה להצ"ע.  .3

המלצות  ומתן  ובבקרה  בתהליכים  תורפה  נקודות  איתור   .4
לשיפורים.

מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת:  1.5

הסכם התקשרות שנחתם בין הצ"ע לחברת השתתפויות.  •

דוח רווח והפסד של הפרויקט לשנים 2018-2017.  •

דוחות תקציב מול ביצוע לשנת 2018 ולחודשים 1-8.2019.  •

כרטסת חו"ז בין הצ"ע לחברה.  •

וניתוחם  דוחות ממערכת "כוראל" )מערכת ניהול הנכסים(   •
לרבות:

דוח ריכוז השכרות ליום 31.10.2019.  —

דוח ריכוז תשלומי אחזקה ליום 31.10.2019.  —

דוח ריכוז תשלומי חניה ליום 31.10.2019.  —

דוח ריכוז תשלומי חשמל לחודשים 01-10.2018.  —

דוח פירוט הוצאות לשנים 2019-2018.  —

דוח סטטוס חוזים ליום 31.07.2019.  —

דוח פיגורים בתשלומים ליום 31.10.2019.  —

 ,31.12.2016 לימים  פנויים  שטחים  פירוט  דוח   —
31.12.2017, 31.12.2018 ו־31.10.2019.

דוח פירוטי פיקדונות וערבויות נכון ליום 10.11.2019.  —

מדגם של 10 הסכמים שחתמה החברה עם שוכרים.  •

לתקופה  שירות  קריאות  המרכז   VISITT מתוכנת  דוח   • 
.01-11.2019
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רישיון בתוקף לניהול עסק מטעם העירייה עבור החניון.  •

אישור בדיקת תרמוגרפיה שבוצעה בחודש 07.19.  •

אישור בדיקת תחזוקה למערכת גילוי האש שהותקנה בחודש   •
.09.19

אישור בדיקת מעליות.  •

הסכמים של החברה עם חברת אבטחה וניקיון.  •

נסח טאבו ופוליסת ביטוח של הנכס.  •

קובץ אקסל המרכז את תוצאות סקר שביעות רצון שנערך   •
עבור מדגם שוכרים של הנכס.

מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.  •

מתודולוגית הבדיקה:  1.6

מול  אל  ובדיקה  עבודה  ונהלי  מדיניות  קיומם של  בדיקת   •
ההתנהלות בפועל.

קיום פגישות ושיחות עם גורמים בהסתדרות הציונית הקשורים   •
בניהול הנכס ועם גורמים בחברת "השתתפויות" האחראים על 

ניהול הנכס בפועל.

סקירת הסכם התקשרות ביו הצ"ע לבין החברה, ובחינת עמידת   •
הצדדים בסעיפי ההסכם.

בדיקה מדגמית של עשרה חוזי שכירות במהלך השנים 2017-  •
/ חידוש החוזה, קביעת  2019, לרבות בחינת הליך עריכת 

תעריפים, התחשבנות מול השוכר ועוד.

בדיקת קיומן של ערבויות וביטוחים בתוקף לחוזי השכירות   •
שנדגמו.

בחינת עמידה בדרישות רגולטוריות, לרבות כיבוי אש והליכי   •
הטיפול בדרישות של גורמים חיצוניים לצורך קבלת אישור 

הפעלת הבניין והחניון.
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קבלת דוחות ונתונים מהמערכת הממוחשבת וניתוחם.  •

סקירת הפעולות שבוצעו בנכס, לרבות שיפוצים ובחינת הליך   •
קבלת ההחלטות ומעורבות של הצ"ע במידת הצורך.

סקירת המעקב המתנהל בהצ"ע אחר ניהול הנכס וקיום ממשקי   •
עבודה שוטפים מול "השתתפויות".

ריכוז הממצאים.  •

עריכת דוח ביקורת, לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות.  •

רקע כללי  .2

הנכס  .2.1

ההסתדרות הציונית העולמית קיבלה לבעלותה מהסוכנות היהודית 
את הנכס ברחוב קפלו 17, בחודש יוני 2009, כחלק מהסכם כולל 

בין הצדדים.

העברת הנכס התבצעה ללא כל תמורה ובהתאם לתנאים והוראות 
ליצור  הייתה  הנכס  העברת  מטרת  ההעברה.  בהסכם  שפורטו 
נוסף, במקום התמיכה הכספית  להסתדרות הציונית מקור הכנסה 
של הסוכנות היהודית בתקציב הכללי השוטף של ההסתדרות הציונית 

העולמית, אשר הופסקה בהתאם להסכם.

הבניין ברחוב קפלן 17 בת"א בן שבע קומות, מרתף וחנייה והוא 
משמש ברובו כמשרדים להשכרה למוסדות, לחברות ולבעלי מקצוע 
שונים. סה"כ השטחים הסחירים בבניין ובמרתף מסתכמים ב־7,816 
מ"ר. יצוין כי כ־48% מהמשרדים מושכרים למשרד הביטחון ולמשרד 

ראש הממשלה לתקופה ארוכה.

להלן אחוז התפוסה של הנכס, לשנים 2018-2016 )הנתונים מתבססים 
על דוחות שהופקו ממערכת "כוראל" של "השתתפויות" לתאריך 

ייעודי(:
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אחוז תפוסהתאריך

31.12.201698.8%

31.12.201799.2%

31.12.201898.2%

לנכס צמודה חנייה בת שתי קומות המכילה 58 מקומות חנייה. משעות 
הבוקר עד אחה"צ החנייה מיועדת רק למנויים אשר עובדים בבניין. 
מחיר מנוי חודשי נע בין 750 ש"ח ל־900 ש"ח. יצוין כי הסדר השכרת 
חניה חודשית מבוסס על מקום פנוי. החל מ־15.07.2012 החניון נפתח 
ללקוחות מזדמנים משעות אחה"צ לפי מחיר של 30 ש"ח לשעת חניה.

חברת "השתתפויות בנכסים בע"מ"  .2.2

"השתתפויות בנכסים" הינה חברה בת של הסוכנות היהודית לארץ 
ישראל, העוסקת בניהול נכסים. "השתתפויות" הוקמה בשנת 1968 
על מנת לתת מענה שיווקי ותפעולי לנכסים מניבים שנרכשו על ידי 
יהודים משקיעים מחו"ל, אשר רכשו תעודות השתתפות שהנפיקה 

הסוכנות היהודית.

החברה מעניקה שירותי ניהול לנכסים בהיקף כולל של כ־420,000 
מ"ר ושירותי אחזקה לנכסים בהיקף של כ־730,000 מ"ר, המסתכמים 

בכ־160 נכסים מניבים בפריסה ארצית.

בתאריך 19.11.2009 נערך הסכם בין ההסתדרות לבין "השתתפויות", 
לגבי ניהול הנכס ברחוב קפלן 17 ואחזקתו. תוקפו של ההסכם הינו 

מ־25.6.2009 למשך שנה והוא מתחדש אוטומטית מידי שנה.

נתונים פיננסים  .2.3

להלן נתוני ביצוע לשנים 2018-2017 הקשורים לנכס, כפי שמופיעים 
1-9.2019 כפי  בדוחות הכספיים המבוקרים של הנכס, ולתקופה 
שמופיעים בדיווח פיננסי ששלחה החברה להצ"ע לתקופה זו )הנתונים 

בש"ח(: 
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201720181-9/2019סעיף

7,108,3387,207,5345,091,127הכנסות משכ"ד*

831,501984,012812,931הוצ' אחזקה, תיקונים וארנונה

9,17113,6552,092הוצ' משפטיות

—1,8652,331הוצ' ביקורת

678,532691,598418,095דמי ניהול

1,521,0691,691,5961,233,118סה"כ הוצאות

5,587,2695,515,9383,858,009עודף**

כולל הכנסות מהחניון בהיקף של כ־1.1 מיליון ש"ח לשנה.  *
יצוין כי דוחות אלה נערכים על ידי "השתתפויות", וכי הרישום בספרי הצ"ע מתבצע בנטו,   **

כלומר, הכנסות נטו מהשכרת הנכס.

מערכות מידע  .2.4

הנמצאת  תפעולית  מערכת   — "מלם־תים"(  )מבית  "כוראל" 
ב"השתתפויות", המיועדת לניהול נכסי נדל"ן. ללקוחות החברה 
ישנה אפשרות לקבל הרשאה לצפייה בנתונים. המערכת משלבת 
נושאים  ובניהול  השכרה  בחוזי  הנכסים,  במצבת  בקרקע,  טיפול 
כספיים. המערכת מאפשרת למשתמש להזין מפרט, הכולל נתוני 
והיטלים המושתים על הנכס, ביטוח  זכויות בנכס, אגרות  תב"ע, 
פעולות  גדול של  מגוון  להזין  וכן מאפשרת  ותביעות משפטיות 
אופציונאליות, בטבלה דינמית. למערכת גמישות רבה בעת הקמת 
ומנגנון גמיש לניהול כל הנושאים הכספיים. הרישום של  חוזים 
ההוצאות וההכנסות נעשה בהתאם לתאריכי העסקאות שבגינן נוצרו 

ולא בתאריך התשלום/תקבול.

"פריוריטי" — מערכת הנהלת החשבונות של החברה הכוללת, בין 
היתר, רישומי הוצאות והכנסות בגין הנכס, הזמנות עבודה, ניהול 
תקציב ועוד. בין שתי המערכות קיים ממשק אוטומטי, באמצעותו 
נרשמות פקודות יומן במערכת הנהלת החשבונות, על בסיס נתוני 

המערכת התפעולית.
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בעלי תפקידים  .2.5

חברת "השתתפויות " נותנת שירותי ניהול בפריסה ארצית. הנהלת 
החברה ממוקמת בירושלים. ניהול הנכס השוטף מתבצע על ידי סניף 

תל אביב.

להלן פירוט בעלי התפקידים האחראים על ניהול הנכס:

מנהל אחזקה — לבניין מונה עובד מטעם החברה לתפקיד מנהל   •
אחזקה, אשר יושב במשרד שהוקצה לו במרתף הנכס. מנהל 

האחזקה מועסק במשרה מלאה.

מנהל סניף ת"א וסגנו — אחראים על הניהול השוטף של הנכס   •
ועל קבלת החלטות הקשורות בניהולו השוטף.

צוות סניף ת"א — במשרדי החברה בת"א מועסקים עובדי   •
הנהלת חשבונות וגורמים האחראים על חידוש חוזים, הנהלת 

החשבונות, טיפול בגבייה ורכש.

ההתקשרות  ניהול   — בירושלים  הראשי  המשרד  צוות   •
ידי צוות  וההתחשבנות של החברה מול הצ"ע מתבצע על 
המשרד הראשי של החברה. כאשר חשבת החברה אחראית 
על עריכת דוחות כספיים תקופתיים והעברתם להצ"ע. כמו 
כן, קבלת החלטות כלכליות הקשורות בניהול הנכס לרבות 
ביצוע שיפוצים מהותיים, מתקבלות על ידי סמנכ"ל החברה 

ובמידת הצורך, גם בשיתוף פעולה עם הצ"ע.

מחלקת הכספים של הצ"ע — מנהל המחלקה לכספים של   •
הצ"ע אחראי על ניהול ההתקשרות עם "השתתפויות", לרבות 
קבלת דיווחים שוטפים ודוחות כספיים ובדיקתם, ניהול חשבון 

החו"ז ורישום ההכנסות בספרי הצ"ע.

הסכם ההתקשרות של הצ"ע עם "השתתפויות בנכסים בע"מ"  .3

 ,19.11.2009 בהתאם להסכם ההתקשרות שנחתם בין הצדדים בתאריך 
חברת "השתתפויות" אחראית על ניהול הנכס. תפקיד זה כולל בין היתר:
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השכרת יחידות פנויות בבניין לרבות שיווקם, פרסומם, פניה למתווכים  ־ 
וכל פעולות הדרושות להשכרתן.

ניהול חוזים עם שוכרים לרבות סיכום תנאי שכירות ודמי שכירות,  ־ 
קבלת ביטחונות, גביית שכ"ד וכיוצ"ב. ההסכם מסדיר כי החברה 
תחתום על החוזים עם השוכרים בשם הצ"ע, בכפוף לקבלת אישור 
מראש מהצ"ע תוך שבוע, כך שאי מתן תשובה ייחשב כאישור. בנוסף, 
ההסכם מחייב כי שלושה חודשים לפני תום חוזה השכירות של 
כל שוכר, תפנה החברה להצ"ע ותברר האם היא מעוניינת בהמשך 
השכירות. על הצ"ע להגיב תוך 14 ימים וגם במקרה זה אי מתן תשובה 

ייחשב כאישור.

גביית דמי שכירות ודמי אחזקה מהשוכרים, גביית ריבית פיגורים,  ־ 
מימוש בטחונות במידת הצורך ואף נקיטת הליכים משפטיים. פתיחת 
הליך משפטי טעונה אישור הצ"ע והיא זו שתבחר את העו"ד שיטפל 

בנושא. כל הוצאות המשפטיות הינן על חשבון הצ"ע.

ייצוג בפני רשויות, לרבות בדיקה ותשלומי ארנונה, מינהל מקרקעי  ־ 
ישראל, חברת חשמל ועוד. החברה תטפל בהעברת החיובים עבור 

תשלומי חובה ע"ש השוכרים.

טיפול בפינוי יחידה בתום תקופת השכירות לרבות נקיטת הליכים  ־ 
משפטיים.

הימצאות שוטפת בבניין, ניהול אחזקה וניקיון הבניין. ־ 

שיפוצים ותיקונים הנדרשים בבניין לרבות מעליות, חדרי שירותים,  ־ 
מים, חשמל ויתר המערכות. ההסכם מסדיר כי ביצוע שיפוץ מהותי 

מעל סכום של 5,000 דולר יתבצע לאחר קבלת אישור מהצ"ע.

מעקב אחר פלישה לנכס. ־ 

עוד נקבע בהסכם כי החברה מתחייבת לדאוג לכיסוי ביטוחי באמצעות אגף 
הביטוח של הסוכנות היהודית, ואולם, האחראיות על ביטוח הבניין, היקפו, 

תחולתו ועלותו יהיו על הצ"ע.

בפועל, הבניין מבוטח במסגרת פוליסת ביטוח למספר מבנים של הסוכנות 
היהודית. הפוליסה מבטחת אובדן רווחים בגין רעידת אדמה ונזקי טבע, 
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פריצה ושוד. בפוליסה צוין כי: "במקרה של נזק למבנה ברחוב קפלן 17, 
תל אביב, המוטב לצורך קבלת תגמולי הביטוח תהיה ההסתדרות הציונית".

בחברה נכתב נוהל בנושא רכש והתקשרויות עם ספקים אשר מגדיר את כל 
תהליך הרכש, החל משלב ההחלטה על התקשרות ועד לקביעת הזוכה. הנוהל 
מגדיר מקרים בהם יש פטור ממכרז, הליך התקשרות עם נותני שירותים, 

בעלי תפקידים שישתתפו בהליכי קבלת ההחלטות ועוד.

הביקורת סקרה את הסכם ההתקשרות של הצ"ע עם "השתתפויות" בנושא 
ניהול הנכס, לרבות בחינת עמידת הצדדים בהתחייבויות ההסכם. כמו 
כן, הביקורת בחנה את קיומן של גבולות אחריות בין הצדדים בנושא 
ניהול הנכס ותפעולו, נבדקו קיומם של נהלי עבודה בנושא ניהול הנכס, 

והעמידה בהם.

ממצאי הביקורת

סעיפים בהסכם שאינם מתבצעים  .3.1

בבדיקת עמידת החברה בהתחייבויות שנקבעו בהסכם מול הצ"ע 
נמצאו הליקויים הבאים:

החברה אינה משתפת את הצ"ע בבחירת עו"ד לטיפול בהליך   —
משפטי, ולא מתקבל אישור כלשהו מהצ"ע על פתיחת ההליך, 

זאת בניגוד לסעיפים 3.1.7 ו־3.1.8 להסכם.

החברה אינה פונה להצ"ע שלושה חודשים לפני תום הסכם   —
היא מעוניינת  כל שוכר, על מנת לברר אם  השכירות של 
בהמשך התקשרות, זאת בניגוד לסעיף 3.2.2 להסכם. יצוין 
כי, על פי ההסכם, אי מתן תשובה מצד הצ"ע ייחשב כאישור 

ואולם החברה אינה מבצעת את הפנייה, כאמור.

החברה אינה מעבירה להצ"ע העתקי הסכמי שכירות, וזאת   —
בניגוד לסעיף 3.2.1 להסכם אשר קובע כי "השתתפויות תעביר 
להצ"ע נוסח הסכם שכירות ולאחר תיקונים והערות הצ"ע 
יהיה הסכם  להסכם, הנוסח המתוקן והמוסכם על הצדדים 

השכירות הסטנדרטי עליו יחתמו השוכרים שיכנסו לנכס".
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על החברה לפעול בהתאם למפורט בחוזה בנוגע לשיתוף הצ"ע 
הסכם  לעדכון  לפעול  יש  לחילופין,  לעיל.  האמורות  בפעולות 
התקשרות מול החברה במידה ששיתופה של הצ"ע במקרים אלו 
אינה חיונית ולקבוע את גבולות האחריות בין הצדדים במקרים 

האמורים ובכלל.

תגובת השתתפויות בנכסים

ההערות מקובלות, להבא החברה תפעל לשיתוף הצ"ע בכל   —
ההליך המשפטי לרבות אישור בחירת עו"ד וכן תפנה להצ"ע 5 
חודשים לפני תום הסכמי השכירות על מנת להותיר 4 חודשים 

להליך חידוש החוזים.

קיים נוסח חוזה קבוע המוסכם על הצ"ע וככל שיידרש בו   —
שינוי, הוא יובא לאישור הצ"ע מראש. העתקי הסכמי שכירות 

חתומים יועברו מעתה ואילך להצ"ע.

תגובת המחלקה לכספים

ההערות מקובלות והדברים סוכמו עם השתתפויות. כמו כן, נקבע כי 
אחת לרבעון השתתפויות תעדכן את הצ"ע וזו תוודא כי כל החומרים 

בנדון התקבלו.

קביעת תעריפי השכרה ליחידות בנכס  .3.2

נמצא כי תעריף השכירות של הדיירים השונים נקבע על ידי מנהלי 
הסניף בהתאם לניסיונם והכרתם את תנאי השוק. ניתוח של תעריפי 
ההשכרה למ"ר לפי יחידות הנכס מעלה כי קיימת שונות בין שטחי 
השכרה דומים, בפער של עד כ־16 ש"ח למ"ר, המהווים כ־19% 

מהתעריף הגבוה.

נמצא כי לא בוצעה הערכת שמאי לשווי השכרת הנכס, זאת בכל 
שנות הבעלות של הצ"ע על הנכס, וייתכן שאף לפני כן. יצוין כי, 
על פי סעיף 3.2.3.1 להסכם, "מנהל הכספים של הצ"ע או מי מטעמו 
יהיה רשאי לדרוש הכנת שומה עדכנית לפני השכרת יחידה מסוימת". 

דרישה כזו ככל הנראה לא התקבלה במהלך שנות ההתקשרות.
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מומלץ לבצע הערכת שמאי של סבירות גובה תעריפי השכירות של 
הנכס, בחלוקה לפי היחידות השונות, בתדירות של לפחות אחת 

ל־5 שנים, או בעת הצורך )למשל: החלפת שוכר מהותי(.

תגובת השתתפויות בנכסים

בחודשים האחרונים פעלנו באופן עצמאי לקבלת סקירת מחירים 
)Benchmark( על ידי שמאי חיצוני על מנת להעריך שווי שכירויות 
של שטחי משרדים בנכס. נמצא כי המחירים הנגבים הינם בטווח 
מחירי השוק החופשי. לא נתקבלה דרישה מצד הצ"ע להכנת שומה 
עדכנית. מכל מקום, השונות היחידה הקיימת במחירי השכירות היא 

בין קומת המרתף וקומת הכניסה לשאר הקומות בבניין.

קומת המרתף במשך שנים הייתה מוזנחת והושכרה למחסנים במחירים 
של 15-10 ש"ח למ"ר. לאחר שדרוג שנעשה בתיאום עם הצ"ע, 
אוכלסה רוב הקומה במשרדים וההכנסה עלתה ל־45-40 ש"ח למ"ר.

המחיר בשאר הקומות הינו כ־75 ש"ח למ"ר, למעט גופים גדולים 
כגון משרד הביטחון ומשרד רה"מ, אשר באישור הצ"ע משלמים 

סכומים מופחתים בהתאם לגודל המושכר.

תגובת המחלקה לכספים

תקבע אחת לשנה פגישה עם נציגיי השתתפויות בנכסים ובהם יידרש 
דוח לגביי תנודות בשוק השכירות למשרדים בתל אביב וההשלכות 
הנגזרות לגבי שכירות של נכס זה. כמו כן, מקובלת עלינו המלצת 
הביקורת ונתאם הדבר עם השתתפויות בנכסים לקבלת הערכת מומחה 
לגביי תעריפי השכירות בנכס וזאת אחת לחמש שנים, כמו גם בעת 

החלפת שוכר מהותי.

רישום המבנה בנסח הטאבו  .3.3

מבדיקת נסח הטאבו, עולה כי שטח הבניין הרשום בנסח הינו בסך של 
3,274 מ"ר. עם זאת, מבדיקת דוחות ריכוזי השכרות ופירוטי שטחים 
פנויים נמצא כי סה"כ השטחים הסחירים בבניין ובמרתף מסתכמים 
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ביותר מ־7,600 מ"ר, דבר המעלה חשש כי זכיותיה של הצ"ע אינן 
רשומות כראוי ברשם המקרקעין.

כמו כן, החניון אינו רשום בנסח הטאבו כהצמדה לבניין, כך שגם 
בהקשר זה זכויותיה של הצ"ע אינן רשומות כראוי.

המלצה

יש לוודא רישום תקין של שטחי המסחר, השטחים הציבוריים 
וההצמדות, לרבות החניון, הן ברישומי התב"ע של העירייה והן 

ברישומי רשם המקרקעין.

תגובת הייעוץ המשפטי של הצ"ע

זכויות  )לפיו הצ"ע רשומה כבעלת  השטח המצוין בנסח הרישום 
החכירה( הוא שטח החלקה עליה בנוי הבניין ולא השטח הבנוי של 
היחידות בבניין. בחוזה החכירה מול המינהל ניתן לראות את היקף 

השטח הבנוי וההצמדות.

הבניין אינו רשום כבית משותף ומשכך, היחידות, ההצמדות, השטחים 
הציבוריים ושטחי החניון, אינם באים לידי ביטוי בנסח הטאבו הקיים. 
ויוחלט לרשום את הבניין כבית משותף יש לבצע את כל  במידה 
הפרוצדורה המקובלת, תוך בירור הנושא מול המינהל וקק"ל )שהינה 

הבעלים של הזכויות בחלקה(.

נהלי עבודה בהצ"ע ובחברה  .3.4

מבירור שנערך עם גורמים בהצ"ע עולה כי בהצ"ע לא נכתבו נהלים 
הקשורים בהפעלת הנכס ובניהול ההתקשרות עם החברה, זאת למרות 
6(. תגובת  )ראה פרק   2012 המלצת דוח הביקורת שנערך בשנת 
הצ"ע לביקורת הייתה שהיא מסתמכת על הידע והנהלים הקיימים 
בחברה בנושאים הקשורים בניהול נכסים. מבירור מול החברה עולה 
כי בחברה קיים נוהל אחד בלבד הרלוונטי להתקשרות מול הצ"ע — 

בנושא רכש.
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מומלץ לגבש נספח לחוזה התקשרות שיסדיר את מערכת היחסים 
בין החברה והצ"ע ואת ממשקי העבודה השוטפים ביניהם, לרבות:

הליך דיווח שוטף והתחשבנות.  —
קביעת תעריף שכ"ד ומידת השיתוף של הצ"ע בחידושי   —

חוזים.
דיווח ובדיקה שוטפת של ההוצאות על הנכס, בהן מחויבת   —

הצ"ע.
טיפול בקריאות שירות והטמעת אמנת שירות.  —

טיפול בתשלומים בפיגור.  —

תגובת המחלקה לכספים

המלצת הביקורת ודרכי היישום יבדקו ויטופלו על ידי הצ"ע.

ניהול שוטף של הנכס  .4

בהתאם להסכם ההתקשרות של הצ"ע עם החברה, החברה אחראית על 
הניהול והתחזוקה השוטפת של הנכס. הניהול השוטף כולל ניהול מערך 
ההשכרות של היחידות בנכס החל משלב עריכת / חידוש חוזים עם שוכרים, 
ניהול החוזים בפועל, מתן מענה לשוכרים בנושאים שונים וטיפול בגביית 
הכנסות השכירות. כמו כן, החברה אחראית על התחשבנות עם השוכר בסיום 

תקופת שכירות לרבות טיפול בפיגורים וקנסות.

בנוסף, החברה מבצעת שיפוצים והשבחות בנכס, לרבות ביצוע התאמות 
לשוכר חדש או שיפוץ כחלק ממתן מענה לתלונות של שוכר קיים. החברה 
ומבצעת  בנכס,  ובשטחים שאינם מושכרים  ציבוריים  מטפלת בשטחים 

התאמות ושיפוצים בנכס בהתאם לדרישות רגולטוריות.

החברה משמשת גם כחברת האחזקה של הבניין, זאת בהסכם חיצוני שלה 
מול השוכרים. במסגרת הסכם זה היא נותנת שירותי אחזקה, ניקיון ושמירה 
לשוכרים, בתמורה לתשלום חודשי קבוע. הסכם זה אינו במסגרת ההסכם 

של החברה עם הצ"ע, אשר אינה מקבלת תמורה כלשהיא בגין שירות זה.
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ניהול תיק שוכר

החברה אחראית על ניהול תיק שוכר, אשר כולל את הסכם ההתקשרות חתום 
על ידי הצדדים. החברה מקפידה על קבלת / חידוש ביטחונות — פיקדונות/ 
ערבות בנקאיות מכל שוכר. יצוין כי בהסכם של החברה עם הצ"ע הוסכם כי 
השכרת שטחים למשרדי ממשלה או לחברות בנות של הצ"ע, אינה מצריכה 
קבלת ביטחונות וכי החלטה לגבי ויתור על ביטחונות ללקוחות פרטיים 

תתקבל באישור של הצ"ע.

עובדת החברה מסניף תל אביב אחראית על ניהול תיקי השוכרים לרבות 
חידוש חוזה, רישום שוכר בעירייה, טיפול בגמר חשבון של שוכר שעוזב 

ועוד. בעת עזיבת דייר, נערך חשבון סופי הכולל התחשבנות בגין חובות.

גבייה וטיפול בתשלומים בפיגור

תשלומי שכר הדירה מתבצעים בעיקר בהוראת קבע עד ה־12 לחודש, למעט 
מספר שוכרים אשר משלמים בהעברה בנקאית. החברה מפיקה דוח פיגורים 
חודשי, ועוקבת אחר גביית שכר הדירה מהדיירים השונים בכל חודש תוך 
השוואה מול הגבייה בחודש הקודם. ברוב המקרים החובות נפרעים. בבדיקת 
הביקורת נמצא מקרה אחד בו לאחר מספר שנים החברה לא הצליחה לגבות 

חוב בסך של 10,897 ש"ח והכירה בו כ־"חוב אבוד".

השבחות ושיפוצים

החברה מבצעת השבחות ושיפוצים בנכס, הן כחלק מהתאמת שטחי השכרה 
לשוכרים חדשים והן כחלק מטיפול בבקשות של שוכרים קיימים.

בהתאם לסעיפי ההסכם, עבודות שיפוצים והתאמות ייעשו לאחר קבלת 
אישור בכתב מהצ"ע. עם זאת, נקבע כי החברה תהיה רשאית לבצע עבודות 

שיפוץ ללא צורך בקבלת אישור הצ"ע במקרים הבאים:

הוצאות הנמוכות מסך של 5,000 דולר.  —

ביצוע עבודות ביחידות עד לשיעור של 7% מדמי השכירות הכוללים   —
לכל תקופת השכירות בגין אותה יחידת שכירות.

ביצוע תיקונים דחופים אשר אי ביצועם יכול לפגוע בנכס.  —
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עוד נקבע כי "השתתפויות" תנהל את ההתקשרות עם קבלני הביצוע, תפקח 
על עבודות השיפוצים, ותדאג לביטוח הסיכונים הנובעים מביצוע העבודות.

הביקורת בחנה פרויקט שיפוצים גדול של החלפת מערכת מיזוג האוויר של 
כל הבניין אשר בוצע בשנת 2014. במסגרת הפרויקט נבחנו הצעות מחיר 
שהתקבלו מ־10 קבלנים שונים, והתקבל אישור בכתב מהצ"ע להתקשרות 

עם הקבלן הזוכה, בהיקף של כ־2.6 מיליון ש"ח.

טיפול בקריאות שירות ומעקב אחר שביעות רצון השוכרים

VISITT פעילה משנת 2019 והיא מערכת קריאות שירות אשר,  מערכת 
בין היתר, מרכזת את הקריאות שהדיירים מעבירים ואת מצב הטיפול בהן. 
פתיחת קריאה במערכת מתבצעת על ידי שומר הבניין, מנהל הפרויקט, או 
ייעודית. הקריאות מועברות  ידי הדיירים, זאת באמצעות אפליקציה  על 

למנהל הבניין ומנהל הסניף, אשר מטפלים בהן עד לסגירת הקריאה.

במכלול  שוכרים,  כללי של  רצון  סקר שביעות  החברה מבצעת  בנוסף, 
דיירים נשאלים על מידת  הבניינים שהיא מנהלת. בכל שנה מדגם של 
שביעות רצונם מאופן הניהול השוטף של הנכס, לרבות בנושאי שמירה, 
ניקיון, תחזוקה שוטפת ותחזוקה חד פעמית. השאלות ברובן הינן שאלות 
סגורות, שהתשובה עליהן מדורגת בציון 5-1. התשובות מתקבלות בניירות 
פיזיים במשרדי החברה הראשיים בירושלים, ומרוכזות על ידי עובדת החברה 
ומנהל הסניף  ניתוח הסקר מועבר לידיעת מנהל הבניין  בטבלת אקסל. 

הרלוונטי, להמשך טיפול במידת הצורך.

דרישות רגולטוריות

השכרת הבניין מצריכה עמידה בהוראות רגולטוריות כדוגמת דרישות כבאות 
והצלה ודרישות של העירייה לצורך אישור קבלת רישיון עסק להפעלת 

החניון.

בשנת 2008 הבניין הוכרז על ידי עירית תל אביב כ־"בניין לשימור", דהיינו, 
לא ניתן לשנות את המראה החיצוני של הבניין וכל פעולת שיפוץ או בנייה 

בבניין צריכה להיות בתיאום ובאישור מחלקת השימור בעירייה.

בסוף שנת 2015 התבצעה ביקורת פתע של כבאות והצלה בבניין ברחוב 
קפלן 17. דוח הביקורת כלל מספר דרישות, לרבות: התקנת ידית בהלה 
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בדלת המשמשת ליציאה, גנרטור חשמלי לשעת חירום, מפסק חשמל חירום, 
תאורת חירום, שלטי יציאה, חדר מדרגות מוגן, מערכת גילוי אש, מערכת 
למסירת הודעות כריזת חירום, מערכת בטיחות אש ומשטר הפעלה, עמדת 
כיבוי אש תקנית ועוד. כמו כן, החברה נדרשה להמציא אישורים שונים 

למזכירות בטיחות אש, ולשלם אגרה.

לטיפול   ,2020-2016 לשנים  שנתית  רב  עבודה  תכנית  הכינה  החברה 
בדרישות כבאות והצלה. יצוין כי קיים מעקב אחר תיקון הליקויים על ידי 

כבאות והצלה.

בדיקות  מבצעת  החברה  הנכס,  של  השוטפת  מהתחזוקה  כחלק  בנוסף, 
תקופתיות בנושאים שונים, כגון בדיקות תקינות מערכת החשמל־תרמוגרפיה 
שמתבצעות אחת לשנה ובדיקות תקינות מעליות שמתבצעות אחת לחודש.

הביקורת בדקה מדגם של 10 תיקי שוכרים ובחנה את אופן ניהול תיק 
השוכר, לרבות קיומו של הסכם התקשרות בתוקף, פיקדונות וערבויות — 

ונמצא תקין.

כמו כן, הביקורת בחנה את אופן הטיפול בשוכרים לרבות טיפול בגביית 
שכר דירה, ביצוע שיפוצים והשבחות, טיפול בקריאות שירות ומעקב אחר 

שביעות רצון השוכרים.

בנוסף, נבדקה עמידה בדרישות רגולטוריות בדבר ניהול הנכס, לרבות 
דרישות כיבוי אש ודרישות העירייה בדבר הפעלת החניון. נמצא כי לבניין 
קיימים כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשכרתו ולהפעלת החניון, 
למעט אישור תקינות של כבאות והצלה, ואולם, החברה מיישמת את תכנית 

העבודה הרב שנתית שנקבעה לתיקון הליקויים, כנדרש.

ממצאי הביקורת

החלפת מערכת מיזוג אוויר  4.1

ניתוח של כרטסת הוצאות המשויכות לפרויקט מיזוג אוויר העלה 
את הממצאים הבאים:

ההצעה של הקבלן הזוכה הייתה 2.631 מיליון ש"ח ואולם   —
בפועל ההוצאות של הפרויקט המשויכות לעלויות הישירות 

של הקבלן הסתכמו בסך של 2.719 מיליון
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ש"ח. דהיינו, בפועל הייתה חריגה של 88 אלפי ש"ח מסך   —
ההצעה שאושרה על ידי הצ"ע, המהווים סטייה של 3%.

לא ברור לביקורת האם התקבל אישור לחריגה מהתקציב, והאם   
בוצע מעקב כלשהו מצד הצ"ע על ניצול התקציב לפרויקט.

תקופת ביצוע הפרויקט שנקבעה בחוזה הינה 100 ימים. לא   —
התקבלו אסמכתאות לתקופת הפרויקט בפועל, ואולם, תאריך 
התחלת הפרויקט היה 2.4.2014. התשלום האחרון בגין גמר 
הפרויקט, על פי הכרטסת היה 31.1.2015. בהיעדר נתונים 
ניתן להסיק כי העבודות בוצעו עד לסוף שנת 2014, סה"כ 

כ־9 חודשים לאחר תחילת הפרויקט.

יצוין כי החוזה מסדיר שיפוי בגין כל יום פיגור בסך של 5,000   
ש"ח, אשר לא נגבו בפועל. לא ראינו תיעוד לנסיבות מקלות 

אשר אפשרו אי גביית השיפוי שנקבע בחוזה.

המלצה

יש לבצע מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות שהתקבלו על ידי 
הצ"ע, לתעד בכתב כל שינוי ביחס להחלטה קודמת ולוודא אכיפת 

תנאי ההסכמים בנושא פיגורים במתן השירותים.

תגובת השתתפויות בנכסים

החלפת מערכת מיזוג האוויר נעשתה בשיתוף הצ"ע, שאישרה תקציב 
נוסף שביצעה השתתפויות,  ולאחר מו"מ  של כ־3.4 מיליון ש"ח 
המחיר הוזל ל־2.63 מיליון ש"ח. סטייה של כ־3% בעלות עבודה 
בסדר גודל כזה הינה סבירה. יחד עם זאת, להבא כל חריגה בלתי 

צפויה תובא לאישור הצ"ע.

הפרויקט בוצע לשביעות רצונם של הצ"ע והשוכרים, תוך חסכון של 
כ־30% בהוצאות החשמל.

תגובת המחלקה לכספים

החלפת מערכת מיזוג אויר נעשתה בשיתוף פעולה והחריגה בשעור 
של 3% הינה סבירה. הארכת ביצוע הפרויקט נבעה מתאום שוטף 

עם כלל השוכרים.



140

הסכם האחזקה ישירות מול השוכרים  4.2

מדגימה של 10 הסכמים עם שוכרים, עולה כי הסכם האחזקה מול 
השוכרים נערך כחלק מהסכם השכירות והוא כלול בהסכם השכירות. 
יצוין כי שירות האחזקה מבוצע על ידי החברה כשירות חיצוני נלווה 
לשכירות וכי הצ"ע לא מקבלת תמורה ואינה שותפה במתן שירותים 

אלה.

לדעת הביקורת, יש לשקול את הנושא בהתאמה לשוק. מבירורנו 
עולה כי המקובל הוא שבעל הנכס מתקשר מול השוכרים הן בהסכם 
השכירות והן בהסכם האחזקה, הוא שוכר חברת אחזקה )במקרה דנן — 
"השתתפויות"( ומשלם לה תמורת שירותי האחזקה. כך שבדרך כלל 

הלקוח משלם לבעלים את עלות הסכם האחזקה + 15%.

המלצה

יש לשקול את נושא גביית דמי האחזקה מהדיירים על ידי הצ"ע 
ותשלום עבור שירותי האחזקה להשתתפויות. זאת תוך התייחסות 
לאפשרות שחלק מדמי האחזקה שמשלמים הדיירים ייזקף לזכות 

הצ"ע .

תגובת השתתפויות בנכסים

מבנה ההתקשרות המוצע אינו מתאים ואינו נוהג בשוק נוכח העובדה 
שאחזקת מבנים מחייבת טיפול ותשלום הוצאות שוטפות באופן 
מידי. על מנת למנוע עיכובים, חברת הניהול חייבת לגבות את דמי 

האחזקה ישירות מהשוכרים.

ותנאיו  היהודית  הסוכנות  מול  עוד  שנחתם  אחזקה  הסכם  קיים 
ממשיכים לחול בהתקשרות מול הצ"ע, במסגרתו השתתפויות לקחה 
על עצמה את אחזקת הבניין לרבות סיכונים במידה שהבניין לא 

יאוכלס במלואו, ואנו פועלים בהתאם לכך.

תגובת המחלקה לכספים

המלצת הביקורת תיבדק בצורה מקצועית על ידי הצ"ע.
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)SLA( אמנת שירות  4.3

הסכם ההתקשרות של החברה עם הצ"ע אינו מסדיר את נושא אמנת 
השירות מול הלקוחות. כמו כן, בחברה לא נקבעו הגדרות אמנת 
ימי הטיפול  שירות )Service Level Agreement(, לקביעת מספר 

הנדרשים לכל קריאת שירות.

ניתוח של קריאות השירות שנפתחו במערכת בתקופה שבין 1.1.2019-
13.11.2019 )לא קיים דוח לתקופה קודמת שכן המערכת פעילה רק 

משנת 2019( מעלה את הנתונים הבאים:

משך זמן 
טיפול

 10-1
יום

 20-11
יום

 30-21
יום

 60-31
יום

מעל 
60 יום

טרם 
טופלו*

סה"כ

מספר 
קריאות

8475212101

נפתחו בתאריכים 3.3.2019 ו־7.5.2019.  *

כמו כן, לא ראינו בדוח הגדרה של קריאות שירות כ־"דחופות", בהן 
הטיפול צריך להיות מידי, על מנת למנוע נזקים, כמקובל.

המלצה

מומלץ להסדיר את נושא אמנת השירות בהסכם שבין הצ"ע לחברה, 
ולקבוע טווח ימי טיפול בקריאות שירות, בהתאם לאופי הקריאה 

ולדחיפותה.

נוסף המגדיר את הקריאה  יש להוסיף במערכת הקריאות שדה 
ידי הצדדים  כ־"דחופה", "רגילה" וכל סטטוס אחר שיוגדר על 
ולהצמיד לכל סוג קריאה את משך הזמן שהוקצב לטיפול בה, 

בהתאם לאמנת השירות שתיקבע.

תגובת השתתפויות בנכסים

קריאות השירות מטופלות בהתאם לנהלי חברת השתתפויות וזוכות 
זמן בהתאם למשך  למענה מידי. סגירת הטיפול לא אחת אורכת 
העבודה הנדרשת. משך זמן הטיפול מותאם להיקף העבודה, והמדד 
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לכך נקבע בין היתר מחוות הדעת המתקבלות מהשוכרים שהינן 
משביעות רצון ואף מעבר לכך.

תגובת המחלקה לכספים

נושא אמנת השירות ייבדק.

טיפול בקריאות שירות בנושא חדרי שירותים  4.4

ניתוח של דוח קריאות השירות שנפתחו במערכת בתקופה שבין 
כ־30%  המהוות  קריאות,   31 כי  מעלה   13.11.2019-1.1.2019
מהקריאות שנפתחו בתקופה זו, התייחסו לבעיות בחדרי השירותים 
שבבניין, כגון נזילות, מכסה אסלה ודלת. בנוסף, 14 קריאות המהוות 
זו התייחסו לבעיות טכניות  כ־13% מהקריאות שהוקמו בתקופה 

בחדרי השירותים כגון מנורות שרופות.

ניתוח של סקר שביעות רצון כללי שנערך בשנת 2019 מעלה כי 3 
שוכרים מתוך 6 דיירים שהשתתפו בסקר העירו כי נדרש לבצע שיפוץ 

בחדרי השירותים בקומות 4, 5 ו־7.

בשיחה עם מנהל האחזקה בבניין עלה כי קיימת מודעות לנושא, והוא 
יעלה לדיון בשנת 2020.

המלצה

מומלץ לשקול לבצע שיפוץ מקיף בחדרי השירותים בבניין, לרבות 
החלפת צנרת ותיקונים אסטטיים, זאת בכפוף לאישור תקציב ייעודי 

לפרויקט.

תגובת השתתפויות בנכסים

בעיית חדרי השירותים אכן מוכרת. טיפול יסודי יתאפשר בהתאם 
לתזרים כספי לאחר סיום עבודות אחרות שהינן דחופות יותר, כדוגמת 

כיבוי אש ושיקום בטונים.

תגובת המחלקה לכספים

המלצת הביקורת לבצע שיפוץ מקיף בחדרי השירותים בבניין תישקל 
כמובן על ידי הצ"ע, בכפוף לעלות וליכולת התקציבית.
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סקר שביעות רצון של השוכרים  4.5

נמצא כי מתוך עשרה שוכרי יחידות בנכס אשר נכללו בסקר שביעות 
הרצון שנערך בשנת 2019 על ידי "השתתפויות", ששה בלבד החזירו 
מענה ולא ברור מה מידת האפקטיביות והלקחים שניתן להפיק מסקר 

בהיקף כה מצומצם.

המלצה

מומלץ להרחיב את היקף הסקר אשר מתבצע בקרב שוכרי הנכס 
ברחוב קפלן 17 לצורך קבלת תוצאות ממספר רב של שוכרים. 
כמו כן, מומלץ כי ריכוז התוצאות יעבור לידי הצ"ע לצורך מעקב 

ובקרה.

תגובת השתתפויות בנכסים

היקף הסקר יורחב ל־10 שוכרים ותוצאותיו תימסרנה להצ"ע.

ניהול יחידות הבניין במערכת המידע של החברה  4.6

ניתוח של דוח השטחים הפנויים בבניין העלה כי השטחים המשויכים 
למנהל האחזקה מטעם החברה הינם:

שטחהערותמס' יחידה

35 מ"רמשרד לא להשכרה010

60 מ"רמחסן לא להשכרה012

35 מ"רמחסן לא להשכרה017

15 מ"רמחסן חברה018

145 מ"רסה"כ

מבירור עם מנהל האחזקה ומביקור בשטח הבניין עולה כי השטחים 
בהם מנהל האחזקה משתמש הינם משרד ומחסן קטן. סה"כ לא יותר 

מכ־70 מ"ר.

הביקורת ביקשה לברר איזה שימוש נעשה בשטחים האחרים, ואולם 
לא התקבלו תשובות מצד החברה. יצויין כי שטחים אלו אינם מופיעים 
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בדוח השטחים המושכרים, ולא ברור האם הרישומים במערכת המידע 
מדוייקים.

המלצה

את  שוב  לבדוק  בבניין,  הקיימים  השטחים  את  למפות  מומלץ 
הנתונים הקיימים ולסווג מחדש את השטחים הפנויים, לרבות הכנת 
תשריט לכל קומה וזיהוי של מספר היחידה בתשריט. יש לאמת את 
הנתונים עם מספרי היחידות והשטחים המשויכים לכל יחידה, אשר 

מופיעים במערכת המידע של החברה.

תגובת השתתפויות בנכסים

הנושא בבדיקה. תוצאות תועברנה בימים הקרובים.

ההתחשבנות בין הצ"ע לבין השתתפויות בנכסים בע"מ  .5

החברה מקבלת בתמורה לשירותיה עמלת ניהול מההסתדרות הציונית בגובה 
של 8% מההכנסות משכר דירה ו־12% מהכנסות מהשכרת החניון. בנוסף, 

כחלק מהסכם האחזקה מול השוכרים מקבלת החברה את דמי האחזקה.

החוזה מסדיר תשלומים שעל הצ"ע לשלם לחברה, כדלהלן:

וכן  דמי אחזקה וארנונה בגין שטחים פנויים המיועדים להשכרה   —
ארנונה בגין שטחים ציבוריים שאינם מיועדים להשכרה, כגון: חדרי 
חשמל בקומות, חדרי אחזקה ותקשורת, צ'ילרים, חדר מעליות וחדר 

מכונות על הגג.

שכר טרחה כפי שיוסכם בין הצדדים עבור ביצוע עבודות התאמות,   —
שיפורים ושיפוצים.

החזר כל ההוצאות ותשלומים שהוציאה החברה עבור הצ"ע ובכלל   —
זה הוצאות ביטוח, העסקת בעלי מקצוע ויועצים, שדרוג והחלפת 
מערכות, תיווך, פרסום, תשלומי חובה, אגרות והיטלים והוצאות 

משפטיות.

חשבת החברה מעבירה למחלקת הכספים של הצ"ע דוח פיננסי חודשי, 
הכולל פירוט של ההכנסות וההוצאות. בהתאם לנתוני הדוח, מעבירה החברה 
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לחשבון הצ"ע מדי חודש עד ה־9 לחודש בגין החודש שחלף, את הרווח 
החודשי בניכוי ההוצאות ודמי ניהול. כמו כן, מצרפת החברה חשבונית עבור 

דמי הניהול שקיבלה.

בנוסף, חשבת החברה מעבירה למחלקת הכספים דיווח חצי שנתי ושנתי, 
ודוחות כספיים מבוקרים בגין השנה שהסתיימה.

הביקורת סקרה דיווחים פיננסים של החברה לשנים 2019-2018, לרבות 
בחינת אופן חישובי התשלומים המועברים להצ"ע וחיובי העמלות — 

נמצא תקין.

נבדקו ממשקי עבודה והתחשבנויות בין הגופים.

ממצאי הביקורת

ממשקי העבודה בין הצ"ע להשתתפויות  .5.1

מהביקורת עולה כי החברה אינה פונה להסתדרות לקבלת אישור 
לביצוע שיפוצים והשבחות, אף כאשר מדובר בשיפוץ בסכום העולה 
על 5,000 דולר, למרות דרישות הסכם ההתקשרות בין הצדדים. להלן 
 5,000 דוגמאות לשיפוצים שנערכו בבניין בסכומים העולים על 
דולר ואשר בגינם לא ראינו כי התקבל מהצ"ע אישור בכתב לביצוע 

השיפוץ:

עבודת פרקט בסך של 25,150 ש"ח בתאריך 11.03.2018.  •

התקנת פרויקט תשתית תקשורת בסך של 21,548 ש"ח בתאריך   •
.18.03.2019

עוד יצויין כי לא ברור לאיזה סוג שיפוץ מתייחס הסכום של 5,000 
דולר שנקבע בסעיף 3.4.2 להסכם )האם ליחידת משרדים אחת, האם 

לשוכר ספציפי, האם להשבחה בשטחים ציבוריים וכו'(.

בנוסף, במהלך השנים 2020-2016 החברה מבצעת תכנית רב שנתית 
הקשורה בדרישות כבאות והצלה. התכנית אושרה על ידי הצ"ע באופן 
כללי ואולם לא נדון הנושא הכספי וטרם התקבל אישור על הקצאת 

סכום ייעודי לתכנית ו/או התקשרות עם קבלן מבצע.
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המלצה

כאמור לעיל בהמלצה 3.4, מומלץ להוסיף נספח לחוזה שיסדיר 
את ממשקי העבודה בין הצ"ע להשתתפויות, לרבות בדבר אישורי 

הוצאות השבחה בהן תחויב הצ"ע.

תגובת השתתפויות בנכסים

רוב עבודות השיפוצים אינן חורגות מעלות של 5,000 דולר. הנוהל 
יחודד ובמידה שתהיה חריגה יתבקש אישור מהצ"ע.

תכנית כיבוי האש הינה רב שנתית, הוצגה להצ"ע ואושרה לביצוע 
בפריסה על פני מספר שנים.

פיקוח על דיווחי החברה  .5.2

ניהול  הבקרה שמבצעת המחלקה לכספים בהצ"ע )שאחראית על 
ההתקשרות עם החברה( באה לידי ביטוי בעיקר במסגרת הדוח השנתי 
וביקורת רואה החשבון החיצוני מטעם הצ"ע. בקרה זו הינה מדגמית, 
גם אם לעיתים מעמיקה בנושא מסוים ואולם לא נבדקים במסגרתה 
כל ההוצאות בהן מחייבת השתתפויות את הצ"ע. בשל כך, יכולות 
הצ"ע  חויבה   30/9/18 בתאריך  למשל:  בחיובים,  טעויות  ליפול 
בסך של 4,500 ש"ח בגין הוצאה ששייכת לנכס אחר אותו מנהלת 
"השתתפויות" )קפלן12, ת"א(. הדבר עלה בבדיקה מדגמית שבוצעה 

על ידנו וייתכן כי נפלו שגיאות אחרות שלא בדקנו.

המלצה

שהצ"ע  השוטפים  הדיווחים  אחר  ופיקוח  מעקב  לבצע  מומלץ 
מקבלת מהחברה, לרבות בדיקה של כל ההוצאות בהן מחייבת 
השתתפויות את הצ"ע, קבלת מדגם אסמכתאות, וביצוע בדיקות 

סבירות להוצאות ועמלות שמנוכות מהכנסות השכירות.

תגובת המחלקה לכספים

המלצת הביקורת מקובלת.
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חיוב הצ"ע בדמי ארנונה ואחזקה  .5.3

מבדיקת הביקורת עולה כי חיוב הארנונה בשנת 2018 בגין שטחים 
ציבוריים, שטחים ריקים וחניון, אשר חל על הבעלים הגיע לסך של 
199,728 ש"ח. יצוין כי סעיף 4.3 להסכם ההתקשרות קובע כי "הצ"ע 
אחראית על תשלומי ארנונה בגין שטחים פנויים המיועדים להשכרה 
וכן ארנונה בגין שטחים טכניים אשר אינם מושכרים בלבד". לא סביר 
בעינינו כי, לאור שעור התפוסה הכמעט מלא, היקף השטחים הטכניים 
בא לידי ביטוי בחיוב ארנונה של כ־200 אלפי ש"ח. כמו כן, לדעת 
הביקורת, הוצאות ארנונה בגין שטחים ציבוריים, לרבות שטחים 
טכניים צריכות להיות משולמות על ידי חברת הניהול )וימומנו מדמי 
הניהול אותם גובה "השתתפויות" מהדיירים( ולא על ידי הבעלים 

ורק הוצאות בגין נכסים ריקים הבעלים אמורים לממן.

ניתוח של הכרטסת העלה כי מתוך סכום זה חויבה הצ"ע בגין:

סך של כ־32.5 אלפי ש"ח עבור מחסנים ושטחים בקומת מרתף.   —
לא ברור האם מדובר, בין היתר, בשטחים בהם משתמשת 
"השתתפויות" לצורך אחזקת הבניין ואם כך הדבר, עלות זו 

צריכה לחול עליה.

ארנונה  כ"חיוב  בכרטסת  נרשם  ש"ח  אלפי  כ־65  של  סך   —
2018". לא ברור לביקורת לאיזה שטחים משויכת ההוצאה 

וב"השתתפויות" לא ידעו לספק לנו את המידע הנ"ל.

כמו כן, לא נראה לנו סביר כי הצ"ע תחויב בדמי אחזקה בגין שטחים 
ריקים בבניין, במיוחד כאשר חלק מהם משמשים את חברת האחזקה 

עצמה.

המלצה

יש לבחון לעומק את מנגנון החיוב בגין הוצאות הארנונה ולעדכן 
את ההסכם, כך שחיוב הארנונה יהיה בגין משרדים ריקים שטרם 

הושכרו בלבד.

כמו כן, יש לבטל את חיוב הצ"ע בדמי האחזקה בגין שטחים ריקים.
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תגובת השתתפויות בנכסים

אין שטח ריק המיועד להשכרה בבניין המשמש את חברת   —
הניהול לצורך אחזקה.

נושא הארנונה בבדיקה ותשובה תועבר בימים הקרובים.  —

ריקים הצ"ע צריכה  4.3 להסכם, בגין שטחים  לאור סעיף   —
להיות מחויבת בעלויות ארנונה ובעלויות האחזקה בפועל 
)ללא מרכיב הרווח(. בפועל, הצ"ע מחויבת בעלויות הארנונה 

בלבד.

תגובת המחלקה לכספים

נושא החיוב בדמי ארנונה ואחזקה ייבדק בצורה יסודית על ידי הצ"ע, 
לרבות המלצת הביקורת לגבי שינויים מתחייבים.

הערה כללית — השתתפויות בנכסים

בעקבות קבלת דוח המבקר, התקיימה פגישה עם הצ"ע בה סוכם כי 
השתתפויות תעביר אחת לרבעון דוח המפרט את הפעולות בבניין 
לרבות צפי סיום שכירויות ושיפוצים/תיקונים עתידיים העולים על 

5,000 דולר.

מעקב אחר תיקון הליקויים שעלו מביקורת קודמת  .6

להלן ממצאי הביקורת והמעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בדוח ביקורת 
קודם שנערך בנושא ניהול הנכס בחודש ינואר 2012:



149

 שם 
פרק

בדיקת הביקורתתגובת המבוקרהמלצות הביקורתממצאי הביקורת

תיאור 
הנכס

העברת הנכס 
להסתדרות הציונית 

טרם הושלמה 
מבחינה משפטית. 

לאחר כשנתיים 
וחצי ממועד 

העברת הבעלות על 
הנכס יש להשלים 

את תהליך הרישום.

תהליך רישום 
ההעברה בלשכת 
רשם המקרקעין 
יושלם עם סיום 

התדיינות משותפת 
שלנו ושל הסוכנות 
היהודית עם עיריית 

ת"א בהקשר עם 
תביעתנו המשותפת 

בשל פגיעה 
הנובעת מהכללת 

הבניין בתכנית 
שימור מבנים 

ואתרים.

נתקבל נסח טאבו 
של הנכס ממנו 

עולה כי הבעלות 
של הנכס הינה 

בידי קרן קיימת 
לישראל וכי הנכס 
הוחכר עד לשנת 
2048 להסתדרות 

הציונית העולמית. 
ראה גם ממצא 3.3 

לעיל.

ניהול 
הבניין

הסכם ההתקשרות 
בין החברה 

להסתדרות הציונית 
נחתם באיחור. 

לא רלוונטי

ניהול 
הבניין

אי קיום נהלים 
בנושא ניהול 

והשכרת הבניין 
אצל ההסתדרות. 

על ההסתדרות 
הציונית ליצור 
נהלים על מנת 
לפעול בצורה 

מסודרת ונאותה 
כפי שנדרש.

תגובת הצ"ע הינה 
שניהול והשכרת 

הבניין מתבצע על 
ידי חברת ניהול 

נכסים בעלת ניסיון 
רב בתחום ולכן 

אינה מצריכה קיום 
של נהלים נוספים. 

ראה ממצא 3.4 
לעיל.
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 שם 
פרק

בדיקת הביקורתתגובת המבוקרהמלצות הביקורתממצאי הביקורת

תפוסה 
והסכמים 

עם 
השוכרים

אי העברת דוחות 
הפיגורים לידיעת 
הסתדרות הציונית 

באופן שוטף.

על החברה להעביר 
להסתדרות הציונית 
את דוחות הפיגורים 
באופן שוטף לצורך 

בקרה ומעקב.

הצ"ע הנחתה את 
המחלקה לכספים 

ליישם את המלצות 
הביקורת בנושאי 

מינהל הכספים.

לא מבוצע.

אי קביעת קנסות כספים
על פיגורים בלוחות 

הזמנים של ספקי 
החברה.

על החברה לכלול 
בהסכמים קנסות 

על אי עמידה 
בלוחות הזמנים 

שנקבעו.

הצ"ע הנחתה את 
המחלקה לכספים 

ליישם את המלצות 
הביקורת בנושאי 

מינהל הכספים.

נתקבל הסכם 
הכולל סעיף קנסות 

ופיגורים. בפועל, 
לא ברור אם נאכף, 

ראה ממצא מס' 
.4.1

ריכוז ההמלצות  .7

המלצהנושא פרק 

סעיפים 3
בהסכם שאינם 

מתבצעים

על החברה לפעול בהתאם למפורט בחוזה בנוגע 
לשיתוף הצ"ע בפעולות האמורות לעיל. לחילופין, 

יש לפעול לעדכון הסכם התקשרות מול החברה 
במידה ששיתופה של הצ"ע במקרים אלו אינה חיונית 

ולקבוע את גבולות האחריות בין הצדדים במקרים 
האמורים ובכלל.

קביעת תעריפי 3
השכרה 

ליחידות בנכס

מומלץ לבצע הערכת שמאי של סבירות גובה תעריפי 
השכירות של הנכס, בחלוקה לפי היחידות השונות, 

בתדירות של לפחות אחת ל־5 שנים, או בעת הצורך 
)למשל: החלפת שוכר מהותי(.
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המלצהנושא פרק 

רישום המבנה 3
בנסח הטאבו

יש לברר את סטטוס הרישום המשפטי של הבניין 
ברשויות, ולוודא רישום תקין של שטחי המסחר, 

השטחים הציבוריים וההצמדות, לרבות החניון, הן 
ברישומי התב"ע של העירייה והן ברישומי רשם 

המקרקעין.

נהלי עבודה 3
בהצ"ע ובחברה

מומלץ לגבש נספח לחוזה התקשרות שיסדיר את 
מערכת היחסים בין הצ"ע להשתתפויות ואת ממשקי 

העבודה השוטפים ביניהם, לרבות:

— הליך דיווח שוטף והתחשבנות.

— קביעת תעריף שכ"ד ומידת השיתוף של הצ"ע 
בחידושי חוזים.

— דיווח ובדיקה שוטפת של ההוצאות על הנכס, בהן 
מחויבת הצ"ע.

— טיפול בקריאות שירות והטמעת אמנת שירות.

— טיפול בתשלומים בפיגור.

החלפת מערכת 4
מיזוג אוויר

יש לבצע מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות 
שהתקבלו על ידי הצ"ע, לתעד בכתב כל שינוי ביחס 

להחלטה קודמת ולוודא אכיפת תנאי ההסכמים 
בנושא פיגורים במתן השירותים. 

הסכם האחזקה 4
ישירות מול 

השוכרים

יש לשקול את נושא גביית דמי האחזקה מהדיירים 
על ידי הצ"ע ותשלום עבור שירותי האחזקה 

להשתתפויות. זאת תוך התייחסות לאפשרות שחלק 
מדמי האחזקה שמשלמים הדיירים ייזקף לזכות 

הצ"ע.
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המלצהנושא פרק 

אמנת שירות 4
)SLA(

מומלץ להסדיר את נושא אמנת השירות בהסכם שבין 
הצ"ע לחברה, ולקבוע טווח ימי טיפול בקריאות 

שירות, בהתאם לאופי הקריאה ולדחיפותה.

יש להוסיף במערכת הקריאות שדה נוסף המגדיר 
את הקריאה כ־"דחופה", "רגילה" וכל סטטוס אחר 
שיוגדר על ידי הצדדים ולהצמיד לכל סוג קריאה 

את משך הזמן שהוקצב לטיפול בה, בהתאם לאמנת 
השירות שתיקבע.

טיפול בקריאות 4
שירות בנושא 
חדרי שירותים

מומלץ לשקול לבצע שיפוץ מקיף בחדרי השירותים 
בבניין, לרבות החלפת צנרת ותיקונים אסטטיים, זאת 

בכפוף לאישור תקציב ייעודי לפרויקט.

סקר שביעות 4
רצון של 
השוכרים

מומלץ להרחיב את היקף הסקר אשר מתבצע בקרב 
שוכרי הנכס ברחוב קפלן 17 לצורך קבלת תוצאות 

ממספר רב של שוכרים. כמו כן, מומלץ כי ריכוז 
התוצאות יעבור לידי הצ"ע לצורך מעקב ובקרה.

ניהול יחידות 4
הבניין במערכת 

המידע של 
החברה

מומלץ למפות את השטחים הקיימים בבניין, לבדוק 
שוב את הנתונים הקיימים ולסווג מחדש את השטחים 

הפנויים, לרבות הכנת תשריט לכל קומה וזיהוי של 
מספר היחידה בתשריט. יש לאמת את הנתונים עם 
מספרי היחידות והשטחים המשויכים לכל יחידה, 

אשר מופיעים במערכת המידע של החברה. 

ממשקי 5
העבודה 

בין הצ"ע 
להשתתפויות

מומלץ להוסיף נספח לחוזה שיסדיר את ממשקי 
העבודה בין הצ"ע להשתתפויות, לרבות בדבר 

אישורי הוצאות השבחה בהן תחויב הצ"ע. 

פיקוח על 5
דיווחי החברה

מומלץ לבצע מעקב ופיקוח אחר הדיווחים השוטפים 
שהצ"ע מקבלת מהחברה, לרבות בדיקה של כל 

ההוצאות בהן מחייבת השתתפויות את הצ"ע, קבלת 
מדגם אסמכתאות, וביצוע בדיקות סבירות להוצאות 

ועמלות שמנוכות מהכנסות השכירות.
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המלצהנושא פרק 

חיוב הצ"ע 5
בדמי ארנונה 

ואחזקה

יש לבחון לעומק את מנגנון החיוב בגין הוצאות 
הארנונה ולעדכן את ההסכם, כך שחיוב הארנונה 

יהיה בגין משרדים ריקים שטרם הושכרו בלבד. כמו 
כן, יש לבטל את חיוב הצ"ע בדמי האחזקה בגין 

שטחים ריקים.

ספטמבר 2020





 אופק ישראלי, חברה לעידוד עלייה בע"מ )חל"צ( —

הממשק עם ההסתדרות הציונית העולמית
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 אופק ישראלי, חברה לעידוד עלייה בע"מ )חל"צ( —

הממשק עם ההסתדרות הציונית העולמית

מטרות הביקורת  .1

לבחון את הנושאים הבאים:

והקליטה  העלייה  למשרד  ישראלי  אופק  שבין  ההסכמים  יישום  א. 
וכן יישום ההסכמים שבין אופק ישראלי, לבין ההסתדרות הציונית 

העולמית )להלן — הצ"ע(.

ממשקי העבודה של אופק ישראלי עם הצ"ע. ב. 

שיטת הביקורת והיקפה  .2

הביקורת התקיימה במסגרת תכנית העבודה של משרד המבקר, במהלך   2.1
המחצית השנייה של שנת 2018 ותחילת 2019. נציין שבחודש מאי 
2019 ערכנו דוח ביקורת בנושא הממשל התאגידי באופק ישראלי. 
כמו כן, בפברואר 2020 הצגנו בוועדת הביקורת בחבר הנאמנים של 
הסוכנות היהודית דוח בנושא 'אופק ישראלי, הממשק עם הסוכנות 

היהודית'.

ובממשקי  ישראלי  אופק  בניהול  שונים  היבטים  בחנה  הביקורת   2.2
העבודה שבין אופק ישראלי להצ"ע ובהם הנושאים הבאים:

עריכת הסכמים א. 

תכנון ואישור תוכניות העבודה ב. 

פעילות ג. 

דוחות ביצוע כספיים והתחשבנות ד. 

תשלומים ה. 

דוחות ביצוע כמותיים ו. 
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בקרות ומערכות מידע ז. 

מדדים ח. 

נהלים ט. 

במהלך הביקורת נפגשנו עם הגורמים הבאים:  2.3

הנהלת אופק ישראלי א. 

מבקר פנימי — אופק ישראלי ב. 

ודירקטור באופק  סמנכ"ל קשרי קהילה בסוכנות היהודית  ג. 
ישראלי

מנהלי היחידה ליהדות דוברת רוסית בסוכנות היהודית ד. 

)טלפונית(  מוסקבה  בלונדון,  היהודית  הסוכנות  גזברי  ה. 
וסאופאולו )טלפונית(

מזכיר ההנהלה הציונית בהצ"ע ודירקטור באופק ישראלי ו. 

מנהל המחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע ודירקטור באופק ישראלי ז. 

הערת הביקורת

ההסתדרות  עם  ישראלי  אופק  את הממשקים של  מציג  הנוכחי  הדוח 
הציונית העולמית.

רקע כללי  .3

היא  זו  היהודי, כאשר תפיסה  ביתו של העם  היא  ישראל  מדינת   3.1
אחת מאבני היסוד של מדינת ישראל מאז הקמתה. בחוק השבות, 
התש"י־1950 )להלן: "חוק השבות"(, נקבע, בין היתר, שעולה הוא 
אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד עולה ממשרד הפנים. על־פי חוק 
השבות, זכאי, בכפוף לדרישות החוק, לעלות לישראל כל יהודי ובן 
זוגו, ילדיו, נכדיו ובני זוגם. החוק מגדיר גם מקרים שבהם לא תינתן 

זכאות לעלייה.

מדיניותן של ממשלות ישראל, לאורך השנים, הייתה לעודד הגעת 
עולים למדינת ישראל ולפעול לקליטתם. המשרד לקליטת עלייה 
)בשמו דאז(, סייע לעולים חדשים במימוש זכויותיהם ובקבלת הסיוע 

שהם זכאים לו.
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היהודית  הסוכנות  לבין  ישראל  ממשלת  בין  שנכרתו  באמנות   3.2
שני  תפקידי  מפורטים  ב־1979  העולמית  הציונית  וההסתדרות 

הארגונים ובכלל זה תפקידם בתחום העלייה והקליטה.

הציונית  וההסתדרות  היהודית  במסגרת תפקידים אלה, הסוכנות 
נוספים  גופים  גם  כמו  עידוד העלייה,  פועלות בתחום  העולמית 
)להלן:  והקליטה  העלייה  משרד  ידי  על  כלל  בדרך  שנתמכים 

"המשרד"(.

והקליטה".  2013 שונה שם המשרד ל"משרד העלייה  באוקטובר   3.3
המשרד החל לפעול בתחום עידוד העלייה כאשר בחודש מרס 2014 
הציגה שרת העלייה והקליטה דאז בכנסת את תוכנית "צרפת תחילה" 
של משרדה, לעידוד העלייה מצרפת בשיתוף הסוכנות היהודית. 
בתאריך 22 ליוני 2014, אישרה ממשלת ישראל את החלטה מספר 
1736 בדבר הקמת פרויקט לאומי לעידוד העלייה מכלל ארצות 
העולם ותוכנית לעידוד העלייה מאירופה. במסגרת ההחלטה, נקבע 
כי הסוכנות היהודית והצ"ע יקימו בבעלות משותפת חברה לתועלת 

הציבור, שתיועד לנושא עידוד העלייה.

במסגרת התוכנית לעידוד העלייה מאירופה, הוחלט, בין השאר, שעל 
המשרד, לפעול להגדלת תקציב התמיכה בארגונים המעודדים עלייה.

בתאריך 24 לפברואר 2015 נרשמה אצל רשם ההקדשות ברשות   3.4
התאגידים חברת אופק ישראלי — חברה לעידוד עלייה בע"מ )חל"צ(, 
מס' תאגיד 51516134-7, )להלן: "אופק ישראלי"(. אופק ישראלי 
החלה בפעילותה בשנת 2016. בשלב הראשון )פברואר 2016(, בחמ"ע 

ובשלב השני )מאי 2016(, בשאר העולם.

בתאריך 23.11.2017 התקבלה החלטת ממשלה מספר 3181 ובה נקבע 
שלאור הצלחת פעילות הפרויקט, ישנו צורך בתכנון לטווח ארוך 
ולכן הוחלט, כי: "תקציב הפרויקט לשנים 2020-2018 יעמוד על 24 
מלש"ח לשנה )72 מלש"ח לשלוש שנים(. התקציב יבוא ממקורות 

המשרד".

בעלי  24.2.2015, כאשר  נרשמה בתאריך  ישראלי  אופק  כאמור,   3.5
המניות הם הסוכנות היהודית והצ"ע )בחלוקה שווה ביניהם(. בתקנון 
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אופק ישראלי נקבע שתוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"ל המשרד ובה 
עשרה חברים. בנוסף למנכ"ל המשרד, ימונו עוד ארבעה חברים נציגי 
המשרד, שני חברים נציגי הסוכנות היהודית, שני חברים נציגי הצ"ע 
וחבר אחד מקרן היסוד. על ועדת ההיגוי הוטל, בין השאר, לקבוע 
מדיניות באשר לפרויקטים ולאשר את מתווה תוכנית העבודה שלהם.

לאופק ישראלי חמישה עובדים ובהם מנכ"ל החברה, מנהלת כספים,   3.6
שני מנהלים נוספים ועובד שמשמש כעוזר מנכ"ל ואחראי על תחומי 

האדמיניסטרציה בחברה.

במהלך התקופה 2018-2004 חל גידול במספר העולים. לאחר כעשר   3.7
שנים שבהן מספר העולים עמד על כ–20,000 בשנה, חל שינוי במגמה 
ובחמש השנים האחרונות, קיימת מגמת גידול בעלייה. להלן נתונים1 

בנושא העלייה לישראל בתקופה זו:

מספר העולים הגדול ביותר מגיע לישראל מרוסיה, אוקראינה, צרפת 
וארה"ב. להלן נתונים בדבר מספר העולים לישראל, בחתך מדינות 

המוצא, שמהן הגיעו העולים:

אתר האינטרנט של המשרד לעלייה וקליטה.  1
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תוכנית עבודה  .4

כללי

תוכנית העבודה של הפרויקט, מהווה את הבסיס לפעילות האופרטיבית 
והכספית של אופק ישראלי.

תוכנית העבודה של הפרויקט מאוזכרת באופן כללי בתקנון אופק ישראלי 
ובאופן מפורט במערך ההסכמים שבין המשרד לאופק ישראלי. בנוסף, 
התוכנית מהווה חלק מההסכמים שבין אופק ישראלי להצ"ע והיא מצורפת 

להסכמים אלה כנספח.

בהסכם שבין אופק ישראלי להצ"ע נרשם ש"...המשרד, אופק ישראלי, 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית גיבשו תוכנית 

עבודה בהתאם להחלטת הממשלה הנ"ל".
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תוכנית העבודה מבוססת על שני נדבכים והם:

פירוט התוכניות — נספח א' להסכם  •

פירוט המסגרות התקציביות — נספח ב' להסכם  •

התוכנית כוללת את הפרטים הבאים: המדינה, תיאור התוכנית )לדוגמה: 
)לדוגמה  מרכזי הכנה לעליה — אולפנים( מספר היחידות של הפעילות 
100 אולפנים וכו'( והעלויות לכל תוכנית, תוך פירוט של הנושאים הבאים:

עלות השתתפות המשרד  •

עלות תוספת של 15% עבור כוח אדם, כאשר על הצ"ע לשאת   •
בעלות זו.

השקעות הצ"ע ללא אופק ישראלי  •

פעילות  לכל  התקציבית  המסגרת  מוצגת  העבודה  לתוכנית  ב'  בנספח 
)תוכנית( וכן לכוח האדם וההשתלמויות.

כנתון עזר, מוצגים בנספח גם השקעות הצ"ע, ללא אופק ישראלי )עלויות 
שהצ"ע נשאה בהם טרם תחילת העבודה עם אופק ישראלי והיא מתחייבת 
להמשיך ולשאת בהן(. יש להדגיש שאין מדובר למעשה בהשקעות חדשות 
ללא אופק ישראלי, אלא הצהרה של הצ"ע, על תשתית תקציבית ופיזית 
שהיא מעמידה החל משנת 2016 לטובת הפרויקט הלאומי ושיתוף הפעולה 
עם אופק ישראלי. תקציבים אלה שהצ"ע והסוכנות היהודית מעמידות, 
הם תנאי חוזי לכך שאופק ישראלי תתקצב פעילות חדשה או הרחבה של 

פעילות קיימת.

ממצאים

הביקורת בחנה את תהליכי העבודה בשנת 2017 לקראת תוכנית   4.1
העבודה לשנת 2018 ואת התהליך בשנת 2018, לצורך אישור תוכנית 
העבודה לשנת 2019. במסגרת זו, מיפינו את שלבי התהליך וכן את 
הגורמים שהשתתפו בתהליך גיבוש התוכנית. להלן תרשים זרימה של 
פעילות אופק ישראלי מול הסוכנות היהודית והצ"ע, כפי שהתקבל 

מאופק ישראלי:
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להלן תיאור התהליכים העיקריים בתכנון ואישור תוכנית העבודה בפרויקט:

מבדיקת תהליך תכנון ועריכת תוכנית העבודה עולה, כי לאחר תהליך   4.2
למידה בתקופה 2017-2016, החלה אופק ישראלי לקיים תהליך סדור 
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שבו כל הגורמים הרלבנטיים, המפורטים לעיל, היו שותפים לתכנון, 
גיבוש ואישור תוכנית העבודה.

נערכו  העבודה  תוכנית  ואישור  תכנון   ,2018  — העבודה  בשנת 
לראשונה עבור שנת עבודה מלאה וזאת בשונה מתוכנית העבודה 
הראשונה, שהייתה לפרק זמן של כשנה ושבעה חודשים, ממאי 2016 

ועד סוף דצמבר 2017.

מבדיקות שערכנו בהתייחס לתוכניות העבודה בתקופה: 2019-2017,   4.3
עולות התובנות הבאות:

עד לסוף השנה )2017 וגם 2018(, אושרו תוכניות העבודה  א. 
לשנה העוקבת על־ידי כל הגורמים במשרד, לרבות ועדת 
הפטור במשרד האוצר, שאישרה את התקשרות המשרד עם 
אופק ישראלי בפטור מחובת מכרז. המשמעות של החלטה זו 
היא הקצאת המסגרת התקציבית של המשרד לפרויקט והיא 

מהווה את החלק האחרון בתהליך אישור תוכנית העבודה.

תוכנית העבודה לשנת 2019 גובשה עד לאוגוסט 2018 והיא  ב. 
אושרה על־ידי כל הגורמים הרלבנטיים בדצמבר 2018.

בתהליך תכנון ואישור התוכניות השתתפו המנהלים הרלבנטיים  ג. 
מטעם הגורמים המבצעים, עם עובדי מערך הכספים )בסוכנות 
הנהלת  ישראלי,  אופק  מנהלי  עם  יחד  ובהצ"ע(,  היהודית 
ועדת  ההיגוי,  ועדת  ישראלי,  אופק  דירקטוריון  המשרד, 

המכרזים במשרד וכן ועדת הפטור במשרד האוצר.

תוכנית העבודה מבוססת כפי שמוצג בסעיף 4 לעיל, על מבנה  ד. 
קשיח של תיאור הפעילויות, היקפן וההוצאות המתוכננות 
בצידן. מעובדה זו ניתן לראות שאופק ישראלי מיסדה את 
תוכנית העבודה ככלי תכנון וניהול יעיל, בו מוצגים באופן 

ברור סעיפי הפרויקט, לרבות המסגרת הכספית המיועדת.

תוכנית  לגיבוש  ישראלי  אופק  של  ההכנות  בבדיקת שלב  ה. 
העבודה, מצאנו, כי אופק ישראלי ערכה עבודות מטה ובהן 
היהודית  בסוכנות  תפקידים  בעלי  בעזרת  סביבה  ניתוחי 
ובהצ"ע. ניתוחי הסביבה נערכו על־ידי כל אחד מהארגונים 
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בתחומי פעילותו, שכוללים בין השאר נתונים על הקהילות 
היהודיות ברחבי העולם, כך לדוגמה: מאפיינים של הקהילה, 
אלה(,  )בארצות  היהודים  על  המקומי  השלטון  השפעות 
מאפיינים של העולים )גיל, מצב סוציואקונומי ועוד(, ניתוח 
המניעים העיקריים לעלייה בכל אחת מהמדינות שנסקרו, 
בכל אחת מהמדינות, חסמים  העולים  גיאוגרפי של  פיזור 

לעלייה ועוד.

מספרי  העולים,  למספרי  באשר  עזר  נתוני  בצד  זאת  כל   
שנפתחו  העלייה  תיקי  מספר  קשר(,  )פרטי  ה"קונטקטים" 

ונתונים נוספים.

ניתוחי סביבה אלה מצביעים על תהליך מעמיק וסדור בתכנון   
תוכנית העבודה שמבצעת אופק ישראלי והם חלק מתהליך 
גיבוש תוכנית העבודה, במדינות שבהן התוכנית קיימת ובפרט 
במדינות שנבחנת האפשרות להכניסן לראשונה, אל התוכנית.

לצורך גיבוש תוכנית העבודה נעזרת הנהלת אופק ישראלי  ו. 
בנתונים של ניתוחי סביבה, שהתקבלו בעזרת הסוכנות היהודית 
והצ"ע, כאשר השיקולים הנוספים בבחירת סעיפי התוכנית 
)איפה לפעול, מה לעשות, כמה ובאיזה עלות( מבוססים גם 
על ניסוי וטעייה. כל זאת, היות ולא נמצאו "נוסחה"/מודל 

כלכלי שיהוו אמת מידה לאופטימיזציה של הפעילות.

תוכנית העבודה היא תוכנית שנתית שמאושרת, כאמור, אחת  ז. 
לשנה ואין עד כה תוכנית רב שנתית. הצורך לערוך תוכנית 

דו שנתית, עלה בישיבת ועדת ההיגוי )דצמבר 2017(.

תוכנית העבודה של הפרויקט המאושרת על־ידי כל הגורמים  ח. 
הרלבנטיים, מורכבת כאמור בסעיף 4 לעיל, משני חלקים: 
פירוט הפעילות )נספח א' להסכם שבין אופק ישראלי להצ"ע 

והמסגרת התקציבית לפרויקט )נספח ב' להסכם(.

תוכנית העבודה של הפרויקט שמוצגת בהסכם )לרבות שני   
הנספחים(, אינה כוללת לוח זמנים מתוכנן )גאנט(, לביצוע 
הפעילויות לאורך השנה לדוגמה: x אולפנים בעיר y במהלך 

הרבעון הראשון לשנת 2019 וכו'.
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יש לציין שלאופק ישראלי יש תוכנית עבודה עם לוחות זמנים,   
בתיאום עם הצ"ע והסוכנות היהודית, אולם כאמור, התוכנית 
ולוח הזמנים בצידה, אינה חלק מההסכם שבין אופק לבין 

הצ"ע, או הסוכנות היהודית.

המלצה

על אופק ישראלי לגבש, בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים, מסמך 
שיגדיר את סדר הפעולות ולוח הזמנים לאישור תוכנית העבודה.

הסכמים  .5

כללי

הפרויקט מייצר פעילויות לעידוד עלייה ברחבי העולם, באמצעות הסוכנות 
היהודית והצ"ע. התקציבים לביצוע הפרויקט מועברים, כאמור, מהמשרד 
לאופק ישראלי ומאופק ישראלי אל הסוכנות היהודית ואל הצ"ע. התקציבים 
מועברים לאחר אישור ביצוע הפרויקטים במטה אופק ישראלי וכן בכפוף 

לאישור המשרד לעלייה וקליטה.

תהליכי העבודה בין גופי הביצוע: הסוכנות היהודית והצ"ע לבין אופק 
והבקרות,  ישראלי, לרבות תהליכי התכנון, הדיווח הכספי, התשלומים 
המעוגנים בהסכם של כל אחד מהגופים המבצעים את הפעילות, עם אופק 

ישראלי. בנוסף, נערכים הסכמים בין אופק ישראלי למשרד.

ההסכמים מתחדשים אחת לשנה והם מהווים, כאמור, את הבסיס ליישום 
הפרויקט.
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ממצאים

להלן תיאור מערכת ההסכמים בפרויקט מראשיתו:

ההסכם בין אופק ישראלי להצ"ע בשנת 2018, נחתם כאמור במהלך   5.1
הראשונים  בחודשים  למעשה   .)23.5.2018( ההתקשרות  תקופת 

לביצוע הפרויקט בשנת 2018, פעלו ללא הסכם תקף.

יש לציין שלאחר אישור ועדת הפטור בתאריך 31.12.2017 נחתם   
ההסכם עבור 2018, בין המשרד לאופק ישראלי במועד )1.1.2018( 
ואילו ההסכם בין המשרד לאופק ישראלי לשנת 2019, נחתם לאחר 

מועד תחילת ההתקשרות )6.2.2019(.
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היא  ההסכמים,  על  החתימות המאוחרות  העיקרית של  ההשלכה   5.2
החשיפה של הצ"ע, שהתקשרה עם ספקים והעסיקה עובדים, ללא 

התחייבות תקציבית של אופק ישראלי.

יחד עם זאת, יש לציין, כי תוכנית העבודה של אופק ישראלי אושרה   5.3
בוועדת הפטור של משרד האוצר )לגבי 2018 וגם לגבי 2019( וכן 
החלטת  מתוקף  התוכנית  למימון  המדינה  של  התחייבות  קיימת 
2020. שתי עובדות אלו מפחיתות את  וכולל שנת  הממשלה עד 

החשיפה המפורטת בסעיף 5.2 לעיל.

המלצה

לפעול כדי שההסכמים בין הצ"ע לבין אופק ישראלי, ייחתמו לפני תחילת 
כל שנה.

פעילות  .6

כללי

אופק ישראלי מתכננת את התוכנית הלאומית לעידוד העלייה יחד עם הצ"ע 
והסוכנות היהודית כאשר האחרונות מבצעות את הפרויקט. תוכנית העבודה 
של הפרויקט מאושרת בכל שנה והיא מהווה את המסגרת התקציבית לביצוע 

הפרויקטים.

כאמור, המסגרת התקציבית של הפרויקט )כפי שפורט בסעיף 4 לעיל(, 
כוללת שלושה מרכיבים ראשיים )המבוססים על נספח ב' להסכם בין אופק 

ישראלי להצ"ע( והם:

"מימון המשרד" א. 

תוספת של הצ"ע בהיקף של 15% עבור כוח אדם ב. 
השקעת הצ"ע, ללא אופק ישראלי.2 ג. 

ממצאים

בבדיקת ניצול התקציב במסגרת "מימון המשרד" עלה, כי המשרד   6.1

אין המדובר בהשקעות חדשות אלא הצהרה של הצ"ע על תשתית תקציבית שהיא מעמידה   2
לטובת הפרויקט.
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ואופק  זה  במרכיב  המתוקצב  הסכום  את  ישראלי  לאופק  מעביר 
ישראלי מעבירה אותו )בכפוף לבדיקות ואישורים(, לגופים המבצעים 

)הסוכנות היהודית והצ"ע(.

להלן פירוט התקציבים שבמימון המשרד:  6.2

התקופה הראשונה — מהתחלת הפרויקט בחמ"ע בפברואר   •
2016 ועד סוף 2017: בתקופה זו הייתה מערכת הסכמים בת 
12 חודשים מפברואר 2016 ועד פברואר 2017, שהמשיכה 
בהתקשרויות נוספות )ועימן עדכוני תקציב(, עד לסוף 2017.

התקופה השנייה — 31.12.2018-1.1.2018  •

להלן הנתונים )באלפי ש"ח(:

הערותאחוזיםהביצועהתקצובתאריך התוכנית 

בתקופה זו היו 2017-20169,794,1736,142,94167.2%
מספר תקציבים 

)כמפורט בהמשך(

עד לסיום 2018
עריכת הדוח, לא 
התקבלו נתונים 

בנדון

להלן ניתוח נתוני התקציב וניצולו:

בתקופה מפברואר 2016 ועד אוגוסט 2017, ההחלטות בנושא מרכיבי   6.3
התוכנית )מה לעשות, היכן, כמה ומתי(, התבססו בין השאר על ניסיון 

העבר של הגופים המבצעים.

בתום תקופה זו )אוגוסט 2017(, נותרו כמפורט בטבלה לעיל, יתרות   6.4
תקציביות. כדי לנצל יתרות אלו, נערכה תוכנית חדשה לחודשים 
שהמסגרת   ,"08/17 מעודכן  "תקציב  להלן:  ספטמבר־אוקטובר, 
התקציבית שלה הייתה, היתרה התקציבית שנותרה מהתקופה הקודמת 

)פברואר 2016 - אוגוסט 2017(.
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בתום תקופה זו )"תקציב מעודכן 8/2017(", התהליך חזר על עצמו   6.5
ונקבעה תוכנית לדצמבר 2017, להלן: "תקציב עדכון 2 )11/2017(" 
ובה מסגרת תקציבית שהתבססה על היתרה התקציבית מהתקופה 

התקציבית שקדמה )תקציב מעודכן 08/17(.

בסיכום תקופת התקציב 2017-2016, נותרה יתרה לא מנוצלת בסך   6.6
של כ–3.6 מיליון ש"ח.

מניתוח הנתונים ושיחות עם הגורמים הרלבנטיים עולה שאי הניצול   6.7
המלא של התקציבים נובע ממכלול גורמים ולהלן הפירוט:

2017-2016 היו שונים  תהליכי העבודה והתקצוב בשנים:  א. 
מאלה שנערכו בשנת 2018 והם אופיינו בגיבוש ולמידה תוך 
כדי הפעלת הפרויקט. כאמור, ניכרת "עקומת למידה" של 
אופק ישראלי, אשר באה לידי ביטוי בניצול תקציבי טוב יותר, 

ככל שפרק הזמן שחלף ממועד תחילת הפרויקט גדל.

בין אופק ישראלי להצ"ע,  העיכוב בחתימה על ההסכמים  ב. 
אשר  ודאות  ואי  הבנות  אי  יצר  לעיל,   5 בסעיף  כמפורט 
תרמו לאי הניצול התקציבי. לצורך עריכת שינויים בין סוגי 
הפעילויות והמקומות השונים וגם בין תתי הסעיפים, נדרש, 
בדרך כלל, אישור המשרד. האפשרות לערוך שינויים על 
דעת הגוף המבצע )הצ"ע( וגם על־ידי אופק ישראלי, מוגבלת 

ומצומצמת, עובדה המקשה על ניהול התקציב.

לצורך בקשות לשינויים מהמשרד, נדרש לבצע תהליך של  ג. 
שינוי ייעוד )ראה פירוט בסעיף 7 להלן(. התהליך מהווה גורם 

מעכב לצורך ניצול מלא של התקציב.

הנהלת אופק ישראלי מקבלת מידע בדבר הצורך בשינויים  ד. 
בתוכנית ובתקציב מהסוכנות היהודית והצ"ע. המידע מתקבל 
במלואו, רק לאחר השלמת התשלומים לספקים. לכן, במקרים 
ביצוע  לאחר  חודשיים/שלושה  מתקבל  המידע  מסוימים 
הפעילות, עובדה שמונעת תגובה מהירה לצרכים העולים 

מהשטח, כדי לנצל את התקציב באופן מיטבי.

כל הדיווחים התקופתיים במהלך שנת 2018 התקבלו באיחור ולכן 
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לא היו בידי אופק ישראלי הנתונים הכספיים הנדרשים. מכאן, 
התגובה  לאפשרות  בהתייחס  הנוכחית,  השיטה  של  מגבלותיה 

במקרים של אי ניצול תקציבי.

המלצה

ראוי לבחון את האפשרויות העומדות בפני אופק ישראלי, כדי לנצל 
את מלוא התקציבים שעומדים לרשותה, לרבות בחינת ההיתכנות 
של מערכת ממוחשבת שתאפשר שיפור בקבלת הנתונים מהשטח 

שיסייעו לניצול תקציבי מיטבי )ראו פירוט בסעיף 7 להלן(.

שינוי ייעוד  .7

כללי

כי האגף  "יובהר  נקבע:  במסגרת ההסכם שבין המשרד לאופק ישראלי 
מקצועי במשרד יהיה רשאי לבצע שינויים בתוכנית בכפוף לאישור חשבת 
המשרד ובלבד שלא יחול שינוי בעלות הכוללת של התוכנית או בעלויות 
של כל רכיב...דהיינו, ניתן יהיה להוסיף פעילויות המתומחרות בהסכם על 

חשבון פעילויות אחרות שהתקיימו בהיקף נמוך מהמתוכנן".

ככלל, אופק ישראלי בודקת ומאשרת, כי אכן התקציבים נוצלו ומגישה 
במידת הצורך בקשה לשינוי ייעוד למנהלת אגף בכיר עידוד עלייה ותושבים 

חוזרים במשרד העלייה והקליטה.

השינוי יכול להיות הגדלת תקציב באותו סעיף, הגדלת מספר הפעולות 
באותו תקציב, או תכנית חדשה.

מנהלת האגף בודקת ומאשרת את הפנייה ופונה לוועדת המכרזים בבקשה 
לאשר את השינוי. לאחר מכן השינוי מוגש לאישור ועדת הפטור של האוצר.

ממצאים

במהלך מאי ויוני 2018 קיים מנכ"ל המשרד יומיים של דיוני סטטוס   7.1
בהשתתפות נציגי אופק ישראלי, הסוכנות היהודית והצ"ע, לקראת 
תוכנית העבודה של 2019 תוך בחינת הרלבנטיות של התוכניות 
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)פרוטוקול מתאריך 4.6.18 "אופק ישראלי — דיוני סטטוס — סיכום 
מנכ"ל משרד העלייה והקליטה"(.

בתאריך 20.8.2018 פנתה מנהלת אגף בכיר לעידוד עלייה אל ועדת   7.2
המכרזים של המשרד בבקשה לאשר שינויי יעוד לחלק מהתוכניות.

בתאריך 20.9.2018 התקיימה ישיבת ועדת מכרזים של המשרד בנושא   7.3
"בקשה לשינוי יעוד בהתקשרות קיימת עם חברת אופק ישראלי לקיום 
תכנית לעידוד עלייה". בבקשה פרטה ראש האגף, את הסעיפים שבהם 

נדרש השינוי. בתום הדיון אישרה הוועדה את השינוי המבוקש.

כעבור כשבועיים )4.10.2018(, אישרה ועדת הפטור ממכרז של משרד   7.4
האוצר, את הפטור ממכרז בהתקשרות עם אופק ישראלי, שלגביה 

ועדת המכרזים אישרה שינוי ייעוד, ללא תוספת תקציבית.

בתאריך  נחתם  ישראלי  לאופק  הצ"ע  בין  הייעוד  שינוי  הסכם   7.5
.1.12.2018

נציין שהתחלת מהלך של שינויי יעוד, בחודש מאי 2018 אשר הסתיים   7.6
בחודש אוקטובר 2018, )מועד ההחלטה העקרונית על השינוי(, אינו 

מספק לצורך ניצול מירבי של התקציב.

מנכ"ל אופק ישראלי מסר לביקורת, שבשנת 2019 החברה הגישה בקשה 
לארבעה שינויי ייעוד וקיבלה תשובה לאחר 7 ימי עבודה.

החל משנת 2019, אופק ישראלי קיבלה החלטה לבצע 90% מהפעילות בשטח 
בחצי השנה הראשונה, כדי שניתן יהיה לבצע, במידת הצורך, את תהליך 

שינוי הייעוד בפרק זמן שיאפשר ניצול תקציבי מיטבי.

המלצה

לבחון את האפשרויות שאופק ישראלי תקבל מוקדם ככל האפשר, עדכונים 
שיטתיים לגבי אירועים/פעילויות שלא יוצאים אל הפועל ו/או מבוצעים 
בהיקף מצומצם משמעותית ביחס למתוכנן, כדי לאפשר ניצול התקציב, 

שיועד להם, עבור אירועים/פעילויות אחרים.
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דוחות ביצוע כספיים  .8

כללי

כאמור, בנספחים א' ו־ב' להסכם שבין אופק ישראלי להצ"ע נקבע שאחת 
לרבעון, הצ"ע תעביר לאופק ישראלי, דיווח מפורט לרבות אסמכתאות, ככל 
שיידרשו, על הכספים שהוצאו במסגרת הפעילויות וזאת בהתאם לפירוט 
התוכניות. דוחות אלה יוגשו אחת לרבעון ולא יאוחר מתום חודש לאחר 

הרבעון.

דוח מסכם שנתי יוגש לאופק ישראלי, עד חודשיים ממועד סיום ההתקשרות.

בבדיקה שערכנו התייחסנו לדיווח המסכם עבור 2017-2016 וגם לדיווחים 
הרבעוניים שנערכו בשנת 2018.

ממצאים

הצ"ע העבירה לאופק ישראלי את הדוח המסכם לתקופה שמסתיימת   8.1
ב־31.12.2017, בתאריך 20.2.2018. נמצא תקין.

להלן הנתונים בנושא מועדי הדיווחים לשנת 2018:  8.2

רבעון ראשון 
2018

רבעון שני 
2018

רבעון שלישי 
2018

רבעון רביעי 
2018

תאריך דיווח 
לפי ההסכם

30/04/201831/07/201830/10/201828/2/2019

תאריך דיווח 
בפועל

24/06/2018
19/08/2018
07/11/2018
04/03/2019

מהטבלה עולה שכל הדיווחים בשנת 2018, הוגשו באיחור ביחס 
לדרישות ההסכם.

בדיווחים שנערכו בשנת 2018 נדרשה הצ"ע להבהרות, שאותם סיפקה   8.3
לאופק ישראלי תוך ימים בודדים )דיווח ראשון ושני(, באמצעות דוח 

מעודכן.
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הטיפול והעברת דוחות מעודכנים במחצית השנייה של 2018 ארכו 
כחודשיים )דיווח שליש( וחודש בדווח הרביעי.

בהתאם להסכם עם המשרד, אופק ישראלי נדרשת למסד מדדי בקרה 
ולערוך בדיקות לדוחות המתקבלים מהגורמים המבצעים, לרבות 
נתוני עזר שאותם נדרש לקבל )מאזני בוחן, כרטסות הנהלת חשבונות 
ואסמכתאות נוספות וכו'(. אי לכך, אופק ישראלי מבצעת בדיקות 
למדגם של אסמכתאות והן התמשכו בחלק מהמקרים במשך מספר 

חודשים.

פרק  נקבע  לא  להצ"ע,  ישראלי  אופק  לציין, שבהסכם שבין  יש 
זמן מירבי לטיפול ואישור דרישות התשלום שבמסגרת הדוחות 
התקופתיים, זולת ההתייחסות הבאה: "אופק ישראלי תעביר להצ"ע 
ו/או האסמכתאות, בתוך  בקשות הבהרה או הערות לגבי הדוחות 

זמן סביר".

הביקורת מודעת לכך שבירורים באשר לדיווחים הרבעוניים והשנתיים 
היו כרוכים בהשלמת נתונים ובדיקתם.

המלצה

והצ"ע,  ישראלי  אופק  בין  בהסכמה  הסביר"  הזמן  "פרק  את  להגדיר 
להשלמת הבירורים לגבי הדיווחים הרבעוניים והשנתיים.

תשלומים  .9

כללי

בהסכם שבין אופק ישראלי להצ"ע, נקבע כיצד להעביר דרישות תשלום, 
מהן האסמכתאות הנדרשות ומהם האישורים שאותם על הצ"ע לצרף אל 

דרישת התשלום כמפורט בסעיף 8 לעיל.

תהליך העברת דרישות התשלומים מהחברה להצ"ע מפורט בהסכם והוא 
מגדיר בין השאר:

"אין בציון התרומה המקסימלית כדי לחייב את החברה, לשלם להצ"ע את כל 
סכום שהוא. התשלום יתבצע בכפוף לביצוע בפועל ולהגשת דוחו מפורטים".
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לאישור  כפופים  החברה  תשלומי  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  "למען 
ולתשלומים המגיעים מהמשרד. החברה תעביר להצ"ע את מלוא הכספים 
ששילם המשרד בגין פעולות הצ"ע, תוך 21 ימי עסקים מרגע קבלת התשלום.

ו/או  הדוחות  לגבי  הערות  או  הבהרה  בקשות  להצ"ע  תעביר  "החברה 
האסמכתאות, בתוך זמן סביר לפני העברת הדוחות למשרד".

..." להצ"ע לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין עיכוב בתשלום 
שנגרם עקב חוסר בפרטים בדוחות שנמסרו לחברה".

"...רשאית החברה לקזז מכל סכום שיגיע להצ"ע מהחברה עפ"י הסכם זה, 
כל סכום אשר יגיע לחברה מהצ"ע. קיזוז כאמור לעיל יעשה ובלבד שניתנה 

להצ"ע הודעה מראש ובכתב על ביצוע הקיזוז".

עם תום תהליך הבדיקות של אופק ישראלי וקיזוז בדרישת התשלום ככל 
שיידרשו, אופק ישראלי מעבירה למשרד את דרישת התשלום והאסמכתאות 
הרלבנטיות לבדיקת המשרד. לאחר בדיקות המשרד הוא מעביר לאופק 
ישראלי את הסכום שבדרישת התשלום )בשילוב קיזוז ככל שיידרש וזאת 

בהתאם להסכם של אופק ישראלי עם המשרד(.

יש להבהיר, שעל אופק ישראלי להעביר להצ"ע את מלוא הכספים שהיא 
קיבלה מהמשרד בגין דרישות התשלום של הצ"ע.

למעשה, בשלב זה ההסכם אינו מעניק לאופק ישראלי אפשרות לעכב )מעבר 
ל־21 ימי עסקים( או לקזז כספים.

ממצאים

בבדיקת 10 העברות כספים מאופק ישראלי אל הצ"ע בתקופה 2017-  9.1
2018 עלה, כי ארבע מהן )במועדים 15.1.17, 23.3.17, 18.5.17 וגם 
19.11.17( שולמו בפרק הזמן שנקבע בהסכם. שש העברות כספים 
מאופק להצ"ע שולמו בפרק זמן ארוך מזה שהוגדר בהסכם )28.8.17, 

24.9.17, 19.11.17, 29.5.18, 30.5.18 וגם 25.11.18(.

המלצה

עם קבלת התשלום מהמשרד, על אופק ישראלי להעבירו אל הצ"ע במלואו, 
תוך 21 ימי עסקים כשם שנקבע בהסכם.
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דוחות ביצוע כמותיים  .10

כללי

בהסכם של המשרד עם אופק ישראלי נקבע, כי על אופק ישראלי להעביר 
אחת לרבעון אל המשרד, דוח על הפעולות הכספיות שבוצעו במסגרת 
הפרויקט לרבות דוח ביצוע מילולי המתאר את הפעילויות ובו נתונים על 
מספרי המשתתפים )תכנון ביחס לביצוע(, מיקום הפעילות והערות נוספות 

ככל שיהיו.

בבדיקה שערכנו התייחסנו לשלמות הדיווח, כפי שנדרש בהסכמים וכן לרמת 
הדיוק שבדיווח. להלן הממצאים:

ממצאים

הגורמים המבצעים מעבירים לאופק ישראלי את הנתונים הכמותיים   10.1
בפעילויות השונות והם האחראים על רמת הדיוק בדיווחים.

לביקורת נמסר על הדרכים הבאות בהם נערכים הרישומים:

בחלק מהאירועים/פעילויות, מדובר על רישום מוקדם וגם   •
רישום לפי נוכחות בפועל. לכן נדרש מהגורמים המבצעים 
נתוני הרישום  יחד עם  נתוני הרישום המוקדם,  לשלב את 

שנערך במהלך האירוע לרשימה אחת.

נתוני ההשתתפות באולפנים נאספים באמצעים שונים כגון   •
דוחות אקסל ורישומים בטפסים נוספים, תוך שמירת הקבצים 
מועברים  אלה  ממקורות  שבאולפנים.  ניידים  במחשבים 
נערכים  לא  אלה  רישומים  הצ"ע.  המטה של  אל  הנתונים 
באמצעות מערכת ממוחשבת ומכאן הסיכון ברישום לא מלא 

ולא מדויק של הנתונים.

מנהלי אופק ישראלי מסרו לביקורת, שהנחיות בדבר הרישום נמסרו   10.2
לגורמים המבצעים את הפעילויות בשטח. בבדיקה שערכנו עלה 
גם בסיכומי פעילות/ שהתייחסות לנושא הדיוק ברישום, עלתה 

אירועים שערכו מנהלי אופק ישראלי.



178

הביקורת מציינת שנושא האחריות על הדיווח על מספר המשתתפים 
בפעילויות על־ידי שליחי הצ"ע, טרם מוסד.

יש להדגיש שלדיווח מלא ומדויק של מספרי המשתתפים באירועים 
ובפעילויות, ישנה השלכה על נושא תמחור האירועים בפרט וגם על 

הבנת מלוא היקף הפעילות של הפרויקט ככלל.

המלצה

למסד עם הצ"ע את תהליך הדיווח הכמותי, תוך התייחסות לשלמות קבלת 
נתוני המשתתפים.

התייחסות היחידה לכספים של הצ"ע

הצ"ע מקבלת את המלצת הביקורת בנדון ותפעל עם המחלקה לעידוד עלייה 
למסד את תהליך הדיווח.

בקרות ומערכות מידע  .11

כללי

אופק ישראלי מטפלת בכל שנה בתקציבים בסך 24 מיליון ש"ח, במאות 
פעילויות הנפרסות על־פני הגלובוס, בשעות שונות ובשפות שונות.

המבצעים  הגורמים  ומול  מחד  המשרד  מול  מבוצעת  כאמור  הפעילות 
)הסוכנות היהודית והצ"ע( מאידך.

בשיטת העבודה בפרויקט, הגורמים המבצעים מעבירים אל אופק ישראלי 
דיווחים באמצעות המטות )הסוכנות היהודית והצ"ע(. הדיווחים כוללים 
נתונים כספיים בצד נתונים על הפעילויות והמשתתפים. בהסכם שבין אופק 
ישראלי להצ"ע )וכך גם בהסכם שבין אופק ישראלי לסוכנות היהודית( נקבע, 
שהדיווחים לרבות האסמכתאות, יהיו בעברית. "ככל שהאסמכתאות יוגשו 
בשפת המקור שאינה עברית, באופן מדגמי ומידתי ולצרכי בדיקה ובקרה, 
או ככל שיידרש על־ידי המשרד תתרגם אותם הצ"ע לשפה העברית על 

חשבונה".
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ממצאים

אופק ישראלי מנהלת מספר תחומי פעילות ובכל אחד מהם בסיס נתונים 
שונה. להלן הפירוט:

ניהול תקציב — תקציבי הפרויקטים שמבוצעים באמצעות   •
הצ"ע והסוכנות היהודית כל אחד בנפרד בנוסף, תקציב של 
שני הגופים האלה במאוחד אל מול המשרד. כמו כן, מנהלת 

אופק ישראלי תקציב להוצאותיה השוטפות.

נתונים  ישראלי  ישנם באופק  זה  פעילות — בתחום  ניהול   •
ותוכן  בדבר מועדי ביצוע הפעילויות, מספרי המשתתפים 

הפעילויות.

תזרים מזומנים — אופק ישראלי מנהלת את ההכנסות מהמשרד   •
מחד ואת ההוצאות הנדרשות, מול הצ"ע והסוכנות היהודית, 

והוצאותיה התפעוליות השוטפות מאידך.

אופק ישראלי מקבלת מהסוכנות היהודית ומהצ"ע, דיווחים תקופתיים   11.1
באמצעות דוחות אקסל ומעבירה דוחות אקסל אחרים אל המשרד, 

במסגרת הדיווחים שהמשרד דורש.

אופק ישראלי בודקת את הדיווחים המתקבלים ומשווה אותם לתוכנית   11.2
העבודה המאושרת, כדי לוודא שהדיווחים תואמים לסעיפי התוכנית. 
יש להבהיר ולהדגיש, שכל דיווח כולל מספר קבצי אקסל ובהם 
עשרות לשוניות שבהן אלפי שורות עם נתונים. כחלק מתהליך 
בדיקות ההתאמה לתוכנית מבקשת מנהלת הכספים של אופק ישראלי 
מהצ"ע מסמכים שונים ובהם מידע רלבנטי נוסף. יש להדגיש, שבשלב 
הבדיקות שמבצעת אופק ישראלי מועברים מעת לעת קבצי אקסל 

מעודכנים ובכך גדלה כמות הנתונים שבדוחות.

בנוסף לבדיקות ההתאמה לתוכנית העבודה, מנהלת הכספים של   11.3
אופק ישראלי עורכת בדיקות למדגם הוצאות, עבורן היא מקבלת 
מהצ"ע כרטסות ספקים, חשבוניות, נתונים על עלות שכר העובדים 

בפעילויות השונות ומסמכים רלבנטיים נוספים.
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כרטסות והחשבוניות שמנהלת הכספים מקבלת, הן במגוון שפות   11.4
כגון רוסית, פורטוגזית, ספרדית, צרפתית ועוד.

על־גבי החשבוניות שעלו במדגם )בהתאם לדרישת אופק ישראלי(, 
רושמים עובדי הנציגויות, בכתב יד )בעברית( את תיאור השירות, או 
הטובין. יש להדגיש שהרישום בעברית על החשבוניות/אסמכתאות 
אשר עלו במדגם, הוא במילים בודדות בלבד ואין תרגום לכל המלל 
שבאסמכתאות )בשפת המקור(. אי לכך, ההנחיה שבהסכם בנדון, 
מבוצעת באופן חלקי בלבד ולמעשה היא כמעט בלתי ניתנת ליישום.

בהמשך לאמור, מנהלת הכספים של אופק ישראלי נעזרת באפשרויות 
תרגום שונות )שהיא עורכת(, לצורך הבנת הטקסט הרשום בשפת 

המקור.

לדעת הביקורת, השיטה הרשומה לעיל כרוכה בהשקעת זמן רב 
ולכן אינה מאפשרת בקרה מיטבית.

יש לציין שמנהלת הכספים של אופק ישראלי בשיתוף עם מבקר 
הפנים של אופק ישראלי, ערכו במסגרת טיוטת תוכנית העבודה 
של אופק ישראלי לשנת 2019, "תוכנית דגימה של ביצוע תוכניות 
העבודה". מטרת תוכנית הדגימה היא לייעל ולשפר את הבקרה על 
הדוחות הרבעוניים שמכילים לעיתים אלפי חשבוניות. לשם כך נקבעו 

תבחינים ודגשים, בהתייחס למדגם הפעילויות שייבדק.

יש להדגיש, שתוכנית הדגימה מבוססת על המשך הבדיקה הידנית 
כמתואר לעיל.

על מנת להציג למשרד דוחות שאופק ישראלי אישרה לתשלום,   11.5
מנהלת הכספים מפיקה דוח אקסל שמאחד את דרישת התשלום של 

הצ"ע, יחד עם דרישת התשלום של הסוכנות היהודית.

המשרד בודק את הדרישה שאופק ישראלי מעבירה אליו ומבקש   11.6
ממנהלת הכספים של אופק ישראלי לבצע בדיקה מדגמית להוצאות 

נוספות )חשבוניות/אסמכתאות(.

כרוכות  ושל המשרד,  ישראלי  אופק  יש להדגיש שהבדיקות של   11.7
בהעברת קבצי אקסל הלוך ושוב )במידת הצורך(, כאשר אין אפשרות 
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לצפות on-line באותם מסכים/נתונים במערכת משותפת אחת, לזו 
שקיימת בסוכנות היהודית )ERP(, או הצ"ע )פריוריטי(.

מיותר לציין, שהיקף הנתונים שמתואר לעיל, נשמר ומחושב באופן   11.8
ידני באמצעות גיליונות האקסל ומכאן נוצרת חשיפה לטעויות, 
הנובעות מהקלדה לא נכונה של נתונים וטעויות אפשריות בחישוב.

יתר על כן, בשיטת העבודה המתוארת לעיל, משתתפים הגורמים   11.9
הבאים:

מנהלת הכספים של אופק ישראלי  •

המחלקה לכספים בהצ"ע  •

המחלקה לעידוד עלייה בהצ"ע  •

שליחים של הצ"ע  •

הגזברים3 בנציגויות הסוכנות היהודית שברחבי בעולם )לרבות   •
צוותי העובדים שלהם(.

היחידה ליהדות דוברת רוסית בסוכנות היהודית  •

נתונים אלה  הזמן המושקע בהכנת  נתונים בדבר  אין  לביקורת 
ובבדיקות הקבצים, אולם ניתן להעריך שמדובר בפרק זמן משמעותי.

נתוני הפעילות מתקבלים כאמור מהנציגויות של  ובהם  הדוחות   11.10
שהדוחות  היות  בירושלים.  הצ"ע  ממטה  או  היהודית,  הסוכנות 
מתקבלים אחת למספר חודשים, אין לחברה אמצעי, שבאמצעותו ניתן 
לקבל מידע מידי על אירועים ופעילויות שבוצעו/לא בוצעו, מספרי 
משתתפים בהם וכן נתונים רלבנטיים נוספים, שיאפשרו להנהלת 
אופק ישראלי להגיב בזמן לנעשה בשטח )ראה פירוט בסעיף 7 לעיל, 

בנושא שינויי יעוד(.

בהמשך לאמור, יש לציין ששמות הפעילויות שבתוכנית העבודה   11.11
מתוארות באופן מילולי בלבד, כך לדוגמה: אולפנים, תוכנית — "לך 
לך" ועוד. בתיאור הפעילות בקבצי האקסל, בתוכנית העבודה אין 
זיהוי חד ערכי לכל אחת מהפעילויות )לדוגמה: אולפן 18101, 

הגזברים של הסוכנות יהודית וצוותי העובדים שלהם מספקים להצ"ע שירותי ניהול כספים,   3
במקומות שונים בעולם.
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18102 וכו'( ומכאן החשיפה לטעויות בשיוך הנתונים )תשומות, 
מספרי משתתפים וכו'(.

נושא מערכות המידע של אופק ישראלי עלה על סדר היום בדיוני   11.12
 26.3.2018 2018-2017. בתאריך  הדירקטוריון במהלך התקופה: 
ערכה חברת ל.ל.נ. )חברת הבת של הסוכנות היהודית לעיבוד נתונים( 
מסמך איפיון בשם — "מערך המחשוב של אופק ישראלי" והעבירה 
אותו להנהלת אופק ישראלי. מסמך האיפיון כולל תיאור המצב 

הקיים, איפיון הפתרון המוצע ותיאור הפתרון.

הביקורת מציינת שלא התקבלה החלטה בנדון.  

המלצה

בהמשך לאפיון והדיונים עם הנהלת המשרד, ראוי שהדירקטוריון יקבל 
החלטה באשר להקמת מערכת מידע שתתמוך בפעילות אופק ישראלי. 
כאמור מדובר במערכת המבוססת על ממשק עם מידע מהמערכות הקיימות.

מדדים  .12

כללי

בסעיף ט"ז להסכם של אופק ישראלי עם הצ"ע נרשם כי: "...אופק ישראלי 
תקבע בשיתוף עם הצ"ע מדדי הצלחה ובקרה לתוכנית, לא יאוחר מחודשיים 

מיום חתימת ההסכם ותעביר אותם לידיעת המשרד".

ממצאים

אופק ישראלי מסרה לביקורת התייחסות בכתב לנושא המדדים,   12.1
כמפורט להלן: "אנו מתייחסים לשני מדדים עיקריים:

מדד תשומות — מדד הקובע את מידת הביצוע בפועל של   •
פעילויות שתכננה אופק ישראלי. לדוגמא: היעד: ביצוע 4 
ירידים לעידוד העלייה בצרפת, ביצוע בפועל 4. משמעות — 

עמידה ב־100% במדד.

מדד תפוקות — מדד הקובע מידת האפקטיביות של הפעילות   •
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שתכננה אופק ישראלי. לדוגמא: היעד: 70 משתתפים בכל אחד 
מארבעה סמינרים לעידוד עלייה. בפועל הגיעו 350 לארבעת 

הסמינרים. משמעות: ביצוע בפועל של 150% מהתכנון.

שני מדדים אלה נבחנים לכל אורך השנה בדיווחים קבועים ששולחים, 
לדרישת אופק ישראלי, מבצעי הפעילויות שלה )הסוכנות היהודית 

והצ"ע(.

מנהלת אגף בכיר עידוד עלייה ותושבים חוזרים, העבירה לאופק   12.2
ישראלי את עיקרי סיכום מנכ"ל המשרד בנושא מדדי הצלחה לשנת 
2020 )נקבעו על־די המנכ"ל בתאריך 21.5.2019(. במסמך פורטו 

ארבעה מדדים.

יחד עם הרשום לעיל יש לציין את ההערות הבאות:  12.3

לא התקבלו החלטות דירקטוריון בנדון.  •

המדדים המפורטים לעיל, מתייחסים אך ורק למדדי הצלחה   •
ולא למדדי בקרה.

אנו מדגישים, כי בבדיקות שערכה הביקורת עלה שמדדי התשומות   12.4
מהפעילות  אינטגראלי  חלק  מהווים  לעיל,  כמפורט  והתפוקות 

השוטפת של אופק ישראלי ומנהליה.

מנכ"ל אופק ישראלי מסר לביקורת, שנושא מדדי ההצלחה עלה לדיון 
בישיבות דירקטוריון שנערכו בתאריכים: 20.02.19 וכן ב־05.08.19, אך 

הדירקטוריון לא קיבל החלטה בנושא.

המלצה

להשלים את גיבוש כל המדדים ולאשר אותם בדירקטוריון אופק ישראלי. 
לאחר אישור כל המדדים, יש להעבירם לידיעת המשרד.
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נהלים  .13

כללי

בהסכם שבין המשרד לאופק ישראלי נקבע כי: "...המרצים ואנשי ההסברה 
יבחרו מתוך מאגר היועצים שתגדיר אופק ישראלי ותיעשה בהתאם לכללים 
שייקבעו. תכני ההרצאות והכללים החלים בהן ייקבעו בנוהל עבודה, אשר 

יועבר לאישור המשרד".

בהסכם שבין אופק ישראלי להצ"ע נרשם, כי "...תכני ההרצאות והכללים 
החלים בהן יקבעו בנוהל עבודה, אשר יאושר על־ידי המשרד )הן לגבי מאגר 

מרצים והן לגבי כלל נהלי העבודה השוטפים(".

ממצאים

בתאריך 24.5.2017 אופק ישראלי עיגנה טיוטת נוהל בשם — "אופק   13.1
ישראלי". מטרת הנוהל הינה הסדרת נהלי העבודה בין המשרד לאופק 
ישראלי, לשם תכנון ביצוע ובקרה מיטיבים בתוך המשרד ומחוצה 

לו.

להלן פירוט הנושאים העיקריים שבנוהל:  13.2

הגדרת שלבי העבודה השנתיים  •

בקשה לשינוי ייעוד  •

דוחות ביצוע  •

בקשה לשליחת נציגי המשרד לחו"ל  •

אופק ישראלי עיגנה בנובמבר 2017 טיוטת נוהל בנושא מאגר מומחים   13.3
ויועצים. להלן פירוט הנושאים העיקריים שבנוהל:

דרישות סף  •

תיאור מאגר המומחים  •

שיטת ניהול המאגר  •

תעריף השירות  •

התחייבות המומחה  •
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אופק ישראלי עיגנה מסמך הנחיות בשם: "תנאים נאותים להפעלת   13.4
תכניות "אופק ישראלי" בחמ"ע".

במסמך הוגדרו הדגשים לביצוע ירידים לעידוד העלייה וכך לדוגמה:

האתר בו מתקיים היריד משדר לבאי היריד שמדינת ישראל   •
היא אטרקטיבית ובעלת אמצעים, כאשר האתר חייב להיות 

בסטנדרט גבוה.

האתר יהיה מואר ומקושט בפוסטרים גדולים ובדגלים של   •
מדינת ישראל.

האתר יעמיד חלל נפרד )או פינה נפרדת(, עבור הנציגים, ובו   •
גם כיבוד.

אתר  יבחר  לישראל,  עלייה  לעידוד  סמינרים  עריכת  בעת   •
ימי  לשלושה  מיטביים  אירוח  תנאי  המאפשר  אטרקטיבי, 

שהייה, וישמש עבור משתתפיו סוג של שער לישראל.

מספקים  והם  כאמור  גובשו  ההנחיות,  ומסמך  הנהלים  טיוטות   13.5
מענה לנדרש. יחד עם זאת, טיוטות הנהלים והמסמך טרם אושרו 

בדירקטוריון אופק ישראלי ועל־ידי המשרד.

המלצה

לאשר את הנהלים בדירקטוריון אופק ישראלי וכן על־ידי המשרד.

ריכוז ההמלצות

סעיף בדוח 
ונושא

המלצה

4 
תוכניות עבודה

על אופק ישראלי לגבש, בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים, 
מסמך שיגדיר את סדר הפעולות ולוח הזמנים לאישור 

תוכנית העבודה.

5 
הסכמים

לפעול כדי שההסכמים בין הצ"ע לבין אופק ישראלי, 
ייחתמו לפני תחילת כל שנה.
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סעיף בדוח 
ונושא

המלצה

6 
פעילות

ראוי לבחון את האפשרויות העומדות בפני אופק ישראלי, 
כדי לנצל את מלוא התקציבים שעומדים לרשותה, לרבות 
בחינת ההיתכנות של מערכת ממוחשבת שתאפשר שיפור 

בקבלת הנתונים מהשטח שיסייע לניצול תקציבי מיטבי.

7 
שינויי ייעוד

לבחון את האפשרויות שאופק ישראלי, תקבל מוקדם 
ככל האפשר, עדכונים שיטתיים לגבי אירועים/פעילויות 

שלא יוצאים אל הפועל ו/או מבוצעים בהיקף מצומצם 
משמעותית ביחס למתוכנן, כדי לאפשר ניצול התקציב, 

שיועד להם, עבור אירועים/פעילויות אחרים.

8 
דוחות ביצוע 

כספיים

להגדיר את "פרק הזמן הסביר" בהסכמה בין אופק ישראלי 
והצ"ע, להשלמת הבירורים לגבי הדיווחים הרבעוניים 

והשנתיים.

9 
תשלומים

עם קבלת התשלום מהמשרד, על אופק ישראלי להעבירו 
אל הצ"ע במלואו, תוך 21 ימי עסקים כשם שנקבע 

בהסכם.

10 
דוחות ביצוע 

כמותיים

למסד עם הצ"ע את תהליך הדיווח הכמותי, תוך התייחסות 
לשלמות קב

11 
בקרות ומערכות 

מידע

בהמשך לאיפיון והדיונים עם הנהלת המשרד, ראוי 
שהדירקטוריון יקבל החלטה באשר להקמת מערכת מידע 
שתתמוך בפעילות אופק ישראלי. כאמור מדובר במערכת 

המבוססת על ממשק עם מידע מהמערכות הקיימות.

12 
מדדים

להשלים את גיבוש כל המדדים ולאשר אותם בדירקטוריון 
אופק ישראלי. לאחר אישור כל המדדים, יש להעבירם 

לידיעת המשרד.

13 
נהלים

לאשר את הנהלים בדירקטוריון אופק ישראלי וכן על־ידי 
המשרד.

יוני 2020
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 קרן קימת לישראל

 ממשל תאגידי

עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי עניין

רקע כללי ומטרות  .1

1.1 עיקרו של דוח זה בבדיקת הליכי האיתור, האישור והשקיפות של 
עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי עניין )עסקאות מיוחדות כהגדרתן 

להלן( בקרן קימת לישראל )חל"צ( )להלן — "קק"ל"(.

תקינות הליכי האישור של עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי עניין   1.2
הם חלק מהותי מהממשל התאגידי של כל חברה.

כפי שיפורט בסעיף הדן במסגרת המשפטית, על חברה לתועלת   1.3
הציבור קיימות הוראות חוק מיוחדות, נוספות, בבואה לאשר עסקאות 

חריגות ועסקאות עם בעלי עניין.

עסקאות מיוחדות הן בעלות משמעות מיוחדת בגוף כגון קק"ל אשר   1.4
קיימים בו, מעצם מהותו ועל פי דרך מינוי הדירקטורים בו, אינטרסים 
לגיטימיים רבים ומגוונים. מטרת ביקורת זו היא לבדוק את הליכי 

האיתור, האישור והשקיפות של עסקאות אלו.

נושא רחב הנמצא בלב  ובעלי העניין הוא  ניגודי העניינים  נושא   1.5
תשומת הלב הציבורית והתאגידית של קק"ל. "'דו"ח תיקון ליקויים" 
"דוח תיקון  שהגישה קק"ל במאי 2017 למבקר המדינה )להלן — 
הליקויים"( מתייחס בהרחבה ושם דגש רב לסוגיית השקיפות בקק"ל 

וסוגיית ניגודי העניינים.1

http://www.kkl.org.il/about-us/organizational- קק"ל  באתר  למצוא  ניתן  הדוח  את   1
transparency/rectifications-of-irregularities/
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בהקדמה לדוח תיקון הליקויים מדגיש יו"ר דירקטוריון קק"ל, מר   
דני עטר, בין השאר כי "...החלטנו להנהיג בקק"ל כללי מינהל תקין 
מהמחמירים ביותר, לכתוב מחדש את כל נוהלי הארגון, ולשנות מן 
היסוד את כללי הממשל התאגידי". ומוסיף — "כתבנו ואישרנו נוהלי 
יצרנו נהלים  יסוד המטמיעים עקרונות של ממשל תאגידי תקין; 
למניעת ניגודי עניינים וערכנו הסדרים לכל בעלי התפקידים הבכירים, 
הממונים והנבחרים; הנהגנו כללים של אמות מידה לפעילות הארגון, 
ויצרנו שינוי מהותי בנושא "הקולות הקוראים";... הנהגנו נורמות 
חדשות של שקיפות ואנו מפרסמים את כל הפרוטוקולים;.... ועוד".

דוח תיקון הליקויים ממשיך ומפרט את ההליכים השונים אותם אימצה   
ניגודי עניינים פסולים  ולמנוע  קק"ל על מנת להרבות בשקיפות 

בפעילותה.

עולה אם כן כי דוח ביקורת זה עוסק בנושא הנמצא בלב תשומת   1.6
הלב הארגונית בקק"ל. ואכן, בפגישותינו השונות, מצאנו צוות מודע 
לסוגיות השונות העולות מהעיסוק בעסקאות מיוחדות, מקדיש לכך 
תשומת לב ממוקדת ומתמשכת ומחויב להמשיך ולשפר את מערך 
זה. במהלך הביקורת למדנו  והנהלים העוסקים בנושא  הבדיקות 
והכרנו את העשייה הנרחבת בנושא ולבסוף בחרנו להתמקד במספר 
בנושא  והבקרה  סוגיות שיש בהם משום שיפור תהליכי האיתור 

העסקאות המיוחדות.

שיטת הביקורת והיקפה  .2

2.1 הביקורת בדקה את מהלך האיתור והאישור של "עסקאות מיוחדות" 
בשנת 2018 ובמחצית הראשונה של שנת 2019 )ינואר-יוני 2019( 

)להלן — "תקופת הבדיקה"(

הביקורת נערכה בחודשים יולי 2019 - ינואר 2020.  2.2

הביקורת נערכה בדרך של לימוד ההליכים בקק"ל על ידי פגישות עם   2.3
אנשי הצוות האחראים על הנושא, קבלת מסמכים מהלשכה המשפטית 
)להלן — "ועדת  בקק"ל, מוועדות המכרזים והשותפויות בקק"ל 
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השותפויות"(, מלשכת מבקר הפנים של קק"ל ומסמכים הנמצאים 
באתר קק"ל.

במהלך הביקורת נערכו:

מספר פגישות בלשכה המשפטית. א. 

פגישה בלשכת מנהל חטיבת הכספים והכלכלה והאחראי על  ב. 
ועדת השותפויות.

פגישה בלשכת מבקר הפנים. ג. 

2.4 הביקורת התמקדה בבדיקת הנושאים הבאים:

נהלים והליכים בנושאי העסקאות המיוחדות.  •

הליכי האיתור האישור של העסקאות המיוחדות.  •

השתתפות "בעלי עניין" בקולות הקוראים לחסויות ושיתופי   •
פעולה.

מיוחדות  עסקאות  של  האישור  הליכי  ותיעוד  שקיפות   •
בפרוטוקולים של הגופים המאשרים.

עסקאות ב"תקופת הבדיקה" אשר מצאנו כדורשות עיון מיוחד.  •

זה לא נבדקו מהות העסקאות, היקפם הכספי או התאמתם  בדוח   2.5
למטרות ההתקשרות ולמטרות קק"ל.

המסגרת הנורמטיבית והמשפטית  .3

הדיון ב"עסקאות חריגות ועסקאות עם בעלי עניין" בהן עוסק דוח זה מצריכות 
פרישת התשתית המשפטית / נורמטיבית לעסקאות האמורות. אין בכוונתנו 
זו להעמיק ולדון בכל נבכי החוק, החריגים ומכלול  במסגרת מצומצמת 
הסעיפים המגוונים הקשורים לנושא הנדון לרבות הפסיקה בנושא. מדובר 
בנושא רחב יריעה, אשר לגביו נכתבה ספרות מקצועית ענפה ורבה. נביא 
להלן, בתמצית את עיקרי הוראות החוק — ובעיקר הוראות חוק החברות, 

תשנ"ט־1999 )להלן — "חוק החברות"( — הנוגעות לנושא הנדון.

קיימות הגדרות רבות למושג המכונה "ממשל תאגידי". במקובץ — ממשל 
תאגידי הינו אוסף של מנגנוני פיקוח ובקרה שמטרתם לתרום לניהול תקין 
של תאגיד, לקביעת הדרך שתבטיח את השמירה על הוראות החוק והאתיקה 
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של הארגון וכמובן על נאותות הדיווחים הכספיים של הארגון. בשעה שאנו 
באים לדון בממשל תאגידי בארגון אנו דנים בשילוב של הוראות חוק, אתיקה 

ונוהגים פנימיים של הארגון המכוונים לניהולו התקין.

חלק מהתשתית הנורמטיבית של ניהול תקין בארגון הוא שמירה כי העסקאות 
המתבצעות על ידי הארגון יעשו לטובת הארגון — לקידום עסקיו או במקרה 

של חל"צ לקידום מטרותיו הציבוריות.

כמובן שגם בעסקאות מיוחדות מצופה מהחברה וממקבלי ההחלטות בה 
לפעול לטובת החברה ומטרותיה. על החברה לדאוג, כחלק מהניהול התקין 
שלה וכחלק מהממשל התאגידי התקין שלה, כי בעלי עניין ואנשים או גופים 
הקשורים למקבלי ההחלטות בחברה לא ינצלו את השפעתם לקידום טובתם 

האישית על חשבון טובת החברה.

חוק החברות קובע, כפי שיתואר להלן, מדרג אישורים בסוגי עסקאות 
מיוחדות על מנת שהעסקאות יאושרו באופן אובייקטיבי ותוך בקרות נאותות.

על מנת להקל על הדיון בנושא נמנענו ככל האפשר מציטוט סעיפי חוק 
בגוף הדוח. למען הנוחיות קיבצנו את הוראות החוק הרלוונטיות בנספח א'.

להלן, מתוך חוק החברות, כמה הגדרות יסוד הקשורות לעניין נשוא דוח זה:

בעל עניין —  בעל מניות מהותי, מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור 
אחד או יותר או את המנהל הכללי, ומי שמכהן בחברה כדירקטור 

או כמנהל כללי.

נושא משרה —  מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, 
סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, 

וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

בעל שליטה — הגדרה לפי חוק ניירות ערך וסעיף 268 לחוק החברות:

יכולת הנובעת רק  היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט 
ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם 
שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של 
אמצעי השליטה בתאגיד לרבות מי שמחזיק בעשרים וחמישה אחוזים 
או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה אם אין אדם 
אחר המחזיק בלמעלה מחמישים אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
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עסקה חריגה — עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, 
עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי 

על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

והדורשות  חוק החברות קבע כי קיימות עסקאות אותן מבצעת החברה 
אישורים מיוחדים. החוק קבע את כללי האישור המיוחדים והוסיף וקבע 

כללי אישור נוספים במקרה בו מדובר בחברה שהיא חל"צ.

עסקה של חברה לתועלת הציבור עם דירקטור או עם חבר ועדת ביקורת 
או עם תאגיד בשליטה של מי מהם, טעונה אישור של:

ועדת הביקורת  •

הדירקטוריון  •

האסיפה הכללית  •

ובנוסף, אישור בית משפט לאחר שנתן לרשם ההקדשות להביע   •
את עמדתו. בית המשפט לא יאשר את העסקה, אלא אם כן 

שוכנע בנסיבות שהעניין צודק ונכון לעשות כן.

עסקה חריגה של חברה לתועלת הציבור עם קרוב של דירקטור, קרוב של 
חבר ועדת ביקורת, בעל מניה בחברה או קרובו, או יזם החברה או קרובו 

טעונה אישור של:

ועדת הביקורת  •

הדירקטוריון  •

האסיפה הכללית  •

ובנוסף, אישור בית משפט לאחר שנתן לרשם ההקדשות להביע   •
את עמדתו.

עסקה שאינה חריגה, של חברה לתועלת הציבור עם קרוב של דירקטור, 
קרוב של חבר ועדת ביקורת, בעל מניה בחברה או קרובו, או יזם החברה 

או קרובו טעונה אישור של:

ועדת הביקורת  •

הדירקטוריון  •
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הודעה על אישור העסקה ופרטיה תימסר לרשם ההקדשות.   •
סבר רשם ההקדשות כי העסקה היא עסקה חריגה, יודיע על 
כך לחברה בתוך שלושים ימים מיום שהתקבלה הודעת החברה 

והעסקה תהיה טעונה אישור לפי הוראות עסקה חריגה.

עסקה של חברה, עם נושא משרה בה וכן עסקה של חברה עם אדם אחר 
שלנושא משרה בחברה יש בה ענין אישי והיא עסקה חריגה טעונה אישור:

ועדת הביקורת  •

אישור הדירקטוריון  •

עסקה של חברה עם נושא משרה בה וכן עסקה של חברה עם אדם אחר 
שלנושא משרה בחברה יש בה ענין אישי שאינה עסקה חריגה טעונה 

אישור:

הדירקטוריון  •

בדיון בעסקאות הנ"ל בדוח זה במרוכז הן מכונות כ"עסקאות מיוחדות".

נהלים  .4

רקע

בבואנו לבדוק כיצד מאותרות עסקאות מיוחדות, וכיצד הן מובאות לאישור 
הגורמים המוסמכים לא מצאנו נוהל המתייחס ישירות לנושא זה.

הועברו לעיוננו 3 נהלים אשר בהם הוראות המתייחסות לעסקאות מיוחדות 
ולסוגיית בעלי העניין:

נוהל התקשרויות — מס' 11.01.10, מיום 2.10.2019 )להלן — "נוהל   •
ההתקשרויות"(.

 25.2.2018 מיום   ,11.02.10 נוהל התקשרות למתן חסות — מס'   • 
)להלן — "נוהל חסויות"(.

מיום   ,11.02.15 מס'   — פעולה  שיתוף  לביצוע  התקשרות  נוהל   •
14.3.2018 )להלן — "נוהל שיתופי פעולה"(.
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להלן כמה מסעיפי נוהל ההתקשרויות, נוהל חסויות ונוהל שיתופי פעולה 
המתייחסים לסוגיה של עסקאות עם בעלי עניין:

כותרתו של סעיף 11 בנוהל ההתקשרויות היא "ניגוד עניינים". סעיף   •
זה קובע הגדרות וכללים לחובתו של "חבר בקק"ל", כהגדרתו בנוהל 
זה, להימנע מלקחת חלק במכרזי ועסקאות קק"ל. בנוסף קובע הסעיף 

את האפשרות של אישור עסקאות כאמור במקרים מסוימים.

נוהל חסויות ונוהל שיתופי פעולה שניהם מציינים כי יתכנו עסקאות   •
אשר על פי חוק החברות תהיינה טעונות אישורים מיוחדים.

נוהל חסויות קובע בסעיף 7.6.1 א' כי:  •

על המבקש קבלת חסות לצרף "תצהיר / הצהרת גילוי נאות )בדבר 
קשר לבעלי עניין בקק"ל או תצהיר לעניין עסקה מיוחדת...(".

וסעיף 8.1.6 קובע: " נמצא, כי המבקש הצהיר בדבר קשר ל"בעל 
ועדת  רכז  יעביר  מיוצג",  "גוף  היותו  בדבר  או  בקק"ל,  עניין" 
השותפויות את מסמכי הבקשה הרלוונטית לנציג הלשכה המשפטית 
בוועדת השותפויות, על מנת שזה יחווה את דעתו המשפטית בעניין. 
זאת, בטרם העברת בקשות אלו לבחינת הוועדה המקצועית, כהגדרתה 
ימים   10 יבחן את הדברים בתוך  נציג הלשכה המשפטית,  להלן. 
ויעדכן את רכז ועדת השותפויות בדבר ממצאיו והמלצותיו ובכלל 
זה, האם נדרשים אישורים נוספים ע"פ הדין. רכז ועדת השותפויות, 
יפעל ע"פ המלצות נציג הלשכה המשפטית ובכלל זה, יוודא כי כל 
החלטה של ועדת השותפויות כפופה לקבלת כל האישורים אותם 

ציין נציג הלשכה המשפטית להמלצתו.".

בנוסח מעט פחות מפורט ניתן למצוא הוראות דומות גם בנוהל שיתופי 
הפעולה.

המלצה

אישור העסקאות המיוחדות בתאגיד רב פעילות כקק"ל הוא נושא מורכב. 
כיום מפוזרות ההוראות השונות בין כמה נהלים וחסר נוהל אשר יאחד 

ויפרט את כלל ההליכים הדרושים לטיפול בנושא.

יש לערוך נוהל כולל לטיפול בנושא העסקאות המיוחדות.
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על הנוהל לפרט, בין השאר, את ההליך המלא למילוי שאלון ניגוד העניינים 
על ידי הדירקטורים, נושאי המשרה ובעלי התפקידים בקק"ל. מועדי עדכון 

שאלונים אלו ורשימת האנשים עליהם חלה החובה למלא את השאלונים.

הנוהל צריך לכלול את כל נושא דרך איתור העסקאות, ההליכים והאישורים 
הנדרשים על פי החוק והנוהג בקק"ל לאישור העסקאות המיוחדות.

על הנוהל לפרט את הליכי האישור בוועדות השונות ובדירקטוריון, את זמני 
המינימום להתקשרות בעסקה שיש חשש שהיא עסקה מיוחדת ואת הכללים 

להתקשרויות חוזרות עם בעל עניין.

תגובת קק"ל2

בסוף חודש פברואר 2020 הנחה מנכ"ל קק"ל לבדוק זיקות אישיות וזיקות 
פוליטיות של נותני שירותים וספקים וכן בעת גיוס עובדים בכירים בקק"ל.

כתב הגילוי הנאות הקיים עודכן והוכנס בו פרק נוסף של זיקות אישיות 
ופוליטיות. כמו כן בחודשים אפריל-מאי 2020, התבצע אפיון פנימי למערכת 

המכרזים וההתקשרויות של קק"ל.

זיקה לקק"ל, מערכת  ככל והוצהר במסגרת כתב הגילוי נאות כי קיימת 
ההתקשרויות תתריע, כי המדובר בהתקשרות המצריכה קבלת אישורים 
מיוחדים וכי יש להעביר את העסקה לבחינת הלשכה המשפטית אשר תנחה 

את הפונים בהתאם להוראות החוק וכאמור למפורט לעיל.

בעדכון הקרוב של נוהל 11.01.10 התקשרויות קק"ל חודד הנושא.

בכל הנוגע להמלצת המבקר על כתיבת נוהל בנושא, אין מניעה מבחינת 
קק"ל להכין נוהל שיסדיר את הנושא, אולם לטעמה עד כה לא היה צורך 
בנוהל כזה, וניתן היה להסתפק בהוראות החוק ובהנחיות הפנימיות שהיו 

הנחיות עד כה.

תגובת קק"ל המלאה מצ"ב לדו"ח זה כנספח ב'.  2
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הליכי האיתור והאישור של עסקאות מיוחדות  .5

ממצאים

איתור ואישור  5.1

בהעדרו של נוהל מפורט לאיתור, אישור וטיפול בסוגיית העסקאות 
המיוחדות ואיתור בעלי העניין, למדנו על נושא זה מפגישות העומק 

שערכנו כמפורט במבוא לדוח.

בנוסף מצאנו באתר קק"ל מסמכים רבים אשר להם נגיעה ישירה או 
עקיפה לנושא איתור ואישור עסקאות מיוחדות.

מבין המסמכים שמצאנו באתר נציין את הבאים:

פרוטוקולים של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון.  •

הסדרי ניגוד עניינים של חברי דירקטוריון קק"ל ושל נושאי   •
משרה בקק"ל.

נוסח של כתב הצהרה — גילוי נאות )להלן — "כתב ההצהרה"(.  •

"'דו"ח תיקון ליקויים".  •

מתוך שיחות העומק שניהלנו ומקבץ המסמכים השונים להלן תמצית 
ההליך לאיתור ואישור עסקאות מיוחדות:

כל עסקה בקק"ל עוברת בדיקה של ניגודי עניינים.  •

"נטל הבדיקה" נמצא אצל המתקשר המחויב למלא ולהגיש   •
הצהרה הבאה לבדוק את הקשרים של המציע להתקשרות 
)הספק / מבקש התמיכה( עם המוסדרות הלאומיים, עם קק"ל 

ועם דירקטורים, חברי ועדת ביקורת ונושאי משרה בקק"ל.

כל העסקאות עם המוסדות הלאומיים או עם חברות בנות   •
שלהם מסווגות כעסקאות מיוחדות. הלשכה המשפטית של 
קק"ל מציינת כי קק"ל נוקטת בגישה מחמירה וזהירה לגבי 
צורך בקבלת  אין  הוראות החוק  פי  עסקאות אלו שכן על 

אישורים מיוחדים עבורן, לרבות דיווח לרשם.

בוועדת  אישורה  לפני  אם  בין  מיוחדת,  עסקה  משאותרה   •
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השותפויות או לאחר מכן נערך מסמך משפטי מלווה המתאר 
את העסקה ואת בעלי העניין בה. העסקה מובאת לדיון ואישור 

בוועדת הביקורת ולאחר מכן בדירקטוריון.

הדירקטורים, נושאי המשרה בקק"ל ובעלי תפקידים בוועדות   •
מקצועיות בהם יש הקצאת משאבים ממלאים שאלון ניגוד 
עניינים. על פי שאלון זה עורכים הסדר ובו רשום מהם ניגודי 

העניינים.

למרות שלא קיים נוהל בעניין מועדי עדכון שאלונים והסדרי   •
ניגוד עניינים עודכנו הסדרי ניגודי העניינים עם הדירקטורים 
שנתיים לאחר המועד בו נחתמו הסדרי ניגודי העניינים עמם.

הסדרי ניגודי העניינים, והצהרות המתקשרים בעסקאות עם   •
קק"ל מנוהלים בלשכה המשפטית בקובץ )אקסל( המרכז מידע 

זה.

עורכי הדין מהלשכה המשפטית נמצאים בוועדות השונות   •
בהן מובאות עסקאות לאישור. הם מודעים לנושא העסקאות 
המיוחדות ובכל מקרה בו קיים חשש או חשד לניגוד עניינים 

הדבר נבדק.

הכלל הנקוט אצל הלשכה המשפטית הוא החמרה וכל מקרה   •
בו עולה חשש, גם אם קל, שהעסקה עשויה להיות מסווגת 
והיא מובאת לאישור  כעסקה מיוחדת מסווגים אותה ככזו 

כנדרש.

עסקה המסווגת כעסקה מיוחדת מובאת לאישור בפני ועדת   •
הביקורת, בצירוף חומר מלווה מלשכת היועץ המשפטי ולאחר 
מכן מובאת העסקה לאישור בדירקטוריון כעסקה אשר נושא 

משרה / דירקטור הוא בעל עניין בה.3

במהלך תקופת הבדיקה כל העסקאות שהובאו בפני ועדת הביקורת אושרו כעסקאות שאינן   3
חריגות וכל העסקאות שהובאו בפני הדירקטוריון ואשר היה נושא משרה / דירקטור בעל עניין 

בהם — אושרו גם הן.
כי כל העסקאות מובאות לחברי וועדת הביקורת והדירקטוריון לאחר קבלת  מקק"ל נמסר   
חוו"ד משפטית ונדונות לגופו של עניין. מעבר לאמור לעיל, נבקש להדגיש כי ישנם מקרים 
בהם עסקאות לא הובאו בפני וועדת הביקורת והדירקטוריון מאחר והן נשללו על הסף בשל, 

בין היתר, חוו"ד משפטית
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דיון ומסקנות:

באתר  הנמצאים  העניינים  ניגודי  מהסדרי  להתרשם  שניתן  כשם 
קק"ל מדובר במערכת מסועפת של קשרים וזיקות של הדירקטורים 
ונושאי המשרה עם ארגונים רבים בחברה הישראלית. בנוסף, בגין 
כל התקשרות ממלא הספק המיועד או המתקשר המיועד תצהיר 

ניגודי עניינים.

הסדרים ותצהירים אלו מנוהלים על ידי הלשכה המשפטית ומרוכזים 
בקובץ אקסל מורכב ועמוס.

מאחר ומדובר בזיקות רבות הועבר נטל איתור העסקאות המיוחדות, 
על המבקשים להתקשר עם קק"ל. איתור בעלי העניין מסתמך איפה 

במידה רבה על כתב ההצהרה עליו חותמים המתקשרים עם קק"ל.

כתב ההצהרה הוא מסמך מורכב. נעשה מאמץ רב להנגישו לקהל 
בנוסף,  ושינויים.  שיפורים  עבר  הוא  כי  ולמדנו  המשתמשים 
המשתמשים בו מאשרים חתימתם אצל עורך דין האמור לוודא כי 

החותמים מבינים את מהות חתימתם.

יחד עם זאת, ודבר זה גם קיבל אישור בשיחותינו השונות, מעת לעת 
יתכן והחותמים על כתב ההצהרה אינם מבינים, גם אם בתום לב, כי 

קיים בעל עניין בקק"ל הקשור לארגון אותו הם מייצגים.

בדיקה מדגמית של עסקאות חסות ושיתוף פעולה  5.2

על מידת המורכבות של מסמך ההצהרה ניתן ללמוד גם מהמקרים 
המפורטים להלן בהם היו גופים שסברו שיש אצלם "בעל זיקה" 

לקק"ל, ובדיקת הלשכה המשפטית סברה כי זה אינו המקרה.

דגמנו כ 20 עסקאות של שיתוף פעולה וחסות שנערכו בשנים 2018-
2019 )מתוך סך כולל של כ 220 עסקאות(. בעסקאות אלו ביקשנו 
לקבל את כתבי ההצהרה שליוו את הבקשות לשיתוף הפעולה / חסות 

ואת הפרוטוקולים של ועדת השותפויות אשר אשרו עסקאות אלו.

מתוך 20 העסקאות שנדגמו מצאנו 3 עסקאות אשר הארגון שביקש 
להתקשר בעסקה של שיתוף הפעולה / חסות הצהיר כי יש גורם 

בארגונו אשר יש לו "זיקה" לקק"ל )כהגדרתה בתצהיר(.
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עסקאות אלו אושרו בוועדת השותפויות ללא ציון מפורש אודות 
משמעות התצהיר שהוגש. בעסקה אחת לא מוזכר כלל עניין התצהיר.

בעסקה שניה התצהיר מצורף עם כינוי "תצהיר עם חשש לניגוד 
עניינים".

לאישורים  "בכפוף  כי העסקה מאושרת  נאמר  בעסקה השלישית 
נוספים בהתאם לחוק ככל שאלו ידרשו".

מבדיקה שערכנו עם הלשכה המשפטית נמסר כי העסקאות הנ"ל 
נבדקו על ידי הלשכה המשפטית וכי הלשכה לא מצאה לנכון להעביר 
עסקאות אלה לאישורים מיוחדים שכן לא התקיימו הזיקות המצריכות 

קבלת אישורים מיוחדים בהתאם להוראות חוק החברות.

עולה אם כן כי הגופים שהגישו את בקשת החסות / שיתוף הפעולה 
ככל הנראה לא הבינו את הוראות החוק ו/או את מהות ודרישות 

התצהיר ובכל מקרה בחרו בדרך הזהירה יותר.

יתכן כמובן מצב הופכי, בו למרות שקיים בעל עניין — הגוף שבא 
לבקש את החסות / שיתוף הפעולה לא יאתר כנדרש את בעל העניין 
מטעמו. אנו סבורים כי זו עדות נוספת למורכבות התצהיר ויש לקחת 

בחשבון את מוגבלות כלי זה באיתור עסקאות מיוחדות.

המלצה

אנו ממליצים לבדוק את האפשרות למחשוב בעלי הזיקות וניגודי 
העניינים. באמצעות מערכת ממוחשבת ומעודכנת, והקמת מסד 
נתונים, גופים הבאים להתקשר עם קק"ל יאותרו באופן מיידי אם הם 
גופים הנכללים בגדר הסדרי ניגוד העניינים של הדירקטורים ונושאי 
המשרה. אין במחשוב זה כמובן מלייתר את הבדיקה שנעשית על 
ידי הגורמים השונים בהסתמך על כתב ההצהרה ובוודאי שמחשוב 

אינו מייתר את הידע הרב הנצבר בלשכה המשפטית.

תגובת קק"ל

כי הטיפול  יש לציין,  ומבורכת אולם  המלצת הביקורת מקובלת 
והסדרת הנושא הנ"ל מצריך מבחינה כספית תיעדוף והקצאת תקציב 
מתאים ומבחינה מהותית מדובר בנושא מורכב ואנו בוחנים אפשרות, 

יחד עם גורמי המחשוב, כיצד לבצע זאת.
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קולות קוראים  .6

ממצאים

על פי סעיף 5 לנוהל החסויות קיימים שני מסלולים למתן חסות:

חסות באמצעות קול קורא — כאשר גורם חיצוני פונה אל קק"ל 
קולות  פרסמה.  קורא שקק"ל  קול  בעקבות  חסות  חמתן  בבקשה 
קוראים אלו מפורסמים באתר קק"ל ומלווים בקריטריונים להגשה 
ובשורת מסמכים אותם יש להגיש על מנת להתמודד לקבלת החסות.

חסות יזומה — חסות שתינתן על פי המלצה של מנהל מערך ההסברה 
/ דובר קק"ל.

סעיף 6.2.1 מפרט כי "העקרונות המנחים בתהליך "הקול הקורא" הם הרצון 
לשקיפות ציבורית מרבית, ושוויון בהתייחסות קק"ל לבקשות המופנות 

אליה למתן חסויות".

נציין כי סעיף 6 לנוהל שיתופי הפעולה מפרט גם הוא כמה מסלולים ליצירת 
שיתופי פעולה. להלן התמקדנו במתן חסויות כאשר השימוש בכלי של 

"קולות קוראים" רלוונטי לנושא דוח זה.

השימוש במתן חסויות באמצעות ה"קול הקורא" עשוי להיות "מסנן" נוסף 
הבא להבטיח כי לבעל העניין לא תהיה השפעה, בהיותו בעל עניין, על 
אישור החסות. הקול הקורא, בהיותו פומבי, עשוי להבטיח כי החסויות 
יינתנו בשקיפות ותוך שוויון הזדמנויות, תוך שבעל העניין "מתחרה" עם 

מבקשי חסות אחרים.

2018. להלן  בדקנו מדגמית את שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 
הנתונים שקיבלנו בנוגע לבקשות לחסויות שהתקבלו ואושרו:
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 עבור
 אירועים

בתאריכים

מס הצעות 
שהוגשו 
במערכת

סה"כ סכום 
ההצעות 

שהוגשו בש"ח

 מס
 הצעות

שזכו

סה"כ סכום 
עבור כל 

ההצעות הזוכות 
בש"כ

613,727,35615365,000רבעון ראשון 2019

746,342,42423373,000רבעון שני 2019

564,668,40414402,000רבעון שלישי 2019

על פי הנתונים לעיל הוגשו באמצעות קולות קוראים 191 בקשות בסך כולל 
של 14,738,184ש"ח. מתוכן אושרו 52 חסויות בסך כולל של 1,140,000 

ש"ח.

מנתונים אלו עולה כי רק כ–27% מהעסקאות שהוגשו בתקופה דלעיל 
כ–8% מהסכומים  כספי של  בערך  אושרו,  הקרואים  הקולות  באמצעות 

שהתבקשו.

באותה התקופה הובאו בפני הדירקטוריון ואושרו בסך הכל 4 חסויות שנושא 
משרה בקק"ל היה בעל עניין בהם, בסך כולל של 72,000 ש"ח.

לפיכך, ועל פי בדיקתנו המדגמית הקול הקורא, בהיותו פומבי ופתוח לקהל 
הרחב, מהווה כלי יעיל וטוב לניהול שקוף תוך שוויון הזדמנויות והעדר 

עדיפות לבעלי עניין.

עסקאות מיוחדות — פרוטוקולים  .7

ממצאים

פרוטוקולים בדבר אישור עסקאות מיוחדות  7.1

כפי שתואר לעיל עסקאות מיוחדות מגיעות לדיון ואישור, על פי 
הוראות החוק, ונהלי קק"ל המפורטים בסעיף 5 לעיל, בשלושה גופים:

ועדת מכרזים ושותפויות  •

ועדת הביקורת  •

הדירקטוריון  •
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על פי המסמכים שהועברו אלינו הדיון בוועדת הביקורת ובדירקטוריון 
מלווה במסמך מטעמה של הלשכה המשפטית.

לבקשתנו קיבלנו תיעוד מתוך הפרוטוקולים של ועדת השותפויות 
לגבי חלק מהעסקאות המיוחדת שנדונו בוועדה בתקופת הבדיקה.

הפרוטוקולים של ועדת הביקורת ושל הדירקטוריון מצויים באתר 
קק"ל תחת הסיווג "שקיפות". בדקנו את אישור העסקאות המיוחדות 
כשם שאלו השתקפו בפרוטוקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון 

במהלך תקופת הבדיקה.

ובדירקטוריון כ־20  בוועדת הביקורת  נדונו  זו  כי בתקופה  יצוין 
עסקאות מיוחדות.

נוהל תיעוד דיונים  7.2

בין נהלי קק"ל נמצא "נוהל תיעוד דיונים" נוהל מספר 01.03.08 מיום 
4.4.2017 )להלן — "נוהל תיעוד דיונים"(. נוהל זה מפרט, בין השאר, 
את חשיבות התיעוד בפרוטוקולים של הדיונים המתקיימים בקק"ל 
ובמוסדותיה, מהם המקרים בהם קיימת חובת רישום פרוטוקול וכן 
את הנחיות התיעוד. כל זאת כמובן, וכשם שמוצהר גם בנוהל, מעבר 

להוראות החוק בעניין זה.

שלושת הגופים המוזכרים בסעיף 7.1 לעיל, ועדת השותפויות, ועדת 
הביקורת והדירקטוריון, הם גופים עליהם מחיל נוהל תיעוד דיונים 

חובת רישום פרוטוקולים.

סעיף 5 לנוהל קובע את "תוכן הפרוטוקול" וקובע, בין השאר:

ובתמציתיות את פרטי הפעילות  הפרוטוקול ישקף נאמנה   5.1"
אותה הוא מתעד,תוך מתן ביטוי לעיקרי העמדות שהושמעו, 

להחלטה ולנימוקיה.

יכלול את המרכיבים הבאים: תאריך עריכת  כל פרוטוקול   5.2
 / הישיבה  מוזמני  פעילות,   / הישיבה  תאריך  הפרוטוקול, 
פעילות )נוכחים ו נעדרים(, סדר יום, מהלך הדיון, החלטות, 
תוצאות ההצבעה )ככל שהתקיימה, תוך ציון שמות הנמנעים 
והמתנגדים(, לו"ז ביצוע, אחראי ביצוע, תפוצה וזהות רושם 

הפרוטוקול.



204

יצוין  רקע,  חומרי  או  נלווים  מסמכים  הוצגו  בהם  במקרים   5.3
בפרוטוקול מהותם ודרך קבלתם של אותם חומרים או לחילופין 
יצורפו החומרים לפרוטוקול, בהתאם להחלטת יוזם / מזמן 

/ מנהל הישיבה."

ועדת השותפויות — פרוטוקולים:  7.3

נרשם  לרוב  מיוחדות  עסקאות  הן  כי  חשש  יש  אשר  בעסקאות 
נוספים,  אישורים  לקבלת  "כפוף  העסקה  אישור  כי  בפרוטוקול 

הנדרשים בחוק" )בנוסח זה או דומה לו(.

הביקורת מקבלת את עמדת קק"ל כי ועדת המכרזים לשותפויות הינה 
ועדה מקצועית אשר בוחנת את הבקשות שמוגשות בפניה לגופן, קרי 
מבחינה מקצועית )בשונה מועדת ביקורת והדירקטוריון אשר בוחנות 
בהתאם להוראות החוק האם מדובר בעסקה חריגה/לא חריגה והאם 
ניתן לאשר את העסקה על אף הזיקה הקיימת(. בסיום הדיון המקצועי, 
ובמידה והנציג מהלשכה המשפטית, אשר חבר בוועדה זו, סבור כי 
בהתאם לכתב הגילוי הנאות שמולא על ידי הגוף המבקש ישנו צורך 
בקבלת אישורים מיוחדים לעסקה בהתאם לחוק, הוא מציין זאת בפני 
חברי הועדה ובפרוטוקול נכתב כי היא כפופה לאישורים מיוחדים.

ועדת הביקורת — פרוטוקולים:  7.4

ועדת הביקורת במהלך תקופת הבדיקה, כשם  בפרוטוקולים של 
שנמצאו באתר קק"ל, לא מצאנו ציון או הבהרה כי מדובר בעסקה 

מסוג "עסקאות מיוחדות".

)כגון בקשות  העסקאות מוזכרות בפרוטוקול תחת סעיפים שונים 
הלשכה המשפטית, חסויות וכד'(.

הפרוטוקול מציין לרוב כי העסקאות הנדונות אושרו אך ללא ציון או 
הסבר מדוע העסקה הובאה לדיון בוועדת הביקורת ומדוע הוחלט כי 
אינה עסקה חריגה או היא עסקה שלנושא משרה יש בה עניין אישי.

בפרוטוקול ועדת הביקורת מיום 22.2.18 נרשם בנוגע לחסות שניתנה 
לאירוע שהתקיים על ידי התנועה המסורתית )ראו פירוט על אירוע 
זה בהמשך( כי " הוועדה אשרה את הבקשה... והביעה את אי שביעות 
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רצונה מהגשת הבקשה )בגלל תקלה טכנית( אחרי מועד הארוע". 
פרוטוקול זה הוא גם הפרוטוקול היחיד בו מצאנו התייחסות לכך כי 
העסקאות הוגשו לאישור הוועדה בשל היותן "עסקאות מיוחדות". 
בפרוטוקול נרשם בהערה כי: "כל הבקשות הנ"ל הובאו לדיון בועדה 
בגלל חברות של נושאי משרה בקק"ל בניהול המוסדות הנ"ל ואושרו 

כי לדעת הועדה העסקאות נשוא הבקשות אינן חריגות".

עוד נציין כי בפרוטוקולים קיים שימוש לא אחיד, ואולי אף מקרי, 
במושגים "חסות", "שיתוף פעולה" ו"תרומה".

תגובת קק"ל

החדשה  הביקורת  ועדת  של  כניסתה  עם  כיום,  כי  לציין,  חשוב 
שמונתה על ידי האסיפה הכללית השנתית של קק"ל בשנת 2019, 
מזכירות החברה היא זו שעורכת את הפרוטוקולים ומעבירה טיוטא 
המשקפת את תמצית הדיון ועיקרי הדברים, לרבות לעניין העסקאות 
הדורשות אישורים מיוחדים, לעיון והערות הלשכה המשפטית, יו"ר 
ועדת הביקורת ושאר חברי הועדה, זאת בטרם אישור הפרוטוקולים 

ופרסומם.

דירקטוריון — פרוטוקולים  7.5

בפרוטוקולים של הדירקטוריון מצוין לרוב כי עסקה מסוימת מובאת 
לדיון ואישור תוך ציון ועל פי סעיפי החוק הרלוונטיים. פעמים 
רבות ניתן ללמוד מי בעל העניין באשר נרשם בפרוטוקול כי הוא 

לא נוכח בדיון.

לא מצאנו פירוט בנוגע לדיון בעסקאות עצמן או לשאלות שעלו 
בנושא זה.

תגובת קק"ל

הפרוטוקולים של הדירקטוריון משקפים את עיקרי הדברים וההחלטות 
שהתקבלו. הפירוט הנוגע לעסקאות עצמן מצוי בסדר היום שנשלח 
לחברי הדירקטוריון במסגרת דברי ההסבר המפורטים, המועברים 

מבעוד מועד ביחד עם חומרים נוספים והמדברים בעד עצמם.
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מסמכי לשכת היועץ המשפטי  7.6

הועברו לעיוננו מסמכים אשר הובאו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון 
כחומר רקע לאישור "עסקאות מיוחדות". מדובר במסמכים המתארים 
בצורה ברורה ומקיפה את העסקה, את הטעמים המיוחדים מדוע עסקה 
זו מובאת לדיון, את סעיפי החוק הרלוונטיים וכן עניינים נוספים 
העשויים להיות רלוונטיים בשיקולי הוועדה או הדירקטוריון. מצאנו 
מקרים בהם לא נרשם בצורה ברורה )או לא נרשם כלל( כי מדובר 
באישור עסקה בדיעבד או כי הגוף המבקש את החסות כבר קיבל חסות 
כזו באותה השנה. יחד עם זאת זהו המסמך המרכזי בו ניתן למצוא 

את מירב הפרטים אודות העסקאות שהובאו לאישור.

יצוין כי בכל הפרוטוקולים אשר נסקרו לצורך דוח זה לא צורפו 
מסמכי הלשכה המשפטית.

לגורמים  מועברים  אלו  מסמכים  כי  ציינה  המשפטית  הלשכה 
הרלוונטיים בוועדת הביקורת והדירקטוריון טרם הדיון — כחומרי 

רקע.

דיון והמלצות

הפירוט הנדרש בפרוטוקולים  7.7

השונות  הוועדות  של  הפרוטוקולים  דלעיל  מהממצאים  כעולה 
משקפים, על דרך הצמצום, את הדיון בעסקאות המיוחדות. מתוך 
הפרוטוקולים של ועדת הביקורת קשה להבין כי נושא הדיון הוא 
אישור "עסקה מיוחדת". לרוב לא מצאנו את שם נושא המשרה שהוא 
"בעל העניין", את הזיקה שלו לגוף המבקש להתקשר עם קק"ל או 

פרטים נוספים העשויים להיות שיקול בהחלטה של ועדות אלו.

)ראו כמה  נזכר בכמה מסעיפי חוק החברות  נושא הפרוטוקולים 
בנספח א'(. חוק החברות  זה  מסעיפי חוק החברות הדנים בנושא 
אינו מציין מהי רמת הפירוט הדרושה בפרוטוקולים ואיזה נתונים יש 
לכלול בפרוטוקולים. עניין זה אינו קבוע בחוק והוא נושא לפרשנות 

ומנהג או נוהל פנים ארגוני.

הביקורת סבורה כי על פרוטוקולים בעניין העסקאות המיוחדות 
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לפרש את נוהל תיעוד הדיונים על דרך ההרחבה ולא הצמצום. על 
הפרוטוקולים לשקף את נושא הדיון — דהיינו כי מדובר בדיון העוסק 
באישור "עסקה מיוחדת". על הפרוטוקולים השונים לפרט מדוע 

החליט הגוף שעסקאות אלו הובאו בפניו את אשר החליט.

מאחר ורוב הפרטים בנוגע לעסקה מצויים במסמך המלווה שנשלח 
כחלק  לצרפו  יש  כי  סבורים  אנו  היועץ המשפטי  לשכת  ידי  על 
מהפרוטוקול, או, כי הפרוטוקול יפנה אליו ומסמך זה יפורסם במקביל. 

חובת צירוף זו עולה גם במפורש מסעיף 5.3 לנוהל תיעוד דיונים:

יצוין  רקע,  חומרי  או  נלווים  מסמכים  הוצגו  בהם  "במקרים   5.3
בפרוטוקול מהותם ודרך קבלתם של אותם חומרים או לחילופין 
יצורפו החומרים לפרוטוקול, בהתאם להחלטת יוזם / מזמן 

/ מנהל הישיבה."

ועקביות בשימוש במושגים לתיאור העסקה  אין אחידות  בנוסף, 
עקבי  לא  שימוש  מצאנו  השונות.  הוועדות  בפני  לדיון  המובאת 
הגדרות  אלו  למושגים  פעולה.  ושיתוף  חסות  תרומה,  במושגים: 

ברורות בנוהלי קק"ל ויש להשתמש בהן בהתאם.

כשם שנסקר לעיל בפרוטוקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון לא 
נמצא פירוט מספק של מהות העסקאות המיוחדות שהובאו בפניהם 
השונות  הוועדות  להחלטת  שהביאו  ההנמקות  את  ולא  לאישור 
והדירקטוריון את אשר החליטו. בנוסף, ברוב המקרים לא צוין מיהו 

נושא המשרה אשר בגינו הובאה העסקה לאישורים מיוחדים.

המלצות

אנו ממליצים להרחיב ולפרט את הרשום בפרוטוקולים של   •
ועדת הביקורת והדירקטוריון: לציין את פרטי העסקאות, את 
פרטי בעל המשרה אשר נמצא כבעל עניין ואת הליך וסיבות 

ההחלטה.

יש לציין בפרוטוקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון,   •
בכל הנוגע למסמכי לשכת היועץ המשפטי הדנים בעסקאות 
המיוחדות המובאות לאישור, את מהותם ודרך קבלתם או 
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לחילופין לצרף מסמכים אלו לפרוטוקולים, והכל כקבוע — 
בסעיף 5.3 לנוהל תיעוד דיונים.

בפרוטוקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון יש לדייק   •
בתיאור העסקה המובאת לאישור )תרומה, חסות או שיתוף 
פעולה( ולציין בהתאם לאילו סעיפי חוק ו/או על פי איזה 

נוהל מובאת העסקה לאישור בפניהם.

תגובת קק"ל

לעניין צירוף מסמכים נלווים: בכל הנוגע לסעיף 5.3 לנוהל תיעוד 
דיונים, צירוף המסמכים הנלווים הינה בגדר אפשרות אך לא חובה 
וניתן להסתפק במקום זאת בציון אופן הבאתם ומהותם, דבר הנעשה 
כדבר שבשגרה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו סבורים כי המסמכים 
הנלווים עלולים להכיל חוות דעת משפטיות פנימיות שאין לפרסמן 
ועל כן באותם  והן חסויות או תוכנן עלול לפגוע בצנעת הפרט, 
באתר  המתפרסם  לפרוטוקול,  יצורפו  לא  אלו  מסמכים  המקרים 

האינטרנט ופתוח לעיון הציבור.

לעניין התיעוד בפרוטוקולים: חשוב לציין, כי כיום, עם כניסתה של 
ועדת הביקורת החדשה שמונתה על ידי האסיפה הכללית השנתית של 
קק"ל בשנת 2019, מזכירות החברה היא זו שעורכת את הפרוטוקולים 
ומעבירה טיוטא המשקפת את תמצית הדיון ועיקרי הדברים, לרבות 
לעניין העסקאות הדורשות אישורים מיוחדים, לעיון והערות הלשכה 
המשפטית, יו"ר ועדת הביקורת ושאר חברי הועדה, זאת בטרם אישור 

הפרוטוקולים ופרסומם.

עסקאות מיוחדות — אישור בדיעבד והתקשרויות חוזרות  .8

בדקנו את כל הליכי האישור של כל העסקאות המיוחדות אשר הובאו בפני 
זו  והדירקטוריון ב"תקופת הבדיקה". בעקבות בדיקתנו  ועדת הביקורת 
התמקדנו בשני נושאים הדורשים התייחסות: אישור בדיעבד של עסקאות 

מיוחדות והתקשרויות חוזרות עם ארגונים.
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אישור בדיעבד של עסקאות מיוחדות  8.1

עסקאות אשר אושרו על ידי ועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון לאחר 
)או תוך כדי( שהאירוע בגינם כבר התקיים:

יובל 40 שנה לתנועה המסורתית — האירוע התקיים ביום   •
31.1.18 ועדת הביקורת אישרה את הבקשה למתן חסות ביום 

22.2.18 והדירקטוריון אישר זאת ביום 21.3.18.

מדרשת רופין, חסות לכנס — האירוע התקיים ביום 14.5.18   •
ועדת הביקורת אישרה את הבקשה למתן חסות ביום 27.5.18 

והדירקטוריון אישר זאת ביום 18.6.18.

מכון שכטר, חסות להרצאות — האירועים התקיימו ב־4.4.19   •
ב־4.4.19  הביקורת  בוועדת  לדיון  הובא  וב־15.5.19. 

ובדירקטוריון ביום 10.6.19.

בתאריכים  התקיים   — הבינ"ל  הפיסול  פסטיבל  תרשיחא,   •
21.4.19-21.3.19. ועדת הביקורת אישרה את הבקשה למתן 
חסות ביום 27.3.19 והדירקטוריון אישר זאת ביום 10.6.18.

עמותת מנהל עיר עולם ותיירות — אירוע יום הולדת 110 לעיר   •
העברית הראשונה — התקיים בתאריכים 29.4.19-19.4.19. 
ועדת הביקורת אישרה את הבקשה למתן חסות ביום 22.2.19 
21.3.19. ועדת השותפויות  והדירקטוריון אישר זאת ביום 
מכן  לאחר   ,4.4.19 ביום  חסות  למתן  הבקשה  את  אישרה 
ביטלה את המלצתה אך חזרה מהביטול ולבסוף אושר בוועדת 
הביקורת ביום 4.6.19 והדירקטוריון אישר זאת ביום 10.6.19.

בטבלאות להלן ניתן למצוא פירוט נוסף בנוגע לעסקאות אלו.

דיון והמלצות

כמפורט לעיל נמצאו מספר עסקאות אשר אושרו בדיעבד )או תוך 
כדי(, הן בוועדת הביקורת והן בדירקטוריון.

על פי הנוהג, כשם שנמסר לנו על ידי הלשכה המשפטית, ההמלצה 
היא כי יובאו לדיון ואישור רק עסקאות אשר נותרו 90 יום ממועד 
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הבאתם לוועדת השותפויות ועד ליום קיום האירוע בפועל. נמסר 
לנו כי "בפועל בכל הנוגע למיזמים משותפים כאשר לא ניתן היה 
משותף  מיזם  לביצוע  בקשה  קק"ל  של  האינטרנט  באתר  להגיש 
אם מועד תחילתו הינו פחות מ־90 ימים ממועד ההגשה )המדובר 
בחסימה אוטומטית שמבצע האתר(. המגבלה הנ"ל נועדה ליתן שהות 
מספקת לקבלת מלוא האישורים הנדרשים ע"פ חוק )ועדת ביקורת, 

דירקטוריון ורשם ההקדשות( לאותן עסקאות שמצריכות זאת"

הבאת עסקאות מיוחדות לאישור וועדת הביקורת והדירקטוריון אחרי 
שכבר בוצעו, מעקרת לדעת הביקורת, את שיקול הדעת של הגופים 

הנדרשים על פי החוק לאשר עסקאות אלו.

אישור מתן חסות בוועדת השותפויות ימים ספורים לפני מועד קיום 
האירוע )אירוע התנועה המסורתית, אירוע מדרשת רופין( תוך ציון כי 
יתכן ולא יהיה ניתן לקבל את כל האישורים בזמן. אישור מתן חסות 
בוועדת הביקורת כשהאירוע כבר החל )פסטיבל הפיסול בכרמיאל, 
אישורים  הדירקטוריון, הם  אישור  רופין( בטרם התקבל  מדרשת 

בעייתיים ביותר ויש להימנע מהם באופן מוחלט.

זאת ועוד, כשם שלמדנו ממספר מקרים )לדוגמא חסויות עיר עולם 
ופסטיבל הפיסול בתרשיחא( התניית העברת תשלומי החסות בקבלת 
האישורים הנדרשים בתוך קק"ל התגלתה כבעייתית. ככל שהבנו 
הגופים טענו כי הם ביצעו את חלקם )נתנו פרסום לקק"ל וציינו את 
מתן החסות( וכי כעת על קק"ל לעמוד בחלקה בעסקה ולהעביר את 
כספי התמיכה — החסות שהובטחו. בסופו של דבר אושרו חסויות 
אלו בדיעבד ותוך העדר אפשרות אמיתית לבחון אותם כעסקאות 

מיוחדות, כנדרש.

המלצה

האישור לביצוע עסקאות מיוחדות למתן החסות יתקבל רק לאחר 
שהתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי החוק ועל פי נוהלי קק"ל.

אין לאשר אירועים בדיעבד אלא אם קק"ל תבהיר במפורש ובכתב 
ידי  כחלק מתהליך ההתקשרות כי יתכן והחסות לא תאושר על 

הגורמים המוסמכים בקק"ל.
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לעניין אישור בדיעבד: במקרים בהם כבר התקיימה הפעילות נשוא 
החסות בטרם קבלת כלל האישורים, והמדובר במקרים בודדים בלבד, 
יוער, כי  זו עולה בקשה.  ניתן הסבר מנומק במסמך מדוע בקשה 
לעיתים הנסיבות הובילו לכך כי הדיון בבקשות שהוגשו במסגרת 
ועדת  של  לכינוסה  בסמוך  התקיים  לחסויות  הקוראים  הקולות 
ניסיונות מטעם הלשכה המשפטית  הביקורת. במקרים אלו, נעשו 
לעמוד בלוחות הזמנים ולפיכך התבקש להעלות את הבקשה לאישור 
ועדת הביקורת באד־הוק, אך זו ביקשה לעלות את הבקשה אך ורק 
במסגרת ישיבה פרונטלית. לפיכך, בנסיבות אלו, נוצר מצב שבו מספר 
)ובעקבות כך גם בדירקטוריון(  עסקאות אושרו בוועדת הביקורת 

לאחר קיום הפעילות.

לעניין ההמלצה שלא לאשר עסקאות בדיעבד אלא לאחר קבלת 
כל האישורים: העיכוב במתן האישורים נוצר, בלית ברירה, לאור 

השתלשלות האירועים.

מיום  השותפויות  בוועדת  שהוצג  לקחים  הפקת  מהליך  כחלק 
29.5.2019, הונחו הגורמים המקצועיים העומדים בקשר עם מבקשי 
החסות בכל הנוגע להוצאתה לפועל של החסות שלא להתנהל מול 
מבקשי החסות ולא לקדם את מתן החסות כל עוד לא התקבלו כל 
האישורים הרלוונטיים וזאת על מנת לא לייצר הסתמכות על דרך 

התנהגות וליצור מעשה עשוי.

שנית, ההנחיות הנ"ל עוגנו ויושמו בקולות הקוראים הבאים לשנת 
.2019

זאת ועוד. בקול קורא לרבעון הראשון לשנת 2020 שפורסם בתחילת 
שנת 2020, סעיף 2.2 לעיל עודכן פעם נוספת בנושא זה.

אישור מספר עסקאות עם אותו בעל עניין  8.2

אישור מתן חסות לגוף שבעל עניין בו הוא נושא משרה בקק"ל מספר 
פעמים בסמיכות זו לזו:

מכון שכטר — חסות לכנס שהתקיים ב־27.3.19-25.3.19.   •
אושר בוועדת השותפויות ביום 8.1.19.
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ב־4.4.19- שהתקיימו  להרצאות  חסויות   — שכטר  מכון   •
15.5.19. אושר בוועדת השותפויות ביום 28.2.19.

עיריית מעלות תרשיחא — פסטיבל הפיסול הבינ"ל בתאריכים   •
21.4.19-21.3.19. אושר בוועדת השותפויות ביום 28.2.19.

עיריית מעלות תרשיחא — אירוע קיץ וסביבה שהתקיים ביום   •
8.7.19. אושר בוועדת השותפויות ביום 30.5.19.

בטבלאות להלן ניתן למצוא פירוט נוסף בנוגע לעסקאות אלו.

דיון והמלצות

אחת מהמטרות העיקריות של הוראות עסקאות עם בעל עניין היא 
חיזוק הביטחון שהעסקאות בהם מתקשר הארגון )קק"ל וכל ארגון 
מסוגו( הן עסקאות הבאות לטובת הארגון ולא כתוצאה ממעורבותו 

של בעל העניין באישור עסקאות אלו.

בפרוטוקולים השונים לא מצאנו התייחסות לכך שמדובר בעסקאות 
שאושרו עם אותו גוף בסמיכות רבה )רבעון לאחר רבעון(. לא תמיד 

צוין הדבר בחומר המלווה מטעם לשכת היועץ המשפטי.

אנו יוצאים מהנחה שעסקאות אלו הן עסקאות שיש לקק"ל עניין בהם 
והם לטובת הארגון. יחד עם זאת ובין השאר על מנת להביא בפני 
הגופים המאשרים את כל המידע הנחוץ, שומה על הוועדות השונות 
להתייחס לעובדה כי מדובר בעסקאות חוזרות ונשנות עם ארגון שיש 

נושא משרה בקק"ל שהוא בעל עניין בהם.

המלצה

יש לשקול קביעת נוהל מתאים לגבי הגבלת מספר הפעמים, בתקופת 
זמן שתקבע, בהם תתקשר קק"ל בעסקה של מתן חסות או שיתוף 
פעולה עם ארגון שיש נושא משרה בקק"ל שהוא בעל עניין באותו 
ארגון. יש לשקול קביעת קריטריונים נוספים כיצד תבחן עסקה 
שניה או חוזרת כאמור. על ועדת הביקורת והדירקטוריון לבדוק 
ביתר זהירות וקפדנות שמדובר בעסקאות אשר יש לקק"ל עניין 

בהם ויש חשיבות בהתקשרות לגביהם.
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יובהר, כי במסגרת הקולות הקוראים לחסויות לא הייתה  ראשית, 
מגבלה בנוגע למספר הבקשות שכל גוף רשאי להגיש במסגרת כל קול 
קורא, לרבות גופים שעלולה להיות להם זיקה לקק"ל. עם זאת, נקבע, 
בסעיף 3.1 למסמכי הקול הקורא, כי ככל שגוף יגיש מספר בקשות 
לקבלת חסות בקול קורא, אזי קק"ל תהיה רשאית לבחון ולאשר )אם 

בכלל( בקשה אחת בלבד וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שנית, לעמדתנו, וכפי שצוין מעלה, עצם קיומה של זיקה או היעדר 
זיקה של גוף מסוים לקק"ל אינה מהווה שיקול מקצוע י)בפני ועדת 

השותפויות( לאישור או אי הבקשה.

שלישית, קק"ל מקבלת את המלצת ועדת הביקורת, אולם לעמדתנו 
ככל שתקבע מגבלה שכזו, הרי שבהתאם לעקרון השוויון, יש להחילה 
באופן שווה על כל הגופים המבקשים במסגרת הקולות הקוראים 

לחסויות ולא רק על גופים להם קיימת זיקה לקק"ל.

טבלאות — פירוט ההליכים לגבי הפרויקטים  8.3

בטבלאות שלהלן פירטנו את הליכי האישור של מספר העסקאות בהם 
מצאנו אישורים בדיעבד ואישור חוזרים עם אותם גופים:
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פרטי הפרויקט
ועדת שותפויות

מסמכי לשכת היועץ 
המשפטי

ועדת ביקורת
דירקטוריון

הערות

יובל 40 שנה לתנועה 
המסורתית.

מתן חסות לאירוע.

תאריך האירוע 31.1.18.

אושרה חסות בסך 
12,000 ש"ח.

הובא לדיון ביום 
24.1.18. בפרוטוקול 

נרשם כי:

"... אישור מתן החסות 
כפוף לקבלת אישורים 
נוספים בהתאם לחוק"

"במקרה זה יתכן 
והאישורים הנוספים 

לא יינתנו בשל 
קוצר הזמן מיום 

הגשת הבקשה ליום 
הפעילות".

נשלח לוועדת ביקורת 
25.1.18 תוך ציון בעלי 

העניין. אין בבקשה עצמה 
התייחסות לדחיפות כלשהי 
— יש התייחסות לכך במייל 

המלווה.

בפניה לדירקטוריון מיום 
18.3.18 לא מודגש כי מדובר 

באירוע שכבר התקיים.

מיום 22.2.18 )לאחר 
קיום האירוע(:

"הועדה אשרה את 
הבקשה להשתתפות 

קק"ל בסכום של 
12,000 ש"ח באירוע 
הנ"ל והביעה את אי 

שביעות רצונה מהגשת 
הבקשה )בגלל תקלה 

טכנית( אחרי מועד 
האירוע".

הובא לאישור ביום 21.3.18. 
ללא ציון בעל העניין. נרשם 

כי :

היו"ר הנחה..." את הלשכה 
המשפטית לעשות כל 

מה שנדרש על מנת שלא 
להביא אישור עסקאות אלה 

בדיעבד"

אושר הן בוועדת 
הביקורת והן 
בדירקטוריון 

לאחר קיום 
האירוע.
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פרטי הפרויקט
ועדת שותפויות

מסמכי לשכת היועץ 
המשפטי

ועדת ביקורת
דירקטוריון

הערות

— חסות 
מדרשת רופין 

לכנס בינלאומי בנושא 
קליטה.

תאריך האירוע 
.16.5.18-14.5.18

אושרה חסות בסך 
30,000 ש"ח.

אושר טלפונית ביום 
כי:8.5.18.באישור נכתב 

"הועדה מאשרת מתן 
חסות בסך 30,000 

ש"ח בכפוף לקבלת 
יתר האישורים 

הנדרשים ע"פ החוק.

נשלח מסמך לוועדת ביקורת 
ב־8.5.18. מוסבר מדוע נשלח 

באיחור.

נשלח מסמך לדירקטוריון 
ב־14.6.18 תוך הסבר 

לאיחור.

בפרוטוקול ועדת 
הביקורת מיום 27.5.18 

נרשם:

"הועדה אשרה מתן 
תרומה/חסות בסך 

30,000 ש"ח למדרשת 
רופין... הוועדה מחתה 

על הגשת הבקשה 
באחור".

— ללא 
אושר ב־18.6.18 

ציון פרטים של בעלי העניין 
וללא ציון שהאירוע כבר 

התקיים.

אושר הן בוועדת 
הביקורת והן 
בדירקטוריון 

לאחר קיום 
האירוע.

שימוש במקביל 
במונח "תרומה/ 

חסות".

חסות למכון שכטר. 
בעקבות הקול הקורא 
לרבעון הראשון של 

.2019

חסות לכנס 25.3.19-
.27.3.19

אושרה חסות בסך 
10,000 ש"ח 

בישיבה מיום 8.1.19 
אושר תוך ציון שמתן 

החסות:

"בכפוף לקבלת כל 
האישורים הנדרשים 

בהתאם לחוק".

בפניה לוועדת הביקורת מיום 
23.1.19 קיימים כל הפרטים 

הנדרשים.

אושר ללא ציון פרטים 
מיוחדים ביום 24.1.19

אושר ביום 12.2.19 ללא 
ציון פרטים מיוחדים.

עסקה ראשונה 
מתוך שתי 

עסקאות ברצף 
שאושרו כמתן 

חסות למכון 
שכטר.
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פרטי הפרויקט
ועדת שותפויות

מסמכי לשכת היועץ 
המשפטי

ועדת ביקורת
דירקטוריון

הערות

חסות למכון שכטר.

בעקבות הקול הקורא 
לרבעון השני של 2019.

החסויות הן להרצאות 
שהתקיימו ב־4.4.19 

ו־15.5.19 אושרה חסות 
בסך 5,000 ש"ח

בישיבה מיום 28.2.19 
אושר תוך ציון שמתן 

החסות "כפופה 
לקבלת יתר האישורים 

הנדרשים בהתאם 
לחוק".

בפניה לוועדת הביקורת מיום 
27.3.19 נרשם :

בהקשר זה "יצוין, כי 
במסגרת ישיבתה של ועדת 
הביקורת מיום 24.1.2019, 

אישרה ועדת הביקורת 
בקשה אחרת למתן חסות 
ע"ס 10,000 שהוגשה על 

ידי העמותה במסגרת הקול 
הקורא הראשון לשנת 2019, 

זאת בגין קיומו של כנס 
— עבר, 

"יחסי ציון תפוצות 
הווה עתיד".

במסמך לדירקטוריון מיום 
5.6.19 יש פירוט מלא 

תוך הדגשה שהאירוע כבר 
התקיים

בוועדת ביקורת מיום 
4.4.19 נרשם:

"הועדה אישרה את... 
הסכם החסות לפיו 

קק"ל תתרום עד 
5,000 ש"ח למכון 

שכטר למדעי היהדות 
בגין שתי הרצאות 

שתערכנה לציון 70 
שנה להעלאת עצמותיו 

של הרצל למדינת 
ישראל."

אושר בדירקטוריון ביום 
10.6.19 תוך ציון שאחד 

מהדירקטורים לא השתתף 
בהצבעה

שתי עסקאות 
שאושרו לאותו 

ארגון בשני 
רבעונים רצופים.

חוסר אחידות 
בשימוש 

במושגים תרומה 
לחסות ללא ציון 

סיבה להבאת 
העסקה לאישור 
ומי בעל העניין.

אושר בועדת 
הביקורת ביום 

בו ההרצאה 
הראשונה 

התקיימה. אושר 
בדירקטוריון 
לאחר שכבר 

בוצע.



217

פרטי הפרויקט
ועדת שותפויות

מסמכי לשכת היועץ 
המשפטי

ועדת ביקורת
דירקטוריון

הערות

פסטיבל הפיסול הבין 
לאומי בתרשיחא 

 —
בתאריכים 21.3.19 

.21.4.19

מתוך הקול הקורא 
לרבעון השני

אושרה חסות בסך 
30,000 ש"ח

בישיבה מיום 
28.2.19 רשום כי 

אישור החסות כפופה 
ל"קבלת האישורים 

הנדרשים על פי 
החוק...".

בפניה לוועדת הביקורת מיום 
27.3.19 מובאים הפרטים 
הסטנדרטיים ללא הפניית 

תשומת לב כי האירוע כבר 
החל.

בפניה לדירקטוריון מיום 
4.6.19 יש פירוט בדבר 

האישור והביטול של ועדת 
השותפויות )כמפורט בעניין 

עיר עולם להלן(

בישיבה מיום 4.4.19:

הוועדה אישרה את 
הסכם החסות לפיו 

קק"ל תתרום עד 
30,000 ש"ח לעיריית 

מעלות תרשיחא 
עבור פסטיבל הפיסול 

הבינלאומי

אושר בדירקטוריון 
ב־10.6.19.

באותו מועד אושרה גם 
החסות הנוספת בתרשיחא.

האירוע כבר 
החל בזמן 

האישור בוועדת 
הביקורת.

החסות אושרה 
בדירקטוריון 

לאחר שהאירוע 
כבר התקיים.



218

פרטי הפרויקט
ועדת שותפויות

מסמכי לשכת היועץ 
המשפטי

ועדת ביקורת
דירקטוריון

הערות

אירוע קיץ וסביבה 
בתרשיחא.

מתוך קול קורא רבעון 
שלישי.

האירוע התקיים ביום 
.8.7.19

אושרה חסות בסך 
10,000 ש"ח.

אושר ב־30.5.19.

בפרוטוקול נרשם 
כי "מתן החסות 

מצריך קבלת אשורים 
מיוחדים בהתאם 

לחוק )ועדת ביקורת 
ודירקטוריון( לפיכך 

מתן החסות יכנס 
לתוקף רק לאחר קבלת 

אישורים אלו ככל 
שהם אכן ינתנו..."

בפניה לוועדת הביקורת מיום 
30.5.19 קיימים הנתונים 
הסטנדרטיים ללא ציון כי 

מדובר בחסות שניה לאותו 
הגוף באותה השנה.

בפנייה לדירקטוריון מיום 
4.6.19 קיימים הנתונים 

הסטנדרטיים ללא ציון כי 
מדובר בחסות שניה לאותו 

גוף באותה שנה.

בפרוטוקול ועדת 
הביקורת מיום 4.6.19:

"אושרו בקשות 
הלשכה המשפטית 
לאשור השתתפות 

"מתן חסות" 
לפעילויות הבאות:

...1

2. לאירוע "קיץ סביבה 
וטבע" שייערך על 
ידי עיריית מעלות 

תרשיחא בסכום שלא 
יעלה על 10,000 

ש"ח."

אושר בדירקטוריון 
ב־10.6.19.

אין פירוט 
בפרוטוקולים 

לסיבה שבגינה 
מובאות 

הבקשות.

אין ציון כי 
מדובר באישור 
שני לאותו גוף 

באותה שנה.
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פרטי הפרויקט
ועדת שותפויות

מסמכי לשכת היועץ 
המשפטי

ועדת ביקורת
דירקטוריון

הערות

חסות לעמותת מנהלת 
עיר עולם ותיירות.

מתוך הקול הקורא 
לחסויות לרבעון השני 

לשנת 2019.

האירוע התקיים 
בתאריכים 
 

.29.4.19-19.4.19

אישור חסות בסך 
30,000 ש"ח

ב־28.2.19 אישרה 
הוועדה את מתן 

החסות.

ב־18.4.19 ביטלה 
הוועדה את ההחלטה 

כי לא התקבלו כל 
האישורים )יחד עם 
עוד עסקאות שהיו 

במצב דומה(.

ב־29.5.19 ביטלה 
הוועדה את ההחלטה 
הנ"ל והחזירה בפועל 

את האישור.

בפניה מיום 30.5.19 קיים 
פירוט מלא של השתלשלות 

האירועים.

על פי המפורט ועדת 
השותפויות החליטה לאשר 

את החסות. לאחר מכן 
בעקבות ההצהרה התגלה 

כי קיים בעל עניין ולכן 
לא העבירו לישיבת ועדת 

הביקורת מיום 4.4.19.

ועדת השותפויות ביטלה את 
האישור כי ידוע היה שלא 

יאשרו בזמן.

בעקבות פניות של עיר עולם 
שאמרו שכבר ביצעו את 

חלקם החליטו לאשר בדיעבד 
ולבטל בפועל את הביטול.

בפניה לדירקטוריון 
מיום 4.6.19 מפורטת 

ההשתלשלות הנ"ל.

בפרוטוקול ועדת 
הביקורת מיום 4.6.19 

נרשם כי:

"אושרו בקשות 
הלשכה המשפטית 
לאשור השתתפות 

"מתן חסות" 
לפעילויות הבאות:

1. לאירוע "יום הולדת 
110 לעיר העברית 

הראשונה" שנערך על 
ידי עמותת מנהלת עיר 

עולם ותיירות בסכום 
שלא יעלה על 30,000 

ש"ח."

אין פירוט נוסף.

אושר בדירקטוריון 
ב־10.6.19.

אושר לאחר 
קיום האירוע בלי 

שהדבר ישתקף 
בפרוטוקולים 

ובלי פירוט 
ההשתלשלות 
המורכבת של 
אישור החסות.
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ריכוז ההמלצות

סעיף בדוח 
ונושא

המלצה

עריכת נוהל כולל לטיפול בנושא העסקאות המיוחדות.4 — נהלים

5 — הליכי 
האיתור 

והאישור 
של עסקאות 

מיוחדות

בדיקת האפשרות למחשוב בעלי הזיקות וניגודי העניינים. 
באמצעות מערכת ממוחשבת ומעודכנת, והקמת מסד נתונים.

 — 7
עסקאות 

מיוחדות — 
פרוטוקלים

1. יש להרחיב ולפרט את הרשום בפרוטוקולים של וועדת 
הביקורת והדירקטוריון: לציין את פרטי העסקאות, את 

פרטי בעל המשרה אשר נמצא כבעל עניין ואת הליך וסיבות 
ההחלטה.

2. יש לציין בפרוטוקולים של וועדת הביקורת והדירקטוריון, 
בכל הנוגע למסמכי לשכת היועץ המשפטי הדנים בעסקאות 

המיוחדות המובאות לאישור, את מהותם ודרך קבלתם של 
מסמכי לשכת היועץ המשפטי או לחילופין לצרף מסמכים אלו 
לפרוטוקולים, והכל כקבוע — בסעיף 5.3 לנוהל תיעוד דיונים.

3. בפרוטוקולים של ועדת הביקורת והדירקטוריון יש לדייק 
בתיאור העסקה המובאת לאישור ולציין בהתאם לאילו סעיפי 

חוק ו/או על פי איזה נוהל מובאת העסקה לאישור בפניהם.

 — 8
עסקאות 
מיוחדות 
— אישור 
בדיעבד 

והתקשרויות 
חוזרות

1. האישור לביצוע עסקאות מיוחדות למתן החסות יתקבל רק 
לאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי החוק ועל פי 

נוהלי קק"ל.

2. יש לשקול קביעת נוהל מתאים לגבי הגבלת מספר 
הפעמים, בתקופת זמן שתקבע, בהם תתקשר קק"ל בעסקה 

של מתן חסות או שיתוף פעולה עם ארגון שיש נושא משרה 
בקק"ל שהוא בעל עניין באותו ארגון. יש לשקול קביעת 

קריטריונים נוספים כיצד תבחן עסקה שניה או חוזרת כאמור

יולי 2020
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נספח א'

סעיפים מתוך חוק החברות, תשנ"ט–1999:
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 קרן קימת לישראל

חטיבת פיתוח קרקע — אגף הייעור

מבוא  .1

הציונית  ההסתדרות  מבקר  העבודה של משרד  לתוכנית  בהתאם   .1.1
העולמית, בדקנו את אגף הייעור )להלן: "האגף"( בחטיבת פיתוח 
קרקע )להלן: "החטיבה", או: "מפ"ק"( שבקרן קימת לישראל )להלן: 

"קק"ל"(.

הביקורת כללה בדיקת תהליכי עבודה בתחומים הבאים:  .1.2

תוכנית עבודה ותקציב מפ"ק לפעולות יערניות.  —

פעולות אחזקה שוטפות ביער כדוגמת פעולות דילול הנדרשות   —
בכל יער.

פעולות אחזקה ייחודיות ביער כדוגמת טיפול במינים פולשים,   —
מחלות ומזיקים.

הביקורת נערכה במשרדי החטיבה בירושלים ובאשתאול, במהלך   .1.3
הרבעון האחרון של שנת 2018 ורבעון ראשון של 2019. התקופה 

שנבדקה הינה השנים 2018-2017.

במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם: מנהל החטיבה, מנהל אגף 
הייעור ועובדיו, מנהלת מחלקת ניהול יער, מידע ומערכות מידע 
גאוגרפי, רכז מחקרים וקשרי חוץ, אקולוג קק"ל, מנהל אזור גליל 
תחתון, מהנדסי יער, מפתחים ומתכנתים של מערכות המידע, מנהלת 
אגף התקשרויות, עובדים מחטיבת הכספים ועובדים אחרים ככל 

שמצאנו לנכון.



232

יעדי הביקורת:  .1.4

סקירת המבנה הארגוני של האגף, תכנית העבודה ומטרות   .1
האגף והעבודה על פיהן.

לרבות  המרחבים,  ידי  על  וביצועו  מפ"ק  תקציב  בדיקת   .2
ייחודיות  ופעולות  שוטפות  פעולות  לתקציב  התייחסות 

לאחזקת יער.

לפעולות  שנתיות  והרב  השנתיות  העבודה  תכניות  בחינת   .3
יערניות מול הביצוע בפועל, כפי שמונחות ומבוקרות על ידי 

אגף הייעור.

בדיקת תהליכי הביצוע בפועל של פעולות אחזקה ביערות,   .4
לרבות טיפול בפניות הציבור בנושא.

בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות   .5
הנהלים והתהליכים הקיימים.

המלצות  ומתן  ובבקרה  בתהליכים  תורפה  נקודות  איתור   .6
לשיפורים.

מסמכים עיקריים שבהם הביקורת נעזרה:  .1.5

נהלי עבודה של אגף הייעור, לרבות ספר "תורת ניהול היער".  •

דוחות תקציב וביצוע של מפ"ק לשנים 2017 ו־2018.  •

תכניות עבודה של אגף הייעור לשנים 2018-2017.  •

.GISפרצלציה של יערות קק"ל ונתונים ממערכת ה־  •

דוחות בחתכים שונים ממערכת היערנות, לעניין תכנון וביצוע   •
של טיפול בשטחי יער )ברמת אזורים ספציפיים — "עומדים"(, 

במרחבים השונים.

דגימה של הליכים מכרזיים ומסמכים הקשורים לפרויקטים   •
של פעולות יערניות, לרבות פרוטוקולים, אומדנים, מסמכי 

המכרזים, הצעות מחיר שהתקבלו ויומני עבודה.

דוח סטטוס בקשות אגף הייעור לוועדת התקשרויות בנושא   •
מכרזי ייעור בשנים 2018-2017.
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עבודה  מישיבות  ופרוטוקולים  הנהלה  החלטות  סיכומי   •
בפורומים שונים.

מסמכים ספציפיים שהתקבלו לפי דרישה.  •

מתודולוגיה הבדיקה:  .1.6

סקירת הנהלים הקיימים, ספר "תורת ניהול היער" והנחיות   •
פנימיות.

על  האחראים  התפקידים  בעלי  עם  ושיחות  פגישות  קיום   •
הפעילות בתחומים שנבדקו. ביקור בשני אזורים שונים בצפון 

ובמרכז ופגישות עם עובדים נוספים, ככל שמצאנו לנכון.

בחינת תהליך בניית התקציב ודוחות הביצוע, לרבות מעקב   •
אחר הביצוע.

בחינת סעיפי התקציב של האגף לשנים 2018-2017 וביצוע   •
בקרות על סעיפים בהם ישנו ניצול חסר או חריגה.

בחינת תהליך בניית תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות של   •
האגף, לרבות עריכת שינויים בתכנית העבודה במהלך שנת 

הביצוע.

ניתוח דוחות הביצוע מהמערכת הממוחשבת ובחירת מדגם   •
יערות בהם בוצעו פעולות יערניות בשנים שנבדקו, לבחינת 
כל התהליך משלב בניית תכנית העבודה עד לשלב הביצוע 

בפועל.

ניתוח דוחות ממערכת המכרזים, הכוללים מידע על הליכי   •
התקשרויות שבוצעו בשנות הביקורת באגף הייעור ובחירת 
מדגם של מכרזים/התקשרויות עם קבלני יער, לצורך בדיקת 

כל תהליך ההתקשרות.

בדיקת יישום המלצות דוח ביקורת קודם, משנת 2009.  •

ריכוז הממצאים.  •

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

קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל"( נוסדה בשנת 1901, על פי החלטת 
הקונגרס הציוני החמישי בבאזל. בעשור הראשון לקיומה התבסס מעמדה 
של קק"ל כארגון שמטרתו רכישת קרקעות בארץ־ישראל בשם העם היהודי 

ולמענו.

קק"ל אחראית לכ־1,650,000 דונם יער וחורש טבעי ברחבי מדינת ישראל. 
בשטח זה קק"ל נטעה במהלך השנים למעלה מ־240 מיליון עצים על פני 

כמיליון דונם.

מתוך שטח זה, קק"ל אחראית לטיפול בכ־400,000 דונם חורש טבעי וכן 
אחראית לגידור והסדרה של כ־400,000 דונם אדמת מרעה.

קק"ל מנהלת משאבי טבע בהתאם לעקרונות ניהול בר קיימא. מטרת העל 
של היערות, חורשים והשטחים הפתוחים שבניהולה הינה לספק שירותים 
אקולוגיים לרווחת האדם הכוללים: שרותי אספקה כגון מרעה, עץ וכד', 
שירותי בקרה כגון מניעת סחף קרקע, קיבוע פחמן דו חמצני ועוד, ושירותי 
יערות  קהל,  קולטי  ואתרים  חניונים  אופניים,  מסלולי  כגון,  תרבותיים 

קהילתיים ועוד.

החטיבה לפיתוח קרקע:

החטיבה לפיתוח קרקע בקרן קימת לישראל עוסקת בייעור וניהול שטחים 
פתוחים, תכנון וביצוע מגוון פרויקטים ברחבי הארץ. ביניהם פרויקטים 
בתחומי התיירות, תשתית לחקלאות, תשתית למגורים, מים, מורשת ועוד. 
החטיבה מהווה, בין היתר, גוף מטה מקצועי בעל סמכות מקצועית ומדעית 
בכל הקשור בניהול יער, חורש ושטחים פתוחים בישראל, וזאת באמצעות 

אגף הייעור והיערן הראשי בקק"ל.

אגף הייעור:

באגף הייעור יש שתי מחלקות מקצועיות: מחלקת ניהול יער, מחקר וקשרי 
חוץ ומחלקת יערנות ופיתוח מקצועי. בעזרת שתי מחלקות אלו האגף פועל 
להתוויית מדיניות, מתן הנחיות מקצועיות, אספקה של כלים ואמצעים 

מתקדמים בעבודה וריכוז מידע בכל אחד מהתחומים הבאים:

אסטרטגיה יערנית וניהול יער — גיבוש אסטרטגיה יערנית ארוכת   •
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טווח, בניית תכנית עבודה שנתית ורב שנתית, לרבות תכנון וביצוע 
תקציבי על עבודת המרחבים השונים בקק"ל. בכל הנוגע לייעור, 
הקמת יערות, פיקוח על פעולות אחזקת יערות ודרכי יער, השבחת 
עצי יער, מטעים ובוסתנים, הגנת היער משריפות )בין היתר באמצעות 
הקמת קווי חיץ(, טיפול במינים פולשים, בריאות והגנת היער ממזיקים 

ומחלות ועוד.

תכנון ופיתוח יערני, ניטור, פיקוח ובקרה מקצועי יערני ותקציבי,   •
ניהול מערכות מידע גיאוגרפי )ממ"ג( של מפ"ק ברמה ארצית, חישה 

מרחוק, מיפוי תשתיות, סקרים וניהול מרכז הזרעים הארצי.

פיתוח מקצועי — מחקר יערני ואקולוגי, אקולוגיה ושמירת המגוון   •
הייעור  בתחום  מקצועיות  בהשתלמויות  השתתפות  הביולוגי, 
והאקולוגיה, היערכות לשינויי אקלים, לחימה במדבור, שימור קרקע 

והטמעת תורת ניהול היער בישראל.

אגף הייעור מספק תשתית מקצועית לצורך עבודה מתקדמת, יעילה ומתואמת 
במרחבים ובאזורים שבניהול קק"ל.

מבנה ארגוני אגף הייעור:

להלן המבנה הארגוני של אגף הייעור נכון למועד הדוח:
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ממשקי העבודה

לאגף הייעור ממשקי עבודה עם אגפים נוספים במפ"ק, כדלהלן:

ממשקי עבודה עם אגף הכספים במפ"ק — מתבצע בכל הנוגע להליכי   •
בניית התקציב ואישור דרישות התשלום.

ממשקי עבודה עם המרחבים במפ"ק — אגף הייעור מנחה מקצועית   •
ומתווה את תהליכי העבודה היערניים.

ממשקי עבודה עם אגף התכנון במפ"ק — בהתאם לנוהל "תכניות   •
אב וממשק רב שנתי ליערות", הנחיית תהליך העבודה של כתיבת 
תכניות אלה נעשית על ידי אגף הייעור ואגף התכנון בצוותי היגוי 

משותפים.

נהלי עבודה:

בשנים 2018-2017 נכתבו נהלים רבים באגף הייעור. להלן הנהלים וההנחיות 
העיקריים הרלוונטיים לפעילות שנבדקה:

תורת ניהול היער בישראל  •

נוהל תכניות אב וממשק רב שנתי ליערות  •

נוהל פקיד יערות קק"ל  •

נוהל רישיון לכריתת אילן — עץ בוגר  •

נוהל לקחים משיתופי פעולה בינלאומיים  •

נוהל ייזום פרויקטים ושת"פ בינלאומיים  •

נוהל לחימה בשריפות יער  •

נוהל הסדרת פעילותם של צוותי כיבוי לשטחים פתוחים של קרן   •
קימת לישראל

תקציב מפ"ק:

תקציב מפ"ק מורכב מסעיפי תקציב להוצאות קבועות )מנהלה( ומסעיפי 
תקציב לפעולות. ניתן לשייך את סעיפי התקציב הקשורים לפעולות לשני 

סוגי פעולות:
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תקציב לפעולות יערניות: הקמת יער, אחזקת יערות ופתיחת יער   •
לציבור. תקציב זה מבוצע ברובו באמצעות המרחבים, כאשר ההנחיות 

והבקרה על הביצוע נעשה באמצעות אגף הייעור.

תקציב לפעולות נלוות, לדוגמא, ממ"ג, קשרי חוץ, השקעות ברכוש   •
קבוע, מחקר ופיתוח פריפריאלי, צפרות ועוד. חלק מהתקציב מבוצע 
באמצעות אגף הייעור, וחלקו האחר מבוצע באמצעות יחידות אחרות 

במפ"ק.

בניית התקציב לפעולות יערניות נעשית באחריות מנהל אגף הייעור ומנהלת 
מחלקת ניהול יער, מידע וממ"ג. התקציב נבנה על בסיס התקציב הכללי 
לכלל הפעולות היערניות שאושר בוועדה הדירקטוריונית של מפ"ק ועל פי 
חלוקה גסה של התקציב לפעולות יערניות ולמרחבים, וזאת בהסתמך על 

הכרת הצרכים ברמה הארצית.

מנהלי המרחבים במפ"ק אחראים על הכנת תקציב מפורט למרחב. פעולה 
זו מתבצעת בשיתוף עם מהנדסי יער של המרחב, ומתבססת על ניהול סדרי 
עדיפויות של המרחב ועל הכרת הצרכים בשטח. התקציב המפורט למרחב 
מועבר לאישור מנהל אגף הייעור ולאחר מכן לאישור מנהל מפ"ק וועדת 

הדירקטוריון של מפ"ק.

התקציב לפעולות נלוות נבנה על פי מדיניות קק"ל, באמצעות מחלקת 
הכספים של מפ"ק.

להלן סעיפי האב, מספר התקציב והביצוע של קק"ל לשנים 2018-2017 
לפעולות יערניות ולאגף הייעור נכון למועד הביקורת )באלפי ש"ח(:

20172018סעיף

 ביצועתכנוןביצועתכנון
עד 9/2018

17,63215,17120,10411,146הקמת יערות

54,99648,82455,76334,554אחזקת יערות

28,09926,09632,70219,073פתיחת יער לציבור

100,72790,091108,56964,773סה"כ
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ביצוע התקציב:

הליך ביצוע התקציב מתבצע על ידי מספר בעלי תפקידים, כדלהלן:

מנהל האזור מאשר את החשבונית בהתאם להסכם ההתקשרות וליומני   •
העבודה של מנהל העבודה.

עובדי החשבות של המרחב בודקים את תקינותן של החשבוניות ואת   •
התאמתן להסכם ההתקשרות.

מנהלת הכספים של המרחב מוודאת שהתקציב לסעיף הרלוונטי לא   •
נוצל במלואו ומשריינת תקציב להוצאה הספציפית.

רכוש קבוע

הרכוש הקבוע המשמש את המרחבים בביצוע הפעולות היערניות מנוהל 
מכבשים,  טרקטורים,  כגון  כבד  ציוד  כולל  הרכוש  קבוע.  רכוש  בספר 
מחפרונים ועוד. ציוד זה משמש גם לפרויקטים נוספים של קק"ל. בנוסף, 
קיים צי כלי רכב המשמשים לפעילות כדוגמת משאיות, רכבים חשמליים, 

גרורים וכבאיות.

"נצר" — מערכת בה מתועדים טיפולים,  כלי הרכב מנוהלים במערכת 
תיקונים והזמנות שבוצעו לרכבי קק"ל.

ביצוע הבקרות התקופתיות ואחריות על תחזוקת הרכבים הינן חלק מתפקידיו 
של קצין הבטיחות של כל מרחב. לקציני הבטיחות ישנן הרשאות למערכת 
הבדיקות  על  היתר,  בין  מתזכרות,  אשר  התראות,  קיימות  בה  "נצר", 

התקופתיות שיש לבצע.

מערכות מידע:

ניהול יער, ביצוע פעולות אחזקת יער ופיתוח מקצועי של קק"ל בתחום 
היער, מתבצעים בסיוע מספר מערכות מידע הקיימות בקק"ל, כמפורט להלן:

מערכת ERP — מערכת כלל ארגונית של חברת ONE, הכוללת מודול   —
לוגיסטי ומודול פיננסי. מערכת זו מופעלת באחריות חטיבת הכספים 

בקק"ל.

 ,)GIS מערכת ממ"ג — מערכת מידע גיאוגרפית )נקראת גם מערכת  —
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שבעזרתה המרחבים בקק"ל ואגף הייעור מנהלים את כלל המידע על 
התשתיות ונתוני הקרקע בשטחים המנוהלים על ידי קק"ל. מערכת 

זו פותחה באמצעות יחידת הממ"ג באגף הייעור.

מערכת יערנות — מערכת מידע דרכה נבנית תכנית העבודה השנתית   —
של פעולות יערניות ומתבצע מעקב אחר הביצוע.

מערכת מכרזים — מערכת מידע שבניהול אגף התקשרויות, דרכה   —
מנוהלים הליכי התקשרויות עם ספקים / נותני שירותים באמצעות 

מכרזים פתוחים, מכרזים סגורים, הליכי הצעות מחיר ועוד.

הביקורת סקרה את כלל הפעולות היערניות במפ"ק ובמרחבים ואת פעילות 
אגף הייעור בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על הביצוע, לרבות המבנה הארגוני 
של אגף הייעור, בחנה את אופן הכנת התקציב השנתי לפעולות יערניות 
והתאמתו לפעילויות השונות וסקרה את מערכות המידע המשמשות את 

עובדי מפ"ק, המרחבים ואגף הייעור.

ממצאי הביקורת

אחוז ניצול גבוה של התקציב למול אחוז ביצוע כמותי נמוך בתכנית   .2.1
העבודה השנתית

סעיף "אחזקת יערות" מהווה כ־52% מסך התקציב לפעולות יערניות. 
בשנת 2017 אחוז ניצול התקציב הכספי בסעיף אחזקת יערות היה 
88.8%. ניתוח של תכנית העבודה לשנת 2017 העלה כי מבחינת 
היקף השטחים שטופלו, שעור הביצוע היה 44% מההיקף המתוכנן 

בתכנית העבודה, כדלהלן:

תכנון 2017 
)בדונם(

ביצוע 2017 
)בדונם(

אחוז ביצוע 
2017

21,09510,89151.63%מרחב צפון

29,6337,90126.66%מרחב מרכז

15,15510,44468.9%מרחב דרום

65,88329,23644.37%סה"כ ארצי
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פערים אלה בין אחוז ניצול התקציב הכספי לאחוז הביצוע הכמותי 
אינם סבירים ויכולים להצביע על תכנון שגוי של התקציב, ברמות 
השטחים וכן ברמה הכספית ואולי אף על ביצוע כספי לא יעיל של 
תכנית העבודה. יש לציין כי במכרזי הייעור ההתחשבנות עם הקבלן 
עבור ביצוע העבודה ועבור הרשות לאסוף גזם, מביאה ברוב המקרים 
הכנסות לקק"ל. ואולם לא סביר בעינינו שזוהי הסיבה היחידה לפער 

הגדול כאמור, שקיים במשך מספר שנים ברציפות.

תגובת הנהלת קק"ל ומנהל אגף הייעור

סעיף אחזקת יערות כולל תקציב לפעולות שלא מופיעות בתכניות 
העבודה ולא ניתן לבצע לגביהן מעקב תכנון מול ביצוע, וזאת משום 
שלא ניתן לתרגם אותן לביצוע בדונם כגון מרעה עונתי, שימור קרקע, 
לחימה באש )על כל מרכיביה(, אחזקת דרכים, תכניות אב, ריסוס 

מזיקים ומחלות ועוד.

בנתונים הקיימים לא ניתן לנתח את הנסיבות לפערים אלו, וייתכן 
וקיים ניצול לא יעיל של משאבים ותמחור שגוי בבסיסו של הפן 

הכספי של תכנית העבודה.

המלצה

יערנית, על  מומלץ לבנות מודל הערכה תקציבית לכל פעולה 
בסיס ניסיון העבר של אגף הייעור. מודל זה ישמש בבניית תכנית 
העבודה השנתית ויאפשר בניית תכנית התואמת למגבלות התקציב 
ולהחלטות מנהליות בנושא חלוקת התקציב. כמו כן, יש לנתח כל 
שנה פערים בין התקציב לביצוע, לרבות הקשר בין הביצוע הכספי 
לביצוע ברמת היקף השטחים שטופלו, יש לנהל מעקב ביצוע אחר 

כל סעיף שתוקצב גם בפן הכמותי ולהסיק מסקנות לשנה הבאה.

תגובת מנהל אגף הייעור

בכל מה שקשור לפעולות דילול וסניטציה הדבר לא ניתן לביצוע 
עקב ריבוי משתנים.
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אי קיום ממשקים בין מערכות המידע  .2.2

נמצא כי, למעט עדכון נתוני הפרצלציה במערכת היערנות על פי 
נתוני מערכת ממ"ג, אשר מתבצע אחת לשנה, לא קיים ממשק בין 

מערכת ממ"ג למערכת היערנות.

בנוסף, נמצא כי תכניות העבודה שקיימות במערכת יערנות אינן 
תואמות להיקף הטיפול בדונם כפי שמופיע בנתוני התקציב שמנוהלים 

במערכת הפיננסית.

אי קיום ממשקים שוטפים בין המערכות גורר עבודה כפולה, חשיפה 
לשגיאות ונתונים סותרים של התקציב והביצוע, כפי שיפורט בהמשך 

הדוח.

המלצה

בין מערכת ממ"ג למערכת  ולעדכן את הממשק  מומלץ לפתח 
יערנות, כך שבמערכת ממ"ג יתאפשר לדווח בזמן אמת על ביצוע 
עבודות קבלנים ומערכת היערנות תעודכן "און ליין" בביצוע. 
ממשק זה יאפשר לעקוב בזמן אמת על הביצוע בשטח ויאפשר 
למנהלי אזורים / מנהלי מרחבים לקבל מידע ולנתח נתונים בזמן 

אמת.

כמו כן, מומלץ לעדכן את הממשק בין מערכת יערנות למערכת 
הפיננסית, על מנת שתתאפשר בקרה אפקטיבית על נתוני הביצוע 
המופיעים במערכת יערנות בהשוואה לנתוני התקציב המופיעים 

במערכת הפיננסית.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

מידע  קבלת  יאפשר  יערנות  למערכת  ממ"ג  מערכת  בין  ממשק 
ונתונים בזמן אמת ויסייע למנהלי השטח. יצויין כי מערכת יערנות 
היא מערכת ישנה משנות ה־80 שנבנתה טלאים טלאים ולא בטוח 
שהשקעה זו הינה בסדר עדיפות גבוה. קק"ל החלה תהליך של בחינה 
לכניסה למערכת ERP חדשה, כך שמערכת חדשה זו תכלול בתוכה 

גם מודולים של פרויקטים ופעולות יערניות.



242

אי התאמה בין נתוני התכנון של היקף הטיפול בדוח התקציב לבין   .2.3
נתוני התכנון של היקף הטיפול בתכניות העבודה

ניתוח של דוח התקציב לשנת 2018, שהופק ממערכת יערנות, ושל 
תכנית העבודה השנתית לשנה זו שהתקבלה ממנהלת מחלקת ניהול 
יער, מידע וממ"ג, העלה כי ישנה אי התאמה משמעותית בין היקף 
הטיפול המתוכנן בתכניות העבודה לבין היקף הטיפול המתוכנן בדוח 

התקציב, להלן תחומי הטיפול העיקריים:

שטח מתוכנן טיפול נדרש 
בתכנית העבודה 

)בדונם( 

שטח מתוכנן 
בדוח התקציב 

)בדונם( 

63,937 29,547 דילול רגיל*

1,574 6,482 חייץ ביער ובישוב**

666 1,171 טיפול בחניונים

3,949 8,886 טיפול במינים פולשניים

26,771 1,856 פגיעות ממזיקים ומחלות

96,897 47,942 סכום כולל

בדוח התקציב חלוקת התקציב בין הסעיפים: יער צעיר )5-2( — 12,456 דונם,   *
ויער ותיק )6 ומעלה( — 51,481 דונם.

בדוח התקציב מדובר בסעיפים יצירת קווי חיץ ואחזקת קווי חיץ.  **

בתגובת המבוקר לטיוטת הדוח נמסר כי קיימת שונות בין הגדרות 
הפעולות  הגדרות  לבין  העבודה  בתכנית  המופיעות  הפעולות 
המופיעות בדוח התקציב. כך לדוגמה השטח המתוכנן בדוח התקציב 
לפגיעות ממזיקים ומחלות כולל טיפול של פעולות כריתה וריסוס 
זו  אווירי, לעומת זאת, בתכנית העבודה השטח המתוכנן לפעולה 

כולל רק פעולות כריתה.

מצב זה, בו ישנה אי התאמה משמעותית, בכל הסעיפים, בין הגדרות 
הטיפול הנדרש בתכנית העבודה להגדרות הטיפול הנדרש בדוח 
ובין היקפי הטיפול המתוכננים בתכנית העבודה לדוח  התקציב, 
אינו מאפשר לבצע תוכנית עבודה בצורה סדורה, דבר  התקציב, 

שמשליך בוודאי על התכנון הרב שנתי בטיפול ביערות.
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המלצה

יש להקפיד על התאמה בין הגדרת הפעולות בדוח התקציב לבין 
הגדרתן בתכנית העבודה המופצת במרחבים. זאת כדי למנוע מצב 
בו יהיו נתונים שונים לשטחי הטיפול המתוכננים ולנתוני התקציב. 
לרבות, בקרה על הזנת תכנית העבודה למערכת היערנות, ביצוע 
מעקב חודשי אחר יישום התכנית והפקת דוחות ברמה רבעונית. 
יש לאשר באופן רשמי כל שינוי בתוכנית העבודה ולהטמיע אותו 

במערכת סמוך למועד האישור.

תגובת הנהלת קק"ל ומנהל אגף הייעור

משנת 2019 נתוני התכנון מול הביצוע נמדדים ומבוצעים רק עם 
המערכת הפיננסית.

המינוחים/השמות  כי בחלק מהסעיפים  לציין  ראוי  זאת  עם  יחד 
לפעולות יערניות קצת שונים בין מערכת פיננסית למערכת היערנות. 
יחד עם זאת, הגדרות והיקפי הטיפול זהים ותוכנית העבודה מתבצעת 

באופן כללי באופן סדור בהתאם לתכנית במערכת יערנות.

בניית התקציב בגיליונות אקסל  .2.4

יערניות  לפעולות  התקציב  של  גסה  חלוקה  מבצע  הייעור  אגף 
ולמרחבים. כל מרחב מקבל תקציב כללי, והוא מחלק את התקציב 
לאזורים ולגושים, בהתאם לתכניות העבודה. המרחבים בונים את 
התקציב המפורט על גבי קובץ אקסל, והנתונים מעובדים לקובץ 
מרוכז על ידי אגף הייעור. בניית תקציב וחלוקתו על גבי גיליונות 
לגרום  עלול  מוגנים  לא  ובקבצים  קבועות  לא  בנוסחאות  אקסל 
לטעויות סופר ולשיבושים בסעיפי התקציב וייתכן כי זו אחת הסיבות 

לפערים המשמעותיים שהוצגו בממצא הקודם.

המלצה

מומלץ לעדכן את הקובץ המשמש לבניית התקציב, כך שיוגדרו 
בו פרמטרים לסעיפים התקציביים, נוסחאות מובנות, סעיפי תקציב 
לשינוי.  ניתנים  שאינם  מוגנים  ותאים  כמותי  תכנון  הדורשים 
במקביל, מומלץ לפתח מודול תקציב מובנה במערכת הפיננסית עם 
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ממשק למערכת היערנות ולהגיע למצב בו בניית התקציב וניהולו 
מתבצעים באמצעות מודול זה בלבד. במודול התקציב יינתן ביטוי 
לפרמטרים משתנים מאזור לאזור, כך לדוגמה יוגדר תעריף לאזור 
עם תנאי שטח סטנדרטיים ותעריף שונה לאזור מורכב מבחינת 

תנאי השטח.

תגובת מנהל אגף הייעורר

נכון לשנת 2019, התקציב לכל פעילות מגיע רק מהמערכת הפיננסית.

אנו שואפים לבנות את התקציב במערכת הפיננסית. בשנת 2019 כבר 
נפתחו משימות רבות יותר )בהשוואה לשלושת סעיפי העל בשנים 
הקודמות( על מנת לשקף את כלל מגוון ותחומי הפעילות בייעור. 
המודול התקציבי במערכת הפיננסית פותח ב־2019-2018, ותקציב 
2020 ייבנה ישירות במערכת הפיננסית. כיום ניתן לעשות זאת ברמת 
האזור והשאיפה היא לאפשר בניית תקציב במערכת הפיננסית ברמת 

העומד.

אחזקת יער — פעולות אחזקה שוטפות  .3

נותן  אגף הייעור במפ"ק מהווה גוף מטה מקצועי שקובע מדיניות יער, 
הנחיות לפעולות יערניות ומספק תמיכה מקצועית לביצוע בשטח. פעולות 
האחזקה השוטפות שמתבצעות ביער הן רבות. ביניהן: דילול יער צעיר 
)בן 5-2 שנים(, דילול יער ותיק )בן 6 שנים ומעלה(, עיצוב חורש טבעי, 

סניטציה,1 יצירת קווי חייץ ועוד.

להלן נתונים כמותיים על יערות קק"ל, בחלוקה למרחבים ולאזורים: 

מס' דונמיםמס' חלקותמס' יערותאזור

מרחב צפון

5526096,596ג. עליון ורמת הגולן

40323131,847ג. מערבי — כרמל 

שמירה על ניקיון הציבור ובריאותו.  1
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מס' דונמיםמס' חלקותמס' יערותאזור

35363148,387ג. תחתון גלבוע ונצרת

130946376,830סה"כ מרחב צפון

מרחב מרכז

29260160,637שפלה חוף

20219165,034ההר

39149101,106מנשה שרון

88628426,777סה"כ מרחב מרכז

מרחב דרום

4417999,611נגב צפוני

32163125,280נגב מערבי

45194106,996הר הנגב והערבה

121536331,887סה"כ מרחב דרום

3392,1101,135,494סה"כ ארצי

תכניות אב וממשק ליערות

חלק מרכזי במסמך "תורת ניהול היער בישראל" שאושר על ידי דירקטוריון 
קק"ל בשנת 2012 מתמקד בארבע תכניות בקני מידה שונים של מרחב וזמן, 
המשמשות לניהול מקרקעי הייעור. אחת מהתוכניות לניהול מקרקעי הייעור 

היא תכנית אב לממשק היערות.

תכניות אב לממשק היערות מהווה אמצעי וכלי מקצועי ייעודי המאפשר 
ניהול מקרקעי הייעור תוך שמירה על עקרונות ניהול יער בר־קיימא, ניהול 

מכוון מטרה ואספקת שירותי מערכת אקולוגית מוגדרים.

תכנית אב לממשק היערות הינה תכנית המאגדת את כלל ההיבטים התכנוניים, 
והמקצועיים ליער ייעודי. התהליכים בכתיבת תכנית אב הינם כדלהלן:2

ע"פ תכנית אב ליער הקדושים.  2
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ניתוח שטח מקדים — הגדרת גבולות תכנון וניתוח היבטים פיזיים,   •
נופיים, אקולוגיים: צומח וחי, פעילות אדם וממשק יער.

תכנית אב ליער — חזון היער, עקרונות תכנון, תכנית ייעודי שטח,   •
מפת תצורות הצומח היערניות הרצויות.

תכנית ממשק רב־שנתית — טבלת פעולות הממשק הרצויות וסדרי   •
עדיפויות לביצוע.

תכניות אב נושאיות — התגוננת מאש, נופש וטיילות, ערכי טבע ובתי   •
גידול ייחודיים.

תכנית האב הראשונה נערכה במהלך השנים 2013-2012 ליער הקדושים, 
והיא משמשת כמודל לבניית תכניות אב. בהמשך, עד לתום שנת 2018 נכתבו 
שש תכניות אב נוספות: יער סטף, פארק עדולם, יערות צרעה ואשתאול, 
יערות גרר וחנון, יער ביריה ויערות גוש השרון. נכון לתחילת שנת 2019, 

ישנן חמש תכניות אב נוספות בתהליכי עבודה.

הליך כתיבת תכניות אב וממשק ליערות החל במהלך שנת 2012 והוא מחייב 
שיתופי פעולה בין גורמים מקצועיים רבים. משנת 2012 עד לשנת 2018 
ההליך הונחה מקצועית על ידי תחום אקולוגיה באגף הייעור, ונוהל ובוצע 
בפועל במרחבים ובאזורים השונים של קק"ל על ידי עובדי האזור, בסיוע 

צוותי תכנון חיצוניים וצוותי היגוי פנים־ארגוניים רחבים.

ינואר 2018 נכתב נוהל "תכניות אב וממשק רב שנתי ליערות".  בחודש 
בהתאם להוראות הנוהל, הנחיית תהליך העבודה תיעשה על ידי אגף הייעור 

ואגף התכנון בצוותי היגוי משותפים יחד עם נציגי המרחב והאזור.

תכניות עבודה שנתיות

תכניות העבודה השנתיות לפעולות האחזקה השוטפות נבנות על ידי הצוות 
העוקבת,  הכספים  אזוריים לשנת  יעדים  קובע  האזור  מנהל  אזור.  בכל 
הכוללים את היקף השטחים שיטופלו, שינויים מערכתיים ויעדים ייחודיים. 
מנהל האזור קובע משימות כלליות לכל יעד אזורי. הנתונים עליהם מתבסס 
מנהל האזור נאספים על ידי חוליית הסימון האזורית, אשר מורכבת מסוקר 
ושני עובדי שדה. החוליה עוברת ביערות שבשטח האזור במהלך החודשים 
ינואר — מרץ, ומסמנת עצים ודרכים שדורשים טיפול. חוליית הסימון מנהלת 

רישום של הצרכים בשטח.
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העבודה  בתכנית  העדיפויות  סדרי  על  הנוספים המשפיעים  הפרמטרים 
השנתית הם: אזורים מועדים לסכנה )לדוגמא: אזור מועד לשריפות( והעדפת 

טיפול באתרים קולטי קהל על פני אתרים שאינם קולטים קהל.

להלן תרשים מבנה היער:

על פי המשימות הכלליות שהוגדרו לאזור, מרכיבים מהנדס ויערן האזור 
את תכנית העבודה הפרטנית. תכנית העבודה הפרטנית מתייחסת למשימות 
/ עומד ביער המטופל, היא נבנית במערכת היערנות  ביצוע לכל חלקה 

ומאושרת על ידי מנהל אגף הייעור.

במקביל להליך כתיבת תכניות אב ליערות שישמשו כלי מקצועי בבניית 
תכנית העבודה השנתית, אגף הייעור והמרחבים קידמו חוברת מקצועית 
יערניות בנושאי דילול שונים.  ולקדם פעולות  יש לבחור  המנחה כיצד 
בעקבות פרסום "חוברת הדילול" התחילה מחלקת ניהול יער מחקר וקשרי 
חוץ באגף הייעור להניע תהליך להסדרת צורת הגשת התכנית השנתית 

ועבודת הדילול במהלכה.

בהתאם לחוק פקודת היערות ולתקנות שר החקלאות, כל עץ נטוע בישראל 
מוגן ואין אפשרות לכרות אותו ללא קבלת אישור ממשרד החקלאות. אישור 
כריתה מתקבל מפקיד יערות אזורי. בתחילת כל שנה, קק"ל מגישה תכנית 
עבודה שנתית לפקיד יערות לצורך קבלת אישור לביצוע פעולות יערניות 

של דילול, כריתה וסניטציה.

התקשרויות עם קבלני יער

מכרזיים  הליכים  מתבצעים  היערניות,  הפעולות  מרבית  ביצוע  לצורך 
להתקשרויות עם קבלני יער. כאמור, במפ"ק שלושה מרחבים: צפון, מרכז 



248

ודרום. כל מרחב מחולק לשלושה אזורים וכל אזור מחולק לשלושה גושים. 
אזורי אשר אחראי, בשיתוף עם היערנים הגושיים  באזור פועל מהנדס 
ובהתאם לתוכנית העבודה המאושרת, ליזום פרסום מכרזים לצורך ביצוע 

פעולת הייעור.

מהנדס האזור והיערן הגושי בונים את המפרטים הטכניים ומגבשים את 
הנתונים הרלוונטיים לעבודת הייעור, כגון: שטח הטיפול )מס' יער, מס' 

חלקה ומס' עומד(, הטיפול הנדרש ואומדן העלויות.

הליך היציאה למכרז הוא כדלהלן:

מהנדס האזור והיערן הגושי מסכמים את התשתית ליציאה למכרז   .1
בשיתוף עם הנהלת המרחב.

מתבצעת הערכה כללית על בסיס נתוני עבר והיכרות עם השטח   .2
ונקבע לוח זמנים לעניין מועדי כניסה לעבודה ומשך הפרויקט.

המרחב מעלה בקשה במערכת התקשרויות לביצוע הליך מכרזי.  .3

הגורמים המקצועיים במרחב בליווי הלשכה המשפטית מכינים את   .4
מסמכי המכרז, ומנסחים את הבקשה לדיון בפני ועדת מכרזים. ועדה 

זו מאשרת/ לא מאשרת את הבקשה בהתאם לנוסחה ומהותה.

המכרז מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל וגם בשני עיתונים יומיים.  .5

כחלק מתנאי ההשתתפות מקיים המרחב סיור קבלנים. לכל סיור   .6
קבלנים נערך פרוטוקול.

הקבלנים מגישים את ההצעות החתומות למכרז הכוללות, בין היתר,   .7
טופס הצעת מחיר, מסמכי מכרז חתומים וכתב הצעה.

פתיחת המעטפות, גיבוש המלצות המרחב, בליווי הלשכה המשפטית,   .8
ובהמשך אישור הזוכה על ידי ועדת המכרזים.

הזמנת הזוכה לשימוע )במכרזים בהם נדרש שימוע בהתאם לנוהל   .9
ולהצעה( וחתימה על חוזה התקשרות.

יציאה  לצורך צמצום ההליך הבירוקרטי, במהלך שנת 2018 החל הליך 
למכרזי מסגרת. בהליך מכרז מסגרת ישנם מספר זוכים לעבודות יערניות 
בשטח מוגדר, כך שמתבצעים הליכי תיחור3 בין הזוכים לביצוע עבודות 

הליך תיחור — הזמנת הצעות מחיר מספקים שזכו במכרז המסגרת.  3
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מסוימות בהתאם לתכנית העבודה השנתית באזור. הליך זה נועד להקל 
על הבירוקרטיה שבהליך מכרז ייעודי ולזרז את שלבי הביצוע של תכניות 

העבודה.

פיקוח על קבלני יער

מהנדס היער מגדיר לקבלן את שלבי הביצוע של העבודה. מנהל העבודה 
שבוצעו  הפעולות  את  המפרט  יומי,  עבודה  יומן  ממלא  הקבלן  מטעם 
והמשאבים ששימשו לביצוע, לרבות כח אדם וציוד. פיקוח בשטח מתבצע 
על ידי "מדריך" — עובד קק"ל שנמצא בשטח בכל יום ועוקב אחר התקדמות 
הביצוע. המדריך מאשר את נכונות הנתונים שדיווח מנהל העבודה של 
הקבלן וחותם על יומן העבודה היומי. יומני העבודה מועברים למהנדס האזור 
שמנהל את ההתקשרות ומאשר דרישות תשלום של קבלנים, או לחלופין 
מאשר קבלת תשלום מהקבלן בגין תפוקת עץ.הביקורת בחנה את התקציב 
השנתי לאחזקת יערות ואת תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות, 
לרבות הליכי בניית התקציב והתאמתו לתכניות העבודה. כמו כן, נבדק 

אופן מימוש תכניות העבודה בפועל.

לצורך בדיקת מימוש תכניות העבודה בפועל, נדגמו פעולות אחזקה 
שבוצעו במהלך השנים 2018-2017, ב־12 יערות של קק"ל. לגבי כל 
יער, נבדק הליך ההתקשרות עם הקבלן המבצע, פיקוח ובקרה על הביצוע.

בנוסף, נדגמו 8 הליכים מכרזיים שבוצעו בשנים 2018-2017, לגבי כל 
הליך נבדקו פרקי הזמן של ביצוע ההליך, אומדנים, הצעות המחיר שהוגשו 

והליך בחירת הזוכה.

ממצאי הביקורת

הכנת תכניות אב ליערות  .3.1

יחידת  נכתבו בפיקוח של  2018, תכניות האב  עד לתחילת שנת 
אקולוגיה באגף הייעור. בחודש ינואר 2018 נכתב נוהל בנושא כתיבת 
תכניות אב, על פיו, כתיבת תכניות אב תתבצע בפיקוח של ועדת היגוי 

המורכבת ממחלקת אקולוגיה באגף הייעור ואגף התכנון במפ"ק.

ממועד החלטה זו לא החלו בכתיבת תכניות חדשות ולא התקיימו 
ועדות היגוי בנושא תכניות אב. נזכיר כי בשנים 2017-2012 הוכנו 
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והסתיימו שבע תכניות אב, והחלו תהליכים לכתיבת חמש תכניות 
אב נוספות.

המלצה

מומלץ לקבוע תכנית עבודה משותפת בין יחידת אקולוגיה באגף 
הייעור לבין אגף התכנון במפ"ק. תכנית העבודה תכלול הכנת 
תכניות אב ליערות, לוחות זמנים להכנת כל תכנית אב, מועדים 

לישיבות ועדות היגוי ועוד.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

מנהל מפ"ק רואה חשיבות רבה בקידום תכניות אב ובעקבות כך 
כבר הייתה היערכות חדשה באגף הייעור בהקשר זה. כיום, על פי 
המבנה הארגוני החדש במפ"ק ובאגף הייעור כל הפעולות הכלולות 
בניהול היער בישראל, מרמת האסטרטגיה ותכנית העבודה הרב־
שנתית ועד רמת האופרציה בשטח והתכנית השנתית, יהיו תחת קורת 
גג אחת במחלקת ניהול יער מחקר וקשרי חוץ, כולל קידום והובלה 
של תוכניות אב, שיעשה בשיתוף פעולה עם יחידת האקולוגיה באגף 

היעור ואגף התכנון במפ"ק.

בניית תכניות אב ב־"שפה" שונה מזו של תכניות העבודה השנתיות  .3.2

בתכניות אב ממופים הצרכים של היער ומוגדרים סדרי עדיפויות 
לטיפול ביער. תכניות האב מתייחסות לסדרי עדיפויות לפי "יחידות 
מתייחסות  השנתיות  העבודה  תכניות  ואילו  היער,  של  ממשק" 
לפעולות בחלוקה לחלקות ועומדים. בניית תכנית עבודה שנתית 
בהתאם להמלצות תכניות אב דורשת המרה של "שפת" תכנית האב 
ל־"שפת" תכנית עבודה שנתית, פעולה מורכבת לביצוע. כתיבת 
תכניות אב ב"שפה" שונה מ"שפת" תכניות העבודה השנתיות יוצרת 

קושי ביישום פרקטי של המלצות תכנית האב.

בנוסף, השונות בין תכניות האב לתכניות העבודה השנתיות אינה 
מאפשרת לבחון האם סדרי העדיפויות שנקבעו בתכנית האב בוצעו 
בפועל. לא ראינו כי במפ"ק בוצעה בדיקה כזו. בביקורת עלה כי 
לכאורה לא קיים קשר בין ההנחיות בתוכניות האב לתוכניות העבודה 

השנתיות באזורים.



251

המלצה

ביטוי לסדרי עדיפויות ברורים  יינתן  כי בתכניות האב  מומלץ 
בהתאם לחלקות ועומדים. יש להטמיע בתוכנית העבודה השנתית 
את סדרי העדיפויות שנקבעו בתוכנית האב, לרבות קביעת יעדים 
לביצוע בשנת התקציב. בתום השנה, יש לציין בסיכום העבודה 
השנתי את סטטוס הביצוע בהתאם לשלבים שנקבעו בתכנית האב.

תגובת הנהלת קק"ל

יש הלימה חלקית, בחלק מהאזורים, בין ההנחיות בתוכניות האב 
לתוכניות העבודה. ראוי לציין בהקשר זה שהאירועים השנתיים בשטח 
מכתיבים לעיתים לסטות מסדרי העדיפות שנקבעו בתכנית האב. 
לדוגמא, טיפול בשטח לאחר שריפה, טיפול סניטציה דחוף בעומדים 

בהם התפתחה מחלה או תקיפה של מזיקים.

ממשק בין תכניות אב לתכניות עבודה שנתיות  .3.3

תכניות אב מהוות יישום של תורת ניהול היער ותכנון ארוך טווח 
ליערות קק"ל. תכניות האב מיועדות להיות החוליה המקשרת בין 
תורת ניהול היער לתכניות העבודה השנתיות, בכך שהן מגדירות את 
ממשקי היער ומתייחסות להיבטים תכנוניים ומקצועיים. מבדיקת 
הביקורת עולה כי חסר קשר תכנוני בין תכניות האב לבין תכניות 
העבודה השנתיות, אשר לא בהכרח משקפות את סדרי העדיפויות 

שנקבעו בתכנית האב.

עלות כתיבת תכנית אב מסתכמת בכ־180,000 ש"ח. יצוין כי תכניות 
האב נכתבות על ידי צוות האזור, אותו הגורם האחראי על כתיבת 
תכניות העבודה השנתיות, כך שהם מכירים את תכנית האב ואמורים 

לפעול לפיה.

ואשתאול, אשר הכנתה  ליערות צרעה  אב  דוגמא מתכנית  להלן 
2016, אל מול תכניות העבודה השנתיות  הסתיימה בחודש מרץ 

ליערות אלה לשנים 2018-2017:

סיכום סדרי עדיפויות שנקבעו בתכנית האב )בדונם(:
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עדיפות 5עדיפות 4עדיפות 3עדיפות 2עדיפות 1פעולה יערנית

—1,2552,3808556,149דילול רגיל

————1,458קווי חייץ

טיפול לאחר 
שריפה / סניטציה

748591,419——

5,554—3808,2691,122אחר*

3,84110,7083,3966,1495,554סה"כ בדונם

פעולות שונות לדוגמא טיפול בזרעים, רעיה, תחזוקת שטחי נופש וטיילות.  *

מתכנית העבודה של פעולות יערניות ביערות צרעה ואשתאול לשנים 
2018-2017 עולה כי לא ניתנה עדיפות לטיפול ביצירת קווי חייץ 
וטיפול לאחר שריפה, בכמויות שנקבעו כ"עדיפות 1" בתכנית האב:

שטח מתוכנן לשנת פעולה יערנית
2017 )בדונם(

שטח מתוכנן לשנת 
2018 )בדונם(

2,4121,321דילול רגיל

19470חייץ 

—589טיפול לאחר שריפה

393—פגיעות ממזיקים ומחלות

3,1951,784סה"כ בדונם

המלצה

יש לבצע הליך של יישום והטמעת המלצות תכניות האב בשלב 
כתיבת תכניות עבודה שנתיות, זאת באמצעות פילוט שיתבצע 
בליווי של אנשי המקצוע שסייעו בכתיבת תכניות האב. תכניות 
העבודה השנתיות ישקפו את סדרי העדיפויות שנקבעו בתכנית 
האב. הביקורת סבורה כי הליך זה יקדם את יישום עבודת המחקר 

הרבה שהושקעה בכתיבת תכניות האב.
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תגובת מנהל מפ"ק

הנהלת מפ"ק ומטריקס הבינו שעל מנת שיהיה סנכרון בין תכניות 
העבודה השנתיות והרב שנתיות, ויתאפשר פיקוח עליהן, כל תהליך 
בנייתן צריך לשבת תחת קורת גג אחת. הוחלט כי מחלקת ניהול 
יער, מחקר וקשרי חוץ באגף הייעור תרכז ותנהל את כל הנושאים 

הרלוונטיים לכך.

הדבר יפתור את ההבדלים ב"שפות" בין תכניות העבודה בפועל לבין 
מה שנרשם בתכניות האב. בנוסף, כיוון שהכל ישב תחת מחלקה 
אחת תתאפשר גזירה ישירה וחיבור תכנוני ורעיוני בין התכניות הרב 

שנתיות לאלו השנתיות.

תגובת הנהלת קק"ל

אנו שואפים לבצע את הפעולות היערניות בהתאם להנחיות בתכנית 
אב. יחד עם זאת, ברור לחלוטין שכאשר מתרחשים אירועי קיצון או 

אירועים חריגים ניתן לסטות מההנחיות בתכנית האב.

תכנית עבודה שנתית לא ריאלית  .3.4

תכניות העבודה לפעולות יערניות נבנות ברמת פירוט של חלקות 
ועומדים.

 2018-2017 והביצוע לשנים  נתונים בדבר תכנית העבודה  להלן 
)בדונם(:
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שנת 2018שנת 2017אזור

ביצוע עד תכנוןביצוע תכנון
 1.7.2018

תכנית 
לשנת 
2017

סה"כ 
תכנית 
)1(2017

סה"כ 
ביצוע 
בשנת 
2017

תכנית 
לשנת 
2018

סה"כ 
תכנית 
)1(2018

סה"כ 
ביצוע 
בשנת 
2018

מרחב צפון

8524,4964,4501,8302,9482,171ג. עליון ורמת הגולן

5,79411,2313,8785,48113,693280ג. מערבי — כרמל

ג. תחתון גלבוע 
ונצרת

1,6895,3682,5633,0787,1140

8,33521,09510,89110,38923,7552,451סה"כ מרחב צפון

מרחב מרכז

6,9019,9413,2953,0948,844197שפלה חוף

2,0618,8342,9773,8996,3001,662ההר

47310,8581,6291,3774,8051,210מנשה שרון

9,43529,6337,9018,37019,9493,069סה"כ מרחב מרכז

מרחב דרום

1,9824,5544,6981,9452,399370נגב צפוני

3,5073,8581,1454,8946,657249נגב מערבי

6,7436,7434,60110,01110,0934,589הר הנגב והערבה

12,23215,15510,44416,85019,1495,208סה"כ מרחב דרום

30,00265,88329,23635,60962,85310,728סה"כ ארצי

סה"כ תוכנית 2018 — כולל תכניות לשנים קודמות שלא בוצעו ותכניות שנוספו במהלך השנה.  )1(

מעיון בנתוני הביצוע של תכניות העבודה לשנים 2018-2017 עולה 
כי אחוז הביצוע נמוך מ־50% ביחס לתכנון.



255

בדיקת הרכב תכניות העבודה העלתה כי תכנית העבודה לשנת כספים 
מורכבת מ־"שאריות" של פעולות מתכניות העבודה לשנים קודמות, 
בתוספת לתכנית לשנת העבודה הנוכחית. מפגישות שערכנו עם 
מהנדסים עולה כי תכנית העבודה השנתית נבנית בהתאם למשאבים 
וליכולות של האזור ולא מוקצים משאבים לסיום פעולות שתוכננו 
לשנים קודמות. מצב זה של בניית תכנית עבודה שנתית בהתאם 
וליכולות של האזור, ללא הקצאת משאבים להשלמת  למשאבים 
פעולות שלא בוצעו בשנים קודמות, גורם לתכנון רב שנתי שגוי 

ולביצוע בחסר של תכניות העבודה, שנה אחר שנה.

המלצה

מומלץ לצמצם את הפער בין הצרכים לביצוע פעולות יערניות לבין 
המשאבים והיכולות העומדות לרשות האזורים. צמצום הפער יכול 
להיעשות באמצעות הוספת כוח אדם, ייעול הליך ההתקשרויות עם 
קבלני יער, ביצוע מכרזים משולבים, שימוש מוגבר בהליך מכרזי 

מסגרת ועוד.

כמו כן, מומלץ לבנות תכנית רב שנתית או לכל הפחות דו שנתית, 
ברמת פרויקטים ולבחון העברת תקציבים משנה לשנה, בהתאם 

לנתוני הביצוע בפועל.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

ישנן מספר סיבות לאחוזי ביצוע נמוכים כגון: שטחים שמתכננים 
לטפל בהם ומוציאים מכרזים, אך מסיבות כאלה ואחרות המכרזים 
נופלים ומתעכבים ואז עוברים לשנה הבאה. לעתים על מנת שהמכרז 
ייצא לפועל, יש צורך להוסיף/להוריד שטחים לאותו מכרז. כאשר 
מוסיפים עוד שטח, הוא מתווסף לתוכנית עבודה, אך אם מורידים 

שטחים, הם לא נמחקים מהתוכנית.

כללית אנו מקבלים את הערת הביקורת ובשנים הבאות נקפיד לסיים 
תחילה את התכניות שאושרו בשנים עברו לפני אישור תוכנית חדשה.

שעור ביצוע גבוה של פעולות לא מתוכננות  .3.5

ניתוח דוח הביצוע של תכנית העבודה השנתית לשנת 2018 העלה 
כי עד ל־1.7.2018 בוצעו פעולות דילול רגיל ביערות קק"ל בהיקף 
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של 2,864 דונם, מתוכם, רק 2,341 דונם נכללו בתכניות העבודה 
מהשנים 2018-2015. שאר הדילולים הרגילים שבוצעו, התווספו 
לתכנית במהלך השנה. כלומר, כבר במחצית 2018 הייתה חריגה של 
18% בביצוע פעולות "דילול רגיל", זאת למרות שמדובר בפעולה 
שידועה מראש ואינה נחשבת לפעולה מיוחדת כדוגמת טיפול לאחר 

שריפה וכו'.

לדעת הביקורת, עדכון תכנית העבודה במהלך השנה סביר במקרים 
בהם עולה הצורך לבצע פעולות חריגות שלא היה ניתן לצפות אותן 
במהלך בניית תכנית העבודה. ואולם, לא סביר כי במהלך מחצית 
פעולות  בביצוע  כ־18%  חריגה  תהיה  כספים  שנת  של  ראשונה 
"רגילות", אשר לכאורה אמורות להיות ידועות בשלב הכנת תכנית 
העבודה וזאת על חשבון פעולות אחרות שנכללו בתכנית העבודה 

עצמה ולא בוצעו.

המלצה

מומלץ לקבוע טווח חריגה של 10%, לדוגמה, מתכנית העבודה 
השנתית שנקבעה, ולא לאפשר חריגה של יותר מ־10% בביצוע 
פעולות "רגילות" שלא נכללו בתכנית העבודה ולא הוגדרו כפעולות 
דחופות )למשל: טיפול לאחר שריפה(. במקרים חריגים הדורשים 
ביצוע פעולות דחופות, ניתן לאפשר חריגה גבוהה יותר, בהתאם 

לצרכים המשתנים בשטח.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

תחום הייעור הוא בלתי צפוי מאוד, בעל סיכון גבוה, ונתון לשיגיונות 
מזג האוויר והאקלים המשתנה.

לפיכך, חריגה של עד 20% מתכנית העבודה נראית לנו הגיונית. 
מנגד, אנו מסכימים עם הביקורת שיש לצמצם נתון זה ככל שאפשר. 
לפיכך, אנחנו עכשיו משנים את צורת הגשת תכנית העבודה לשנת 
2020 באופן כזה שיעודד מחשבה נוספת בבחירת השטחים וימזער 

את הצורך בתוספות מעין אלו.
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מכרזי מסגרת  .3.6

כאמור, במהלך שנת 2018 החל תהליך של יציאה למכרזי מסגרת, 
העבודה השנתיות.  תכניות  הביצוע של  על שלבי  להקל  במטרה 
עיון במכרזים שפורסמו בשנים האחרונות באתר קק"ל העלה כי עד 
לתחילת שנת 2019 פורסם מכרז מסגרת אחד בלבד. מכרז המסגרת 
שפורסם ומכרזי המסגרת שנמצאים בשלבי תכנון מכוונים לרכישת 
שירותים לפעולות יערניות לא משולבות, כלומר, מכרזי המסגרת 
אינם נותנים מענה להליך תיחור המורכב משילוב של כמה פעולות 
יערניות כמו דילול, נטיעות וריסוס. בכך נמנעת אפשרות לבצע הליך 

תיחור מרוכז לטיפול ביער.

המלצה

מומלץ לבחון אפשרות ליציאה למכרז מסגרת משולב, שיאפשר 
לבצע הליך תיחור מרוכז של כל הפעולות שיש לבצע ביער טיפוסי, 
על פי תכנית העבודה השנתית, אשר תהיה מבוססת על תכנית 
האב. כמו כן, מכרז מסגרת משולב עשוי להביא לחסכון בעלויות 
ובוודאי צפוי לקצר את זמן הביצוע בכל יער טיפוסי ולקדם את 

יישום תכניות העבודה השנתיות.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

קיימים לעיתים מכרזים משולבים אולם מדובר תמיד ביחידת עבודה 
ראשית ומקיפה שנלווית אליה עבודה משנית. כללית, קיימים מכרזים 
משולבים כאשר ניתן ונכון מקצועית להוציאם. מרבית המכרזים אינם 

משולבים מכיוון שמכרז לא משולב מביא לחסכון בעלויות.

לגבי מכרזים משולבים — באופן כללי, הצוות המקצועי של מפ"ק 
מתנגד למכרזים משולבים. לאור ניסיון העבר, ישנם קבלני יער בעלי 
מומחיות בפעולות יער שונות. התקשרות עם כל קבלן מומחה בתחומו 
תוזיל ותייעל את העבודה לעומת התקשרות עם קבלן אחד )במכרז 
משולב( שבכל מקרה לוקח קבלני משנה ו"גוזר" קופון על חשבון 

קק"ל.
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פרק זמן ארוך בין הכנת תכנית העבודה לביצועה  .3.7

הליך בניית תכנית העבודה השנתית מתחיל בסיור של חוליית סיור 
ביער והגדרת הצרכים וסדרי העדיפויות. פעולה זו מתבצעת כבר 
בחודשים מרץ — אפריל, לקראת שנת הכספים העוקבת. יצויין כי 
לאחר אישור תכנית העבודה בתחילת שנת הכספים, נדרש לצאת 
להליך מכרזי, שלעיתים נמשך כמה חודשים, ותחילת העבודה יכולה 

להתבצע לאחר כשנה ואף יותר ממועד קביעת סדרי העדיפויות.

סקירת פני השטח ובהתאם — הגדרת סדרי עדיפויות לתכנית עבודה, 
מתבצעת זמן רב מידי לפני תחילת העבודה בשטח, אשר במהלכו 
נסיבתיים בשטח. שינויים אלה עלולים   / ייתכנו שינויים פיזיים 
לשנות את סדרי העדיפויות בפועל, וכפועל יוצא, לדרוש שינויים 
בתכניות העבודה או לגרום למענה חלקי / חסר של הצרכים בזמן 

הביצוע.

המלצה

מומלץ לבצע את הסקירה בשטח, אשר על בסיסה תיבנה תוכנית 
והאישור של תכנית  למועד ההכנה  הניתן  ככל  העבודה, סמוך 
העבודה השנתית. כמו כן, התקשרויות עם קבלנים בהסכמי מסגרת, 
6, יסייעו לצמצום פערי הזמן בין מועד התכנון  כאמור בממצא 

לביצוע.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

מסכימים עם הבעיה. אנחנו בונים כלי נוסף שאמור לסייע בבניית 
תכנית העבודה השנתית — סקר מצב היער. הסקר נמצא בתהליכי 
בנייה ויישום, והוא אמור לתת מענה על מצב היערות וקביעת סדר 
עדיפות לטיפול יערני. על בסיס סקר זה ייבחרו שטחים לטיפול לשנה 

הבאה על ידי מהנדס ומנהל האזור.

לאחר קביעת סדר עדיפות לטיפול מבין כל השטחים, יצא סקר קדם־
טיפול שיבוצע לאחר בניית התכנית השנתית ובסמוך לביצוע העבודה, 
שמטרתו לגייס את כל המידע הנדרש ולהבטיח שמידע זה יהיה עדכני 

כיוון שהוא נערך בסמוך למועד ביצוע העבודה.
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דגימת ביצוע מכרזים — ממצאי הביקורת

דיווחי ביצוע לא מפורטים  .3.8

מסקירת יומני עבודה יומיים לפעולות שנדגמו, עולה כי יומני העבודה 
מנוהלים באופן ידני. בכל יום ממלא מנהל העבודה טופס "יומן עבודה 
יומי" וכך נצברים לכל מכרז יומני עבודה כמספר ימי העבודה בשטח 
)בין 30 ל־150 מסמכים!!(, מצב אשר גורר קושי אובייקטיבי לפקח 

על התקדמות העבודה ועל תקינות הדיווח ביומנים.

כמו כן, דגימה של יומני עבודה העלתה כי היומנים לא מולאו כנדרש: 
ניתן בהם מידע דליל / חלקי ולא הוקפד לפרט את המשאבים ששימשו 
בביצוע. בנוסף, המדריך שהינו "המפקח מטעם קק"ל" חתם על יומני 
העבודה בשעות הבוקר, לפני שעובדי הקבלן ביצעו את העבודה 

בפועל, בעוד שמתפקידו לפקח שהעבודה בוצעה בפועל.

לדיווחים לא מלאים,  גורם  ידניים  יומיים  דיווח  שימוש בטופסי 
ומאפשר מילוי רטרואקטיבי / מילוי מראש של הטפסים.

המלצה

 .GIS יש לעבור לדיווח אלקטרוני של הביצוע באמצעות מערכת
מעבר לדיווח אלקטרוני ישפר את הליכי העבודה, יאפשר פיקוח 

על הדיווחים, ויביא לדיווחים מהימנים יותר בזמן אמת.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

המלצת הביקורת מקובלת. בימים אלה אנו נמצאים בפיתוח אפשרות 
GIS באמצעות טאבלטים  לניהול מכרזים בזמן אמת דרך מערכת 

בשטח. כך יתאפשר לעקוב אחר התקדמות העבודה ברמת העומד.

פערים משמעותיים בין אומדני קק"ל להצעות מחיר ובינם לבין   .3.9
עצמם

מדגימה של שמונה הליכים מכרזיים, עולה כי בחמישה מהם, קיימים 
פערים משמעותיים בין אומדני קק"ל לבין הצעות המחיר שהתקבלו 
מקבלני היער, ובין הצעות המחיר של קבלני היער בינם לבין עצמם — 

ראה נספח א'.
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הפער שבין ההצעות הזוכות בהליכי המכרזים לבין אומדני קק"ל 
בין הצעה לתשלום לקבלן בגובה של 42%  נע  לאותם ההליכים 

מהאומדן לבין תשלום לקבלן של יותר מפי 10 מהאומדן.

הפערים שנמצאו בין הצעות המחיר של הקבלנים היו משמעותיים 
אף יותר, לדוגמא, בהליך מכרזי 2767/17: 

הצעות מחיר קיצוניות אומדן/הערכהשם יחידה

תשלום לקק"ל בסך יחידה מס' 1
44,787 ש"ח

• תשלום לקק"ל בסך 128,941 ש"ח

• תשלום לקבלן בסך 7,186 ש"ח

תשלום לקק"ל בסך יחידה מס' 2
17,148 ש"ח

• תשלום לקק"ל בסך 74,947 ש"ח

• תשלום לקבלן בסך 167,684 ש"ח

פערים משמעותיים אלה אינם סבירים בכל הליך מכרזי בכלל, ובהליך 
מכרזי שבנושא ליבת הפעילות של המרחבים בפרט.

מעיון בפרוטוקולים של שימועים שנערכו למציעים "קיצוניים", 
ומפגישות עם הייעוץ המשפטי עולה, כי פערים אלה נוצרו לאור 
ייחודי שיש ברשות המציע — כך שעלויות השכרת הציוד,  ציוד 
שנלקחו בחשבון בחישוב האומדן, לא רלוונטיות עבורו, או שלמציע 

יש יכולות שיווק לא שגרתיות )של תפוקת העץ(.

המלצה

לכלל  התייחסות  לרבות  המחיר,  להצעות  טווח  לבנות  מומלץ 
הסטיות שייתכנו ולקיים שימוע מפורט ומנומק עם המציעים, בו 
יפורטו הנסיבות להגשת הצעות מחיר קיצוניות, ביחס לאומדן. 
פרוטוקולים משימועים עם מציעים יוצגו בוועדת המכרזים, ויצורפו 

להחלטת הוועדה.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור

לאור העובדה שתחום הייעור הינו תחום מקצועי רחב בעל נתונים 
משתנים רבים )כגון: מין העצים, סוג הקרקע, שיפוע השטח, מרחק 
מהדרך, גיל העצים, מצב העצים ביער ועוד(, הגורמים המקצועיים 
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בונים הערכה כללית המבוססת על נתוני עבר וידע מקצועי על בסיס 
התקשרויות בעבר באזור.

כמו כן, ראוי לזכור ולציין שבמכרזים אלו היה ערבוב בין עלות 
עבודה ותפוקה ומכאן הטעויות והפערים שנבעו. במכרזים החדשים 
קיימת חלוקה נפרדת בין עלות עבודה לתפוקה, על בסיס מנגנון של 

הצעת מחיר של משרעות.

בנוסף, סקר קדם טיפול שייערך בסמוך למכרז יסייע בהבנת כמות 
העץ האמיתית ביער וידייק את שוויו האמיתי.

אי אחידות בקביעת שלבי הביצוע  .3.10

כאמור, מהנדס האזור קובע את שלבי הביצוע )להלן: "מנות"( של 
העבודות היערניות. בסיום כל מנה הקבלן מגיש חשבונית. חלוקת 
העבודה למנות מהווה נתיב בקרה על ביצוע העבודה ומאפשרת לנהל 
תשלומים חלקיים. נמצא כי אין אחידות במנות בין הקבלנים ו/או 
בין המכרזים. בחלק מהמכרזים הוגדרה מנה כ־200 דונם, ובמכרזים 
אחרים ניתן לראות מנה של 350 דונם או 40 דונם. בנוסף, נמצא 
כי הוגשו חשבונות חלקיים בטווחי זמן לא אחידים, גם כשמדובר 
באותו מכרז, לדוגמה במכרז מס' 2981/19 הוגש חשבון 1 בדצמבר 
2016, חשבון 2 באוגוסט 2017, חשבון 3 בדצמבר 2017 וחשבון 4 
באוקטובר 2018. מצב זה בו מוגשים חשבונות חלקיים בפרקי זמן 
שונים וארוכים מונע מעקב ופיקוח על קצב ההתקדמות של הקבלן 

והתראה בזמן אמת על פיגורים בביצוע.

המלצה

מומלץ לקבוע הנחיות בנושא חלוקת העבודה למנות, לדוגמא: 
חלוקה לפי טווחי אחוז מהיקף המכרז, ולאמוד את פרקי הזמן 
הנדרשים לביצוע העבודות בכל מנה. בהתאם יש לקבוע לוח זמנים 
להתחשבנות עם הקבלן, המבוסס על אחוז הביצוע תוך התייחסות 

לנתוני אקלים עונתיים.

תגובת מנהל מפ"ק ומנהל אגף הייעור תגובת המבוקר

מנה במכרז מוגדרת כתא שטח עם מאפייני טיפול דומים, כאשר כל 
תוואי שטח מגדיר גודל מנה אחר.
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אין שום בעיה לחלק את התשלום בתוך 'מנה' למספר אבני דרך, 
רצוי לעשות זאת לפי סכומים קבועים עבור תפוקת העץ ללא כל 
קשר למנה. אחרי הרבה ייסורים, למדנו, כך עשינו, וזה עובד בפועל 

טוב מאוד.

מועדי ההתחשבנות עם קבלנים כספק / לקוח  .3.11

במרבית המכרזים הקבלן המבצע מהווה גם לקוח שרוכש את תפוקת 
מתבצעת  כלקוח   / כספק  הקבלן  עם  ההתחשבנות  מקק"ל.  העץ 
בנפרד — כלומר, הקבלן מגיש חשבונית לקק"ל על העבודה, וקק"ל 
מגישה חשבון לקבלן על תפוקת העץ. נמצא כי מועדי ההתחשבנות 
עם הקבלן כספק אינם בהכרח זהים למועדי ההתחשבנות עם הקבלן 
בדרך  תלויה  עץ  תפוקת  בגין  שהתחשבנות  היות  וזאת  כלקוח, 
כלל בכמות התפוקה, וההתחשבנות כספק תלויה בדונמים. לדעת 
הביקורת, ההתחשבות עם הקבלנים צריכה להתבצע בהתאם לגמר 
העבודות ב־"מנה", הן כספק והן כלקוח ולפיכך מועדי ההתחשבנות 

צריכים להיות זהים.

המלצה

מומלץ לקבוע כי מועדי ההתחשבנות עם קבלנים כספק / לקוח 
יהיו זהים, וזאת בהתאמה לשלבי הביצוע של המכרז.

אחזקת יער — פעולות אחזקה ייחודיות  .4

אגף הייעור מפקח ומלווה פעולות ייחודיות לאחזקת יערות. כדוגמת לחימה 
באש שמטופלת על ידי ממונה הגנת היערות מאש, טיפול במינים פולשים 
ידי המדור להגנת בריאות היער.  וטיפול במחלות ומזיקים שמבוצע על 
פעולות אלה מופיעות בתקציב השוטף לאחזקת יערות, הביקורת הגדירה 
ייחודיות וזאת מהסיבה שמדובר בפעולות שאינן  פעולות אלה כפעולות 
מחויבות בביצוע בכל יער, אלא הן נגזרות מאירועים ומשינויים לא צפויים 

שחלו ביער.

כיבוי אש

שריפות יער הן גורם סיכון גבוה ליער ולמערכת האקולוגית שבו. הסיבות 
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הנפוצות להתלקחות שריפות יער הן רשלנות והצתה מכוונת. טיפול למניעת 
שריפות יער והקטנתן מתבסס על הקטנת כמות חומר הבעירה בשטח היער 
וקיטוע הרצף שלו. להקטנת שטחי שריפה תורמות גם תשתיות טובות 
ובראשן דרכי הגעה ואספקת מים, גילוי מהיר של מוקדי השריפה וזמינותם 

של כוחות כיבוי רבים להגעה למקום מוקדם ככל שניתן.

הטיפול בשריפות היער נחלק לשני תחומים:

פעולות למניעת שריפות — יצירת ותחזוקת קווי חיץ, ביצוע פעולות   .1
סניטציה, גיזום, דילול, סילוק גזם, שריפת עץ ושריפת גזם.

פעולות למזעור נזקי השריפות — נטיעת עצים ושיחי יער עם מאפייני   .2
התלקחות וקצב בעירה נמוך, תשתיות אספקת מים לכוחות כיבוי 

ושילוט הכוונה.

עובדי קק"ל נערכים למניעת שריפות יער וחורש ומשתמשים בציוד כיבוי 
אש ובמגדלי תצפית אש. בנוסף, קק"ל מבצעת מחקרים במסגרת תהליך 

שיקום השטחים שנשרפו.

מחלות ומזיקים

ופיתוח מקצועי באגף  יערנות  מדור הגנת בריאות היער שייך למחלקת 
הייעור. המדור מטפל במחלות ומזיקים של עצי יער, בוסתנים ומשתלות 
קק"ל. צוות המדור מנטר מזיקים ומחלות ביערות קק"ל ברחבי הארץ ומטפל 
בהן. המזיקים העיקריים הם חיפושיות קליפה ונוברי גזע שונים, תהלוכן 

האורן ומיני חרקים פולשים.

דרכי ההתמודדות עם מחלות ומזיקים

נהלים והנחיות לטיפול מיוחד במזיקים ספציפיים — לדוגמא, כתיבת   .1
נוהל לטיפול לתהלוכן האורן, אשר בנוסף לפגיעתו בעצים, מהווה 

גורם מסכן לבריאות המבקרים ביער.

ביצוע הדרכות לאנשי השטח כדי שיכירו את המזיקים ואורחות חייהם,   .2
על מנת שיגבשו ממשק יערני מושכל בתכניות העבודה שלהם.

עריכת ניסויים — עריכת ניסויים בשיתוף עם חוקרים ממכון וולקני   .3
ידידותיים לסביבה  ומהאקדמיה. בניסויים אלו מחפשים פתרונות 
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כנגד מזיקי יער ומשתלה, ומפתחים שיטות עבודה חדשות, כמו גם 
שינויים בממשק הטיפול ואחזקת היער, המביאים לחיזוק ולהגברת 

חוסנו של היער.

מינים פולשים

מינים פולשים מוגדרים כמינים של צמחים, בעלי חיים או פטריות שהובאו 
על־ידי האדם במכוון או בשוגג לאזורים הנמצאים מעבר לתחום תפוצתם 
הטבעי. בספר "תורת ניהול היער" הוגדרה התמיכה במגוון הביולוגי הייחודי 

לישראל כאחת המטרות החשובות של מפעל הייעור.

ההערכה היא שחמישה עד עשרים אחוזים מהמינים הזרים עשויים להתגלות 
כבעייתיים ולפגוע באופן קשה בתפקוד המערכות האקולוגיות על־ידי גרימת 
נזקים לחקלאות, לבריאות, למים ולסביבה, ויצירת איום על המגוון הביולוגי 

המקומי.

דרכי ההתמודדות עם מינים פולשים

ההתמודדות עם מינים פולשים כוללת שלושה מרכיבים: הימנעות מייבוא 
ולא  טבעיים  לשטחים  והתפשטות  התנחלות  מניעת  )'אינטרודוקציה'(, 
מופרים, והדברת מינים שכבר פלשו ונמצאים בשלבי התבססות שונים, 
נזקים קיימים ולצמצם את המשך התפשטותם  בכדי למזער ככל הניתן 

לאזורים נוספים.

הדברת מינים פולשים נחשבת בדרך כלל פעולה יקרה ומורכבת, שלהצלחתה 
נדרשים טיפול וניטור שטחים נרחבים במשך מספר שנים, ולכן מחייבת 
גיבוש סדרי עדיפויות, הכולל תיעדוף בין מינים, תיעדוף מרחבי, ותכנון 

ארוך טווח.

בנוסף, קק"ל לוקחת חלק בוועדות בין־משרדיות ובתכנית האסטרטגית 
הארצית שמקודמת על ידי רשות הטבע והגנים.

שיתופי פעולה בינלאומיים

קק"ל מקיימת שיתופי פעולה בין לאומיים, והיא הגוף המייצג של מדינת 
ישראל בכנסים, פורומים והשתלמויות מקצועיות בנושאי ייעור וסביבה. 
נציגי קק"ל בפורומים אלה עורכים דוח סיכום לפורום / להשתלמות. בדוח 
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יש סקירה של משתתפי הכנס, תיאור הפעילות, סיכומים והמלצות ורשימת 
אנשי קשר פוטנציאליים לשיתופי פעולה.

בשנת 2018 קק"ל השתתפה בכ־10 פורומים בינלאומיים ובכ־14 השתלמות 
מקצועית שהתקיימו באירופה ובארה"ב.

הביקורת בחנה את הנושאים הבאים:

הליכי הביצוע של פעולות אחזקה ייחודיות ביערות קק"ל, לרבות   •
במחלות  פולשים,  במינים  לטיפול  עבודה  תכניות  של  קיומן 

ובמזיקים.

קיומן של הנחיות ונהלי עבודה הקשורים בפעולות לחימה באש   •
במקרי חירום וביצוע פעולות למניעת שריפות.

שיתופי פעולה בינלאומיים ותרומתם לקק"ל.  •

ממצאי הביקורת

תכנית עבודה לפעולות יערניות ייחודיות  .4.1

תכנית העבודה השנתית כוללת בתוכה משימות לפעולות ייחודיות 
שמושפעות מאירועים או משינויים לא צפויים בשטח היער, כמו 
טיפול במינים פולשים, טיפול לאחר שריפה ועוד. נמצא כי לא קיימות 
תכניות עבודה רב שנתיות לפעולות יערניות ייחודיות ברמה ארצית, 
זאת למרות שישנם טיפולים ייחודיים בכל תא שטח, המתפרשים 
ייחודיות דורשות  על פני מספר שנים. יצויין כי פעולות יערניות 
הליכי טיפול שונים ביחס לפעולות יערניות קלאסיות כמו פעולות 
מקדימות לאיתור ומיפוי הצרכים, טיפול ארוך טווח וחזרה לאותו תא 
שטח במשך מספר שנים עוקבות, על מנת שההשקעה בגין תחילת 
הטיפול לא תרד לטמיון. היעדר תכנון מראש של כל שלבי הביצוע, 
לרבות פעולות איתור ובקרה, עלול לגרום לטיפול לא יעיל שאינו 

משיג את המטרה.

המלצה

מומלץ להכין תכניות עבודה רב שנתיות בנושא טיפולים ייחודיים 
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ביער. תכניות העבודה יכללו משימות בקרה, איתור, מיפוי וזיהוי 
הצרכים וקביעת אבני דרך לטיפול ייחודי בשטח הספציפי.

שימוש בתכנים ובמידע מאירועים בינלאומיים  .4.2

כאמור, קק"ל שותפה בפורומים ובהשתלמויות מקצועיות בינלאומיות 
בנושאי ייעור וסביבה, אקלים, ביולוגיה ועוד. נראה כי לא קיים מודל 
להטמעת ההמלצות וסיכומי האירועים בתכניות העבודה של קק"ל. 
התכנים המקצועיים העולים מפורומים בינלאומיים אלה מועברים 
בקרב דרג ההנהלה בלבד. התכנים מהשתלמויות מקצועיות מועברים 
לעובדי אגף הייעור במסגרת השתלמויות לעובדי האגף שמתקיימות 

אחת לתקופה.

המלצות

מאירועים  וההמלצות  התכנים  להטמעת  מודל  לבנות  מומלץ 
בינלאומיים בתכנית העבודה השנתית של האגף, למשל: לבנות 
רשימות תפוצה לכל סוג של אירוע בינלאומי שסיכומו יופץ לאותה 

רשימת תפוצה.

הארגון  ולשיתוף  לשימור  ההליכים  את  למסד  מומלץ  כן,  כמו 
בידע שנלמד בהשתלמויות בינלאומיות, וזאת באמצעות עריכת 
השתלמויות מקצועיות בארץ, בתדירות של אחת לשנה לפחות, 
בהם ישתתפו גם עובדי המרחבים — מהנדסים, יערנים ומדריכים.

תגובת הנהלת קק"ל

מפ"ק  נציגי  השתתפו  בהם  בינלאומיים  מפורומים  דוחות   .1
מועברים לדרג ההנהלה כולל מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות 
עולמית  מדיניות  בתחום  החלטות  על  מדובר  רלוונטיים. 

הקשורים יותר למקבלי החלטות מאשר לאנשי השטח.

דוחות מהשתלמויות מקצועיות־טכניות בינלאומיות מועברים   .2
בתוכן  הרלונטיים שיכולים לעשות שימוש  הגורמים  לכל 
יער,  המקצועי שהועבר בהשתלמות כולל מנהלי מחלקות 

מהנדסי אזור, מנהלי אזורים ויערנים גושיים.

כמו כן, אגף הייעור כבר עורך השתלמויות מקצועיות בשלל   .3
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בחו"ל.  בהשתלמויות  הנלמד  את  בהם  ומטמיע  נושאים 
לכלל  מוצגים  בהם  יעודיים  שנתיים  עיון  ימי  מתקיימים 

היערנים עדכונים וחדשות בתחום היער והיעור.

בנוסף לכך, בישיבות מטה מפ"ק מורחב ומטה מול מרחב ניתנת   .4
סקירה כללית על החלטות רלוונטיות בפורומים בינלאומיים 

ובהשתלמויות מקצועיות וכו'.

מעקב אחר ביצוע המלצות דוח ביקורת קודם   .5

בדיקת הביקורתתגובת המבוקרהמלצות הביקורתממצאי הביקורתפרק

חריגות תקציביות 2
משמעותיות 

במרחב דרום 

מומלץ כי חיובים 
תקציביים הנובעים 

מעבודות חריגות 
יחויבו באמצעות 
התקציב המיוחד, 

על מנת שניתן יהיה 
להציג תמונה נכונה 
בדוח תקציב־ביצוע.

תקציבאית המרחב לא 
הספיקה בסוף השנה לתקן 

את הרישום במערכת 
הפיננסית — לזכות את 

התקציב הרגיל ולחייב את 
התקציב המיוחד, בשל 
סגירת המערכת בתום 

השנה.

לא רלוונטי

1. בקרה תקציבית 2
לא שלמה 

שמאפשרות חיוב 
תקציבי בסעיף 
שנוצל במלואו.

2. תקציב 
במערכת 
הייערנות 

אינו תואם את 
התקציב במערכת 

הפיננסית. 

1. מומלץ לא לאפשר 
כניסה לגרעון 

במערכת הייערנות, 
למעט במקרים 

מיוחדים שיוגדרו 
בנוהל, לעניין תהליך 
אישור הגרעון ואופן 

הרישום בספרים.

2. מומלץ להקפיד על 
התאמה בין המערכת 

הפיננסית למערכת 
הייערנות, לבדוק את 

המצב בתום כל חודש 
ולבצע תיקונים בזמן 

אמת, ככל שניתן.

פערי התקציב נובעים 
מאופייה של המערכת 

המקצועית שאמורה להציג 
תמונה ברורה של הוצאות 
ולדאוג כי ההוצאות ייעשו 

במסגרת התקציב הכולל 
של המרחב לייעור. בנוסף 

לאמור לעיל, מערכת 
התקציב לא תוקצבה 

במלואה במשך כל 
השנה אלא רק 1/12 בכל 

חודש לעומת המערכת 
המקצועית שכן תוקצבה 

במלואה.

כיום מערכת יערנות 
משמשת לניהול 

הביצוע של תכניות 
העבודה ואילו נתוני 

התקציב קיימים 
במערכת הפיננסית 

בלבד.

קק"ל החלה תהליך 
של בחינה לכניסה 

למערכת ERP חדשה 
שתכלול מודולים של 

פרויקטים ופעולות 
יערניות.
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בדיקת הביקורתתגובת המבוקרהמלצות הביקורתממצאי הביקורתפרק

התחלת עבודה 3
של קבלן היער 

ללא קבלת 'טופס 
מסירת עבודה 

לקבלן'.

מומלץ להקפיד על 
מילוי טופס מסירת 
עבודה לקבלן, על 

מנת למנוע אי הבנות 
אפשריות בעתיד.

בוצע.ההמלצה התקבלה

היעדר מעקב על 3
תוקף ערבויות של 

קבלני יער.

מומלץ לבצע בקרות 
תקופתיות לגבי 

הערבויות, לנהל את 
הנתונים במערכת 

הממוחשבת ולהתריע 
במקרה שערבות 
מתקרבת למועד 

פקיעתה.

בוצע. ההמלצה התקבלה

קיומם של 4.2
קריטריונים 

המדרגים את 
הצעות הקבלנים 

לצורך קביעת 
קבלן זוכה 

מומלץ לכתוב הנחיות 
אשר יפרטו את 

מגוון הקריטריונים 
והשיקולים לבחינה 

בעת בחירת קבלן 
יער, לרבות פירוט 

המשקל של כל 
קריטריון. מומלץ כי 
הקריטריונים יכללו, 

לכל הפחות, את: 
ותק הקבלן בתחום, 

היסטוריה בעבודה עם 
קק"ל, המלצות, איכות 

העבודה, מומחיות 
ומחיר מוצע. 

מרבית המכרזים 
המתפרסמים על ידי קק"ל 

הינם מכרזים סגורים 
משום שהיקף העבודה 

אינו עולה על 350,000 
ש"ח. במכרז סגור נשקלים 

שיקולי איכות בטרם 
פונים אל קבלנים ולכן 
השיקול היחיד שנותר 

בעת הפתיחה הינו המחיר 
ועמידתו של הקבלן 

בתנאי הסף.

תגובת יו"ר קק"ל: 
בתגובה לטיוטת הדוח 

הנחה יו"ר קק"ל את 
מ"מ המנכ"ל להקים 

צוות מקצועי אשר יבנה 
קריטריונים נוספים 

לבחירת זוכה במכרז, 
מלבד הפן הכספי.

בוצע חלקית.

לא קיים מסמך המאגד 
את הקריטריונים 
הנבדקים, ואולם 

מדגימת הביקורת 
עולה כי נשקלים 

קריטריונים נוספים, 
מלבד סכום ההצעה, 
בטרם קביעת הקבלן 

הזוכה.
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בדיקת הביקורתתגובת המבוקרהמלצות הביקורתממצאי הביקורתפרק

1. היעדר 4.2
פרוטוקולים 

לסיורי קבלנים 
במרחב צפון

2. אי אחידות 
בכל הקשור 

לעריכת פרוטוקול 
סיור קבלנים

מומלץ להקפיד על 
עריכת פרוטוקול 

סיור קבלנים, להפיץ 
אותו לכל המשתתפים 

ולתעד את המסמך 
בתיק המכרז. מומלץ 
לשקול כי השתתפות 

בסיור הקבלנים תהווה 
תנאי סף להשתתפות 

במכרז.

בוצע.ההמלצה התקבלה

חסר רשימות 4.2
מסודרות 

בכל הנוגע 
למכרזי קבלני 
יער שבוצעו, 

הכוללות: מספר 
מכרז 

מומלץ לערוך מסמך 
שיפרט את כל 

המכרזים שבוצעו בכל 
שנה ויכלול את פרטים 

על המכרזים שבוצעו 
כדוגמת מספר מכרז, 

שם הקבלן הזוכה, 
סכום ההצעה, מועד 
כניסה לעבודה ועוד.

לא רלוונטי.ההמלצה התקבלה

כיום ישנה מערכת 
התקשרויות המאגדת 

את הנתונים 
הרלוונטיים לכל מכרז.

לא נמצאה 4.2
רשימת קבלני 

יער מלאה מתוכה 
בוחרים את 

הקבלנים אליהם 
פונים במכרזים 

סגורים.

מומלץ להכין רשימה 
של כל קבלני היער 

הפעילים כיום, אשר 
תכלול, לכל הפחות 
את הנתונים הבאים: 

שם הקבלן, ותק, 
תחום התמחות, ניסיון 
קודם בקק"ל, אירועים 
חריגים במידה וקיימים 

ועוד.

לא רלוונטיההמלצה התקבלה

לביקורת נמסר כי כל 
המכרזים כיום הם 

פומביים. 
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מסד נתונים 4.2
משותף / 

שיתוף מידע 
בין המרחבים 

למידע מצטבר על 
קבלנים 

מומלץ לבנות מסד 
נתונים ממוחשב אשר 

יכלול את כל הנושאים 
הרלוונטיים לעבודה 

עם קבלני היער ויהיה 
משותף לכל המרחבים. 

הנתונים יכללו, בין 
היתר, דוחות ומשובים 

על קבלנים, פרטי 
העבודה, תקופת 

העבודה, פרויקטים 
שבוצעו במקביל, 

בעיות שעלו במהלך 
העבודה ופתרונן ועוד.

בוצע.ההמלצה התקבלה

בקק"ל פותחה מערכת 
חדשה של משובים על 

קבלנים. נכון למועד 
הביקורת המערכת 

בהרצה.

אי ציון מספר 4.2
המכרז על גבי 
הצעות המחיר 

שהתקבלו 

מומלץ להקפיד על 
רישום מלא ומדויק 

של כל הפרטים 
הרלוונטיים למכרז 

ובכלל זה מספר 
המכרז נשוא ההצעה.

בוצעההמלצה התקבלה
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מיעוט הקבלנים 4.3
המוכרים לקק"ל 

בתחום הייעור 
מאלץ את אגף 

הייעור להגמיש 
לעיתים את 
הדרישות. 

מומלץ לבצע פעולות 
יזומות על מנת 

להגדיל את מאגר 
הקבלנים, תוך איתור 

קבלנים שאינם 
עובדים באופן שוטף 

עם קק"ל. מומלץ 
לנסות קבלנים אלו 

ורק אותם, במכרזים 
לעבודות קטנות, על 
מנת להכשיר אותם 
להשתתף במכרזים 

גדולים יותר בעתיד.

נושא הגדלת מאגר קבלני 
היער מעסיק את קק"ל 
זה זמן רב, היות ומספר 

הקבלנים הולך ומצטמצם. 
בנוסף, קיימת בעיה של 

שיווק מוצרי העץ מהיער.

תגובת יו"ר קק"ל בתגובה 
לטיוטת הדוח הנחה יו"ר 

קק"ל את מ"מ המנכ"ל 
להקים צוות מקצועי 

שיופקד על כתיבת ספר 
קבלני יער, בין היתר על 

מנת להרחיב את מאגר 
הקבלנים.

לא בוצעה כתיבת 
ספר קבלני יער ובניית 

מאגר קבלנים.

בוצע הליך יציאה 
למכרזי מסגרת 

פומביים — הליך 
שיאפשר לקבלנים 

חדשים להיכנס לשוק 
עם אופק להתקשרויות 

לטווח ארוך.

אומדני המכרזים 4.4
רחוקים במאות 

אחוזים מהעלויות 
/ הכנסות בפועל, 

ואינם כוללים 
התייחסות למחיר 

העץ.

מומלץ לשקול למסד 
מודל חדש לקביעת 

האומדן במכרזים אלו, 
שיכלול גם את מחיר 
העץ במועד היציאה 

למכרז ובמועד ביצוע 
העבודה בפועל. 

המודל יביא בחשבון 
צפי לעלית / ירידת 
מחיר העץ בהתאם 
לעונתיות ובהתאם 

לביקוש וההיצע 
הצפויים בשנים 

הקרובות.

להערכתנו קיים קושי 
בגיבוש מודל, היות וישנם 
משתנים רבים המשפיעים 
על המחיר בכל נקודת זמן 
ואשר לגביהם אין לנו את 

המידע והשליטה.

מהייעוץ המשפטי של 
מפ"ק נמסר לביקורת 

כי התקבלה חוות דעת 
מיועצים שתומכת 
בתגובת המבוקר. 

חוות הדעת לא הוצגה 
לביקורת.
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אי אחידות בנוגע 4.4
למדיניות ביטול 

מכרז

מומלץ לקבוע 
קריטריונים אחידים 

לביטול מכרז במקרים 
בהם תוצאות המכרז 

שונות משמעותית 
מהאומדן שנקבע. יש 

לתת גמישות במצבים 
מסוימים, תוך הנחייה 
לתעד בצורה מפורטת 

את הנסיבות.

בוצעההמלצה מקובלת

ציון תאריך שגוי 5.1
/ אי ציון תאריך 

על החוזה עם 
הקבלן 

מומלץ להקפיד כי 
החוזים הנחתמים על 
ידי המרחבים השונים 

בקק"ל ישאו תאריכים 
נכונים וזאת על מנת 
למנוע ערעור בנוגע 

לתקפותם.

בוצעההמלצה התקבלה

פורמטים שונים 5.1
של חוזים 

מומלץ לפעול 
לאימוץ מדיניות 

אחידה בכל הקשור 
לתשלומים לקבלן ו/
או לגביית תשלומים 
מקבלן וזאת על מנת 

לאפשר שליטה ובקרה 
תקציבית טובים יותר.

בוצעההמלצה התקבלה
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הסכמות סותרות 5.1
העוסקות בתנאי 

הליבה של החוזה 

מומלץ להקפיד לא 
לשנות את תנאי 

התשלום ביחס לחוזה 
החתום. במידה 

והצדדים מסכימים 
במסגרת השימוע 

לשנות את התנאים 
יש לתקן בהתאם את 
החוזה ולחתום עליו 

מחדש.

בוצעההמלצה התקבלה

אי הפקת לקחים 5.1
בשל ממצאי 

משוב הבקרה על 
הקבלן 

מומלץ לרכז את 
המשובים בנוגע לכל 

הקבלנים, לתייקם 
באופן מסודר בקלסר 

מיועד, לרכז את 
ממצאי המשובים 

ולהציג אותם בפני 
ועדת המכרזים בעת 
דיונים על מכרז בו 
משתתפים קבלנים 
שקיימים לגביהם 
משובים. מומלץ 

לשקול להכניס את 
תוצאות המשוב 

כפרמטר בקביעת 
איכות עבודתו של 

הקבלן, כחלק מהליך 
ההחלטה על הקבלן 

הזוכה.

בוצעההמלצה התקבלה

בקק"ל פותחה מערכת 
חדשה של משובים על 

קבלנים. נכון למועד 
הביקורת המערכת 

בהרצה.
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אי אחידות 5.2
בתהליך הבקרה 
הנוגע לבדיקת 

החיובים שנעשה 
על ידי המרחבים 

מומלץ לבצע בקרה 
נוספת על מנת 

לוודא כי החשבוניות 
המוגשות לתשלום 

אינן כוללות חיובים 
בגין עבודות ששולמו 

בעבר.

במערכת קיימות בקרות 
מובנות למניעת טעויות 

בתום לב.

בוצע

בקרה לקויה על 5.2
תשלומים חלקיים 

מומלץ כי הבקרה על 
תשלומים חלקיים 
תבוצע גם על ידי 

סכימה כמותית 
של היקפי העבודה 

שבוצעו ביחס לכלל 
העבודה. הנתונים 
יילקחו ממערכת 

היערנות. 

בוצעההמלצה התקבלה

תשלום לקבלן 5.2
ללא בדיקת 

החשבונית על ידי 
יערן גושי

מומלץ להקפיד 
על ביצוע מלא 

של תהליך אישור 
החשבונית לתשלום, 

כך שחשבונית תאושר 
לתשלום רק בצירוף 
חתימתם של מהנדס 

האזור והיערן הגושי. 

בוצעההמלצה התקבלה

חסר בהליך 5.3
בקרה על 

תשלומי הכספים 
לקק"ל המותנים 

בהתקדמות ביצוע 
העבודה של 

הקבלן

מומלץ לגבש נהלי 
דיווח בנוגע לקצב 
התקדמות העבודה 
היערנית, במקרים 
המזכים את קק"ל 
בתשלום. במקביל 
יש לפעול לקבלת 

התרעות ממוחשבת על 
ידי מערכת היערנות

תגובת יו"ר קק"ל: 
בתגובה לטיוטת הדוח 

הנחה יו"ר קק"ל את 
מ"מ המנכ"ל לחזק את 

הפיקוח על ביצוע עבודות 
הקבלנים, בזמן אמת.

בוצע — נקבעו שלבי 
ביצוע לכל מכרז, 

שיוצרים מצב שבכל 
זמן נתון הצד החייב 

בהתקשרות הוא 
קק"ל. כמו כן, עובדי 

המרחבים הונחו לפקח 
על עמידה בשלבי 

הביצוע. 
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חסר במדיניות 5.3
אחידה 

להתחשבנות עם 
קבלני יער

מומלץ לגבש הנחיות 
מסודרות העוסקות 

בצורת ההתחשבנות 
של קק"ל מול 

הקבלנים ואשר 
תהיינה אחידות לכל 
המרחבים. ההנחיות 

יכללו התייחסות 
לצורת התשלום, אופן 
פריסת התשלום, אופן 

הדיווח ונהלי בקרה.

ההמלצה התקבלה.

תגובת יו"ר קק"ל: 
בתגובה לטיוטת הדוח 

הנחה יו"ר קק"ל את 
מ"מ המנכ"ל להמליץ 

על מדיניות אחידה ביחס 
לתשלומים/תקבולים 
מהקבלנים ולהטמיע 

אותה.

בוצע

חסר בקרות 6
מובנות במערכת 

היערנות.

מומלץ לשדרג את 
מערכת היערנות, תוך 
הוספת מספר בקרות 

וחסימות מובנות. 

תגובת יו"ר קק"ל: 
בתגובה לטיוטת הדוח 

הנחה יו"ר קק"ל את 
מ"מ המנכ"ל לבדוק את 
המערכות הממוחשבות, 
הסנכרון ביניהן ולוודא 
ביצוע הזנה רציפה של 

הנתונים בשתי המערכות.

לא בוצע.

תגובת המבוקר

מערכת יערנות הינה 
מערכת ותיקה ולא 

בטוח ששדרוג מערכת 
ותיקה שכזו הינה 

הפעולה הנכונה בעת 
הזו. קק"ל החלה 

תהליך של בחינה 
 ERP לכניסה למערכת

חדשה, כך שמערכת 
חדשה זו תכלול 

בתוכה גם מודולים 
של פרויקטים ופעולות 

יערניות.
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עדכון מאוחר 6
במערכת של 

דוחות הביצוע של 
פעולות יערניות

מומלץ להנחות כי 
הדיווחים של היערנים 
הגושיים בנוגע לביצוע 

עבודת הייעור יעברו 
בפרקי זמן קבועים 
וסמוכים עד כמה 

שניתן ובכל מקרה 
פרק הזמן המקסימאלי 

לדיווח לא יעלה על 
שבועיים.

היערנים הגושיים 
מחויבים להעביר את כל 

המידע לקליטה, אחת 
לשבוע.

בוצע לאחר סיום 
הדוח הנוכחי.

אופיינה ופותחה 
אפליקציה לדיווחי 

יערנים, והחלו לעבוד 
עם האפליקציה 

בתחילת שנת 2019. 
הדיווח הינו בסוף 
כל יום והנתונים 

מתממשקים ישירות 
למערכת יערנות.

מערכת היערנות 6
אינה מספקת 

נתונים להסקת 
מסקנות בנוגע 
לגודל היתרות 

התקציביות. 

מומלץ לשדרג את 
מערכת היערנות, תוך 
הוספת מספר בקרות 

וחסימות מובנות.

תגובת יו"ר קק"ל: 
בתגובה לטיוטת הדוח 

הנחה יו"ר קק"ל את 
מ"מ המנכ"ל לבדוק את 
המערכות הממוחשבות, 
הסנכרון ביניהן ולוודא 
ביצוע הזנה רציפה של 

הנתונים בשתי המערכות.

לא בוצע.

תגובת המבוקר

מערכת יערנות הינה 
מערכת ותיקה ולא 

בטוח ששדרוג מערכת 
ותיקה שכזו הינה 

הפעולה הנכונה בעת 
הזו. קק"ל החלה 

תהליך של בחינה 
 ERP לכניסה למערכת

חדשה, כך שמערכת 
חדשה זו תכלול 

בתוכה גם מודולים 
של פרויקטים ופעולות 

יערניות.
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עדכון ידני של 6
סטטוס דרישות 

התשלום במערכת 
הפיננסית.

מומלץ לשדרג את 
המערכת הפיננסית על 
מנת שזו תבצע שינוי 
סטאטוסים אוטומטי 

בגין תשלומים שבוצעו 
בין סטאטוס "סכום 
שנדרש" לסטאטוס 
"ביצוע בפועל" על 

מנת להציג נכונה 
את דוח התקציב מול 

הביצוע. 

תגובת יו"ר קק"ל: 
בתגובה לטיוטת הדוח 

הנחה יו"ר קק"ל את 
מ"מ המנכ"ל לבדוק את 
המערכות הממוחשבות, 
הסנכרון ביניהן ולוודא 
ביצוע הזנה רציפה של 

הנתונים בשתי המערכות.

בוצע.

חסר מעקב אחר 6
תשלומים לקבלן 

בעייתי.

מומלץ להגדיר 
אפשרות להתרעות 

ואף חסימות קבלנים 
המפגרים בעבודה או 

מאחרים בתשלום.

תגובת יו"ר קק"ל:

בתגובה לטיוטת הדוח 
הנחה יו"ר קק"ל את 

מ"מ המנכ"ל לבדוק את 
המערכות הממוחשבות, 
הסנכרון ביניהן ולוודא 
ביצוע הזנה רציפה של 

הנתונים בשתי המערכות.

בוצע.

לדברי מנהל האגף, 
המערכת הפיננסית 

מאפשרת חסימת ספק/
קבלן לתשלום.

6.  ריכוז ההמלצות

המלצהנושא פרק 

אחוז ניצול 2.1
תקציב כספי 

גבוה למול אחוז 
ביצוע כמותי 
נמוך בתכנית 

העבודה השנתית

מומלץ לבנות מודל הערכה תקציבית לכל פעולה יערנית, 
על בסיס ניסיון העבר של אגף הייעור. מודל זה ישמש 
בבניית תכנית העבודה השנתית ויאפשר בניית תכנית 

התואמת למגבלות התקציב ולהחלטות מנהליות בנושא 
חלוקת התקציב. כמו כן, יש לנתח כל שנה פערים בין 

התקציב לביצוע, לרבות הקשר בין הביצוע הכספי לביצוע 
ברמת היקף השטחים שטופלו, ולהסיק מסקנות לשנה 

הבאה.
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המלצהנושא פרק 

אי קיום ממשקים 2.2
בין מערכות 

המידע

מומלץ לפתח ולעדכן את הממשק בין מערכת ממ"ג 
למערכת יערנות, כך שבמערכת ממ"ג יתאפשר לדווח בזמן 
אמת על ביצוע עבודות קבלנים ומערכת היערנות תעודכן 

"און ליין" בביצוע. ממשק זה יאפשר לעקוב בזמן אמת על 
הביצוע בשטח ויאפשר למנהלי אזורים / מנהלי מרחבים 

לקבל מידע ולנתח נתונים בזמן אמת.

כמו כן, מומלץ לעדכן את הממשק בין מערכת יערנות 
למערכת הפיננסית, על מנת שתתאפשר בקרה אפקטיבית 

על נתוני הביצוע המופיעים במערכת יערנות בהשוואה 
לנתוני התקציב המופיעים במערכת הפיננסית.

אי התאמה בין 2.3
נתוני התכנון של 

היקף הטיפול 
המתוכנן בדוח 
התקציב לבין 
נתוני התכנון 

של היקף 
הטיפול המתוכנן 

בתכניות 
העבודה

יש להקפיד על התאמה בין הגדרת הפעולות בדוח התקציב 
לבין הגדרתן בתכנית העבודה המופצת במרחבים. זאת 
כדי למנוע מצב בו יהיו נתונים שונים לשטחי הטיפול 

המתוכננים ולנתוני התקציב. לרבות, בקרה על הזנת תכנית 
העבודה למערכת היערנות, ביצוע מעקב חודשי אחר יישום 

התכנית והפקת דוחות ברמה רבעונית. יש לאשר באופן 
רשמי כל שינוי בתוכנית העבודה ולהטמיע אותו במערכת 

סמוך למועד האישור.

בניית התקציב 2.4
בגיליונות אקסל

מומלץ לעדכן את הקובץ המשמש לבניית התקציב, כך 
שיוגדרו בו פרמטרים לסעיפים התקציביים, נוסחאות 

מובנות, סעיפי תקציב הדורשים תכנון כמותי ותאים מוגנים 
שאינם ניתנים לשינוי. במקביל, מומלץ לפתח מודול 

תקציב מובנה במערכת הפיננסית עם ממשק למערכת 
היערנות ולהגיע למצב בו בניית התקציב וניהולו מתבצעים 

באמצעות מודול זה בלבד. במודול התקציב יינתן ביטוי 
לפרמטרים משתנים מאזור לאזור, כך לדוגמה יוגדר תעריף 

לאזור עם תנאי שטח סטנדרטיים ותעריף שונה לאזור 
מורכב מבחינת תנאי השטח. 
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הכנת תכנית אב 3.1
ליערות

מומלץ לקבוע תכנית עבודה משותפת בין יחידת אקולוגיה 
באגף הייעור לבין אגף התכנון במפ"ק. תכנית העבודה 

תכלול הכנת תכניות אב ליערות, לוחות זמנים להכנת כל 
תכנית אב, מועדים לישיבות ועדות היגוי ועוד. 

בניית תכנית אב 3.1
ב"שפה" שונה 
מזו של תכנית 

העבודה השנתית

מומלץ כי בתכניות האב יינתן ביטוי לסדרי עדיפויות 
ברורים בהתאם לחלקות ועומדים. יש להטמיע בתוכנית 
העבודה השנתית את סדרי העדיפויות שנקבעו בתוכנית 

האב, לרבות קביעת יעדים לביצוע בשנת התקציב. בתום 
השנה, יש לציין בסיכום העבודה השנתי את סטטוס הביצוע 

בהתאם לשלבים שנקבעו בתכנית האב.

ממשק בין 3.3
תכניות אב 

לתכניות עבודה 
שנתיות

יש לבצע הליך של יישום והטמעת המלצות תכניות האב 
בשלב כתיבת תכניות עבודה שנתיות, זאת באמצעות פילוט 
שיתבצע בליווי של אנשי המקצוע שסייעו בכתיבת תכניות 
האב. תכניות העבודה השנתיות ישקפו את סדרי העדיפויות 

שנקבעו בתכנית האב. הביקורת סבורה כי הליך זה יקדם 
את יישום עבודת המחקר הרבה שהושקעה בכתיבת תכניות 

האב. 

תכנית עבודה 3.4
שנתית לא 

ריאלית

מומלץ לצמצם את הפער בין הצרכים לביצוע פעולות 
יערניות לבין המשאבים והיכולות העומדות לרשות 

האזורים. צמצום הפער יכול להיעשות באמצעות הוספת 
כוח אדם, ייעול הליך ההתקשרויות עם קבלני יער, ביצוע 

מכרזים משולבים, שימוש מוגבר בהליך מכרזי מסגרת ועוד.

כמו כן, מומלץ לבנות תכנית רב שנתית או לכל הפחות דו 
שנתית, ברמת פרויקטים ולבחון העברת תקציבים משנה 

לשנה, בהתאם לנתוני הביצוע בפועל.
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שעור ביצוע 3.5
גבוה של פעולות 

לא מתוכננות

מומלץ לקבוע טווח חריגה של 10%, לדוגמה, מתכנית 
העבודה השנתית שנקבעה, ולא לאפשר חריגה של יותר 
מ־10% בביצוע פעולות "רגילות" שלא נכללו בתכנית 

העבודה ולא הוגדרו כפעולות דחופות )למשל: טיפול לאחר 
שריפה(. במקרים חריגים הדורשים ביצוע פעולות דחופות, 
ניתן לאפשר חריגה גבוהה יותר, בהתאם לצרכים המשתנים 

בשטח.

מומלץ לבחון אפשרות ליציאה למכרז מסגרת משולב, מכרזי מסגרת3.6
שיאפשר לבצע הליך תיחור מרוכז של כל הפעולות שיש 
לבצע ביער טיפוסי, על פי תכנית העבודה השנתית, אשר 

תהיה מבוססת על תכנית האב. כמו כן, מכרז מסגרת משולב 
עשוי להביא לחסכון בעלויות ובוודאי צפוי לקצר את זמן 

הביצוע בכל יער טיפוסי ולקדם את יישום תכניות העבודה 
השנתיות. 

פרק זמן ארוך 3.7
בין הכנת 

תכנית העבודה 
לביצועה

מומלץ לבצע את הסקירה בשטח, אשר על בסיסה תיבנה 
תוכנית העבודה, סמוך ככל הניתן למועד ההכנה והאישור 

של תכנית העבודה השנתית. כמו כן, התקשרויות עם 
קבלנים בהסכמי מסגרת, כאמור בממצא 6, יסייעו לצמצום 

פערי הזמן בין מועד התכנון לביצוע.

דיווחי ביצוע לא 3.8
מפורטים

יש לעבור לדיווח אלקטרוני של הביצוע באמצעות מערכת 
GIS. מעבר לדיווח אלקטרוני ישפר את הליכי העבודה, 

יאפשר פיקוח על הדיווחים, ויביא לדיווחים מהימנים יותר 
בזמן אמת. 

פערים 3.9
משמעותיים בין 

אומדני קק"ל 
להצעות מחיר 

ובינם לבין 
עצמם

מומלץ לבנות טווח להצעות המחיר, לרבות התייחסות 
לכלל הסטיות שייתכנו ולקיים שימוע מפורט ומנומק 

עם המציעים, בו יפורטו הנסיבות להגשת הצעות מחיר 
קיצוניות, ביחס לאומדן. פרוטוקולים משימועים עם 

מציעים יוצגו בוועדת המכרזים, ויצורפו להחלטת הוועדה.
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אי אחידות 3.10
בקביעת שלבי 

הביצוע

מומלץ לקבוע הנחיות בנושא חלוקת העבודה למנות, 
לדוגמא: חלוקה לפי טווחי אחוז מהיקף המכרז, ולאמוד את 
פרקי הזמן הנדרשים לביצוע העבודות בכל מנה. בהתאם יש 
לקבוע לוח זמנים להתחשבנות עם הקבלן, המבוסס על אחוז 

הביצוע תוך התייחסות לנתוני אקלים עונתיים. 

מועדי 3.11
ההתחשבנות עם 
קבלנים כספק / 

לקוח

מומלץ לקבוע כי מועדי ההתחשבנות עם קבלנים כספק / 
לקוח יהיו זהים, וזאת בהתאמה לשלבי הביצוע של המכרז.

תכנית עבודה 4.1
לפעולות 
יערניות 
ייחודיות

מומלץ להכין תכניות עבודה רב שנתיות בנושא טיפולים 
ייחודיים ביער, לרבות מחלות ומזיקים. תכניות העבודה 

יכללו משימות בקרה, איתור, מיפוי וזיהוי הצרכים וקביעת 
אבני דרך לטיפול ייחודי בשטח הספציפי. 

שימוש בתכנים 4.2
ובמידע 

מאירועים 
בינלאומיים

מומלץ לבנות מודל להטמעת התכנים וההמלצות מאירועים 
בינלאומיים בתכנית העבודה השנתית של האגף, למשל: 

לבנות רשימות תפוצה לכל סוג של אירוע בינלאומי 
שסיכומו יופץ לאותה רשימת תפוצה.

כמו כן, מומלץ למסד את ההליכים לשימור ולשיתוף 
הארגון בידע שנלמד בהשתלמויות בינלאומיות, וזאת 

באמצעות עריכת השתלמויות מקצועיות בארץ, בתדירות 
של אחת לשנה לפחות, בהם ישתתפו גם עובדי המרחבים — 

מהנדסים, יערנים ומדריכים. 
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נספח א' — הצעות מחיר של קבלני יער 

מס'  
הליך

מספר אומדן קק"לשם הליך
הצעה

הצעה סכום ההצעה
זוכה / לא 

זוכה

1326/17

אזור חוף 
גוש בן שמן 

— קילטור 
וכיסוח

תשלום לקבלן 
200,655 ש"ח

 לא זוכה 111,507.00 1

 לא זוכה 128,419.00 2

 לא זוכה 193,202.00 3

 לא זוכה 94,594.00 4

 זוכה 84,562.00 5

22858/17
יער גלבוע 
— חידוש 

היער

 תשלום לקק"ל 
101,000 ש"ח

 לא זוכה 426,896.00 1

 לא זוכה 280,806.00 2

 לא זוכה 133,897.00 3

 לא זוכה 262,834.00 4

 לא זוכה 508,085.00 5

 לא זוכה 274,481.00 6

 לא זוכה 430,149.00 7

 לא זוכה 182,554.00 8

 לא זוכה 195,086.00 9

 לא זוכה 173,245.00 10

 זוכה 655,751.00 11
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מס'  
הליך

מספר אומדן קק"לשם הליך
הצעה

הצעה סכום ההצעה
זוכה / לא 

זוכה

34183/17
טיפול יערני 
באיזור ההר

 תשלום לקבלן 
550 ש"ח 

לדונם 

 זוכה 409.32 1

 זוכה 245.70 2

 לא זוכה 569.02 3

 זוכה 341.05 4

 זוכה 328.77 5

 זוכה 394.29 6

 לא זוכה 470.00 7

 לא זוכה 456.59 8

 לא זוכה 526.50 9

 לא זוכה 533.52 10

 לא זוכה 456.00 11

 לא זוכה 549.25 12

 לא זוכה 379.60 13

יער ביריה44808/18
תשלום לקבלן 

11,813 ש"ח

 לא זוכה 64,973.00 1

 לא זוכה 81,811.00 2

 לא זוכה 50,887.70 3

 זוכה 130,890.00 4

 לא זוכה 15,630.00 5
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מס'  
הליך

מספר אומדן קק"לשם הליך
הצעה

הצעה סכום ההצעה
זוכה / לא 

זוכה

52767/17

יער בראון 
יחידה מס' 1

תשלום לקק"ל 
44,787 ש"ח

 לא זוכה 39,237.00 1

 זוכה 128,941.00 2

 לא זוכה )7,186.00( 3

 לא זוכה 61,600.00 4

 לא זוכה 107,558.00 5

 לא זוכה 101,411.00 6

יער בראון 
יחידה מס' 2

תשלום לקק"ל 
17,148 ש"ח

 לא זוכה 29,634.00 1

 לא זוכה 74,974.00 2

 לא זוכה 42,700.00 3

 לא זוכה )128,020.00( 4

 לא זוכה )167,648.00( 5

 זוכה 52,387.00 6

ספטמבר 2019
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 קרן קימת לישראל

תשלום שכר

סקירה כללית  .1

משרדנו ערך ביקורת בנושא שכר בקרן קימת לישראל )להלן "קק"ל"(, 
יוני־נובמבר 2019, בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית של  בחודשים 

משרד מבקר המוסדות הלאומיים.

הביקורת עסקה בין היתר בנושאים הבאים:

הפרשה לחופשה ומחלה, ניצול ונהלים.  .1

הפרשות לפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות.  .2

תשלומי שכר, רכיבי שכר, תלושי שכר וקידומים.  .3

הביקורת התמקדה בשנת 2018, כאשר לצורך הביקורת נלקח מדגם של 
60 עובדים מתוך כ־1,400 עובדים ביחידות השונות של קק"ל, לפי סוג 

העסקתם, שכרם והיחידה בה הם עובדים.

נושא של תשלומי פנסיות, פנסיה תקציבית וגמלאים לא נבדקו על ידנו 
במסגרת דוח זה.

רקע כללי  .2

קרן קימת לישראל הוקמה בשנת 1901 ונרשמה כחברה לתועלת הציבור 
ב־1.9.2014, מטרות החברה הן:

פיתוח, השבחת והכשרת קרקעות לעיבוד ולהתיישבות.  )1

סלילת דרכים, בניית סכרים וניקוז.  )2

נתינה חברתית.  )3

קק"ל מעסיקה כ־1,400 עובדים, בצורות העסקה שונות, בין היתר:
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דירוג — דרגות לפי טבלאות שכר.  )1

הסכמי שכר אישיים והסכמים לבכירים.  )2

עובדי כפיים.  )3

גמלאים, אשר מקבלים פנסיה וגמלה מקק"ל, ומספרם מגיע לכדי   )4
נבדקו  לא  לגמלאים  פנסיה  תשלומי  )כאמור  פנסיונרים.   1,100

במסגרת דוח זה(.

אגף השכר והגמלאות בקק"ל מפיק מידי חודש כ־2,500 תלושי שכר לפי 
הקטגוריות המפורטות לעיל. האגף כפוף לחטיבת הכספים, ומקבל הנחיות 
מאגף משאבי האנוש. אגף השכר משתמש בשירותי חברת חילן בע"מ לצורך 

הכנת תלושי השכר וחישוב השכר המגיע לכל עובד.

במהלך השנה, עובדי אגף השכר מזינים נתוני שכר עדכניים, בהתאם לצורך, 
לכל עובד עד לסוף החודש, המערכת נסגרת וחברת חילן שולחת את קובץ 
המס"ב של המשכורות לתשלום. תשלום המשכורות מבוצע ב־1 בכל חודש. 
שעות נוספות, דמי כלכלה ופדיון ימי מחלה וחופשה נכללים בתלוש השכר 
של החודש העוקב לחודש שבגינו משולמים רכיבים אלו. ב־20 לחודש 
מערכת הנוכחות של החודש הקודם נסגרת, על כל עובד להקפיד ולתקן את 
דוח הנוכחות שלו, ככל שיש בכך צורך, עד לתאריך זה ולהשלים חוסרים, 

כולל החתמת מנהלו הישיר על התיקונים.

סוגי העסקה עיקריים בקק"ל

דירוג דרגה — עובדים ותיקים מועסקים לפי דירוג מקצועי, בדומה   )1
לעובדי המדינה. הדירוג והדרגה שלהם נקבעים לפי המקצועות בהם 

הם מועסקים ולפי הוותק שלהם ומעוגנים בהסכמים קיבוציים.

דירוג לפי מתווה גנור — עובדים שהתקבלו לעבודה החל משנת 2012   )2
ועד לשנת 2018, תנאי העסקתם מבוססים על הסכם שנערך באמצעות 
יועץ חיצוני. מדובר בתנאים שונים מהתנאים של העובדים הוותיקים 
ונמסר לנו כי הנהלת קק"ל וועד העובדים מעוניינים להיפטר מסוג 

העסקה זה.

דירוג לפי מתווה זליכה — מתווה שהחליף את מתווה גנור החל מיולי   )3
2018. מתווה זה שינה מספר תנאים שאושרו במתווה גנור והיוו בעיה 
להנהלת קק"ל ולוועד העובדים. השאיפה כיום בקק"ל הינה להעסיק 

את כל העובדים החדשים לפי מתווה זליכה.



289

הסכמי שכר אישיים — עובדים שמועסקים באמצעות חוזה העסקה   )4
אישי. גם העובדים הבכירים נכנסים לקטגוריה זו ומועסקים באמצעות 

חוזה העסקה אישי לבכירים.

עובדי כפיים — עובדים יצרניים, אשר מקבלים את שכרם לפי שעות   )5
עבודה בפועל. עובדים אלו מקבלים את שכרם בהתאם לדיווחי 
הנוכחות שלהם בפועל עבור חודש השכר השוטף ולא עבור חודש 

השכר הקודם. עובדים אלו כפופים לצו הרחבה בענף החקלאות.

זכאים לגמלה חודשית  גמלאים — עובדים שפרשו מקק"ל, אשר   )6
במסגרת פנסיה תקציבית.

להלן תיאור שיטת העבודה הנהוגה בקק"ל לעניין שינויי שכר מערכתיים 
כל  את  מקבלת  אנוש  מחלקת משאבי  העסקה:  לתנאי  בנוגע  והחלטות 
ההחלטות בנוגע לתנאי השכר ומעבירה הנחיות לביצוע למחלקת השכר. 
תפקיד מחלקת השכר הינו לבצע את ההחלטות ולבקר את תהליך השכר. 
ישנן הנחיות שמועברות על ידי מחלקת משאבי אנוש ישירות למערכת 
וכל שנותר למחלקת השכר הינו  המחשוב, המשולמות באופן אוטומטי 

לבקרם בפועל.

מהלך הביקורת  .3

קיימנו ישיבות ופגישות עם מנהל חטיבת כספים וכלכלה, עם מנהל   3.1
מחלקת השכר ועם מנהל מחלקת משאבי אנוש בקק"ל.

קיבלנו רשימת עובדים מלאה של כ־1,400 עובדי קק"ל, ממנה בחרנו   3.2
מדגם של 60 עובדים לפי רווח סמך של 93%, חודשי המדגם שנבחרו 

הינם מאי ואוקטובר לשנת 2018 )המפורט בסעיף 3.20 בהמשך(.

עמדנו בקשר רציף עם בעלי תפקידי מפתח בקק"ל והונחו בפנינו   3.3
האסמכתאות הבאות:

דוחות עלות שכר של 60 עובדי המדגם.  3.3.1

תלושי שכר לחודשים מאי ואוקטובר של 60 עובדי המדגם.  3.3.2

חוזים והסכמים אישיים של חלק מעובדי המדגם.  3.3.3
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הסכמים קיבוציים רלוונטיים לקק"ל.  3.3.4

נהלים רלוונטיים לנושאי שכר בקק"ל.  3.3.5

אישורי מס"בים להפקדות בחברות הביטוח.  3.3.6

אישורי מס"בים לתשלומי השכר החודשי בקק"ל.  3.3.7

טפסי 101 של עובדי המדגם.  3.3.8

טפסי 126 שנתיים של קק"ל.  3.3.9

טפסי 102 לחודשי המדגם — פברואר ואוקטובר.  3.3.10

אישורי סליקה מקופות הביטוח.  3.3.11

פקודת המשכורות של הנהלת החשבונות.  3.3.12

דוחות היעדרות של עובדי המדגם.  3.3.13

אישורי מחלה לעובדי המדגם.  3.3.14

בדיקות שבוצעו על ידנו:

עמידת קק"ל בחוק חופשה שנתית, תשי"א־1951.  3.4

עמידת קק"ל בחוק דמי מחלה, תשל"ו־1976.  3.5

צבירה של ימי מחלה וחופשה על פי חוק.  3.6

הפרשה לפנסיה ופיצויים על פי חוק.  3.7

הפרשה לקרן השתלמות לפי חוק.  3.8

הפרשות לצבירות לכל עובדי המדגם לפי המפורט בחוזיהם האישיים   3.9
והסכמים קיבוציים.

תשלום שכר על פי חוזה, הסכם קיבוצי והסכמים אחרים.  3.10

קיום תוספות ייחודיות בתלוש השכר ובדיקת תחשיבם.  3.11

קידומים בשכר ותקינותם.  3.12

הפרשה לביטוח לאומי על פי חוק.  3.13

הפרשה למס שכר על פי חוק.  3.14

תשלום שכר והפקדות לקופות הפנסיה במועד על פי חוק.  3.15

עמידת תלושי השכר בתיקון 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח־1958.  3.16

בחירת מדגם על פי רווח סמך:  3.17

כפי שמצוין לעיל, בחרנו במדגם של 60 עובדים מתוך 1,118   3.17.1
עובדים, מדגם זה מתבסס על רווח סמך של 93%, החובק 

בתוכו רמת מובהקות של 7%.
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רווח סמך הינו מונח סטטיסטי, אשר מתבסס על התפלגויות,   3.17.2
בקצה  להיות  המקרי  המשתנה  של  הסיכוי  מהו  ובודק 
ההתפלגות. למעשה רווח סמך הינו ההסתברות לקבל את 

נכונות השערת האפס.

השערת האפס שלנו, היא ההסתברות למצוא ליקוי בנושאי   3.17.3
הביקורת שבוקרו בדוח זה אם קיים ליקוי כזה.

במקרה שלנו, בחרנו בהתפלגות סטטיסטית עם רווח סמך   3.17.4
של 93%, כך שרמת הביטחון שלנו למצוא ליקוי בביקורתנו 

במידה וקיים אחד כזה, היא 93%.

ממצאים והמלצות  .4

תשלומי שכר בקק"ל  4.1

לקק"ל יש מספר סוגי עובדים, ביניהם עובדי דירוג־דרגה,   4.1.1
עובדים במתווה גנור, עובדים במתווה זליכה, עובדים לפי 

הסכמים אישיים ועובדי כפיים.

בעובדי המדגם, בוצעו השוואות בין הנתונים של רכיבי השכר 
בתלושים ודוחות עלות השכר לבין הנתונים בהסכמי ההעסקה, 
הסכמים קיבוציים, חוקים וטבלאות דירוג השכר של עובדי 

המדינה.

עובדי דירוג־דרגה — ערכנו השוואה בין ההסכמים הקיבוציים   4.1.2
לבין משכורת הבסיס שניתנה לעובדי הדרגה, וכן בין טבלאות 
השכר של קק"ל לבין שכר הבסיס אותו קיבלו עובדי הדירוג, 
שכר היסוד מחושב לפי שנות ותק ודרגה. נמצאו 6 עובדים 
בין  הפרשים  בגינם  נמצאו  אשר  מהמדגם   10% המהווים 
השכר המשולם לבין השכר שהיה אמור להיות משולם. חלק 
מהעובדים שנמצאו הפרשים בין השכר אותו הם מקבלים 
לטבלאות השכר — הם עובדים במעמד "קבוע בחוזה" — 
עובדים אלו הינם עובדים אשר נקלטו במסגרת מתווה גנור. 
בקק"ל התקבלה החלטה להעביר את כל העובדים ב־1.2.2018 
להסכמים קיבוציים )אך בסוף העבירו ב־1.7.2018( — ועל 
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כן שכרם אינו מתאים לטבלאות השכר בחודש מאי. בדקנו 
התאמה בחודש אוקטובר לאחר המעבר — נמצא תקין.

בנוסף לעובדים אלו הוסיפו "תעריף שמירת שכר" — על מנת 
ששכרם של העובדים לא ייפגע מהמעבר לקבלת שכר על פי 

ההסכמים הקיבוציים.

4.1.3 עובדים לפי הסכמים אישיים — ערכנו השוואה בין ההסכמים 
הקיבוציים למשכורת הבסיס שניתנה לעובדים אלו, וכן בין 
ההסכמים האישיים של כל אחד מהעובדים לבין שכר הבסיס 

אותו קיבלו העובדים השכר נבדק ונמצא תקין.

ערכנו השוואה בין שכר כלל העובדים במדגם לבין השכר   4.1.4
מינימום,  גם לחוק שכר  ובכללם  המינימלי המופיע בחוק 

התשמ"ז־1987, נמצא תקין.

חוק הגנת השכר — בדקנו את הרכיבים שכלולים בתלוש   4.1.5
השכר בהתאם לחוק. לפי סעיף 9 — יש לציין פרטים בדבר 
בתלוש  לשעה.  המינימום  ושכר  לחודש  המינימום  שכר 
השכר מופיע שכר המינימום בתעריף של 28.49 ש"ח לשעה, 
בהתאם לחוק ובהתאם להגדרות של תוכנת חילן. בעקבות צו 
ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק מה־1.4.2018, שבוע 
העבודה קוצר בשעה אחת ל־42 שעות שבועיות ו־182 שעות 
חודשיות )במקום 43 שעות ו־186 שעות בהתאם( ולפי כך, 
שכר המינימום לשעה המעודכן מחושב באופן הבא: 5,300 
ש"ח שכר מינימום לחודש חלקי 182 שעות עבודה בחודש 
השווה ל־29.12 ש"ח שכר מינימום לשעה. משרד העבודה 
והרווחה הביע עמדה דומה לפיה תעריף שכר המינימום יעמוד 

על סכום של 29.12 ש"ח לשעה.1

המלצה: מומלץ להיוועץ ביועצים המשפטיים של קק"ל 
לגבי רישום התעריף של שכר המינימום בתלושי השכר על 

פי הפרשנות המשפטית והחוקית המקובלת.

רצ"ב הנחיית אכיפה בנוגע לשכר מינימום שעתי )10.06.2018( — ראה נספח 1.  1
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תגובת מנהל חטיבת כספים וכלכלה: נבדק על ידי הלשכה 
המשפטית ותשובתה הינה כי מדובר בצו הרחבה על הסכם 
בין ההסתדרות להתאחדות התעשיינים וכי חוק שכר מינימום 
לא שונה )אין כנסת מזה זמן( ולכן שכר המינימום השעתי 
עומד עדיין על סך.28.49 עמדת "חילן" שהם נוהגים בהתאם 
לחוק מקובלת על הלשכה המשפטית ולפיכך, התשובה נשארת 

בעינה. דהיינו, קק"ל עומדת בדרישות החוק.

תוספות שכר — עובדי קק"ל מקבלים תוספות המגיעות להם   4.1.6
על פי הסכמים קיבוציים החלים על עובדי קק"ל.

תוספת 30% — התוספת משולמת לעובדי מדינה   4.1.6.1
זה. היא מחושבת לפי  ועובדים שכפופים לשכר 
30% משכר הברוטו, ותק לשכר, השתלמות, גמול 
חוץ, גמול השתלמות ב, גמול מנהלי א, גמול מנהלי 
ונמצא  ג. חישוב התוספות נבדק  ב, גמול מנהלי 

תקין.

תוספת 3.6% — התוספת מחושבת לפי 3.6%, כאשר   4.1.6.2
השכר עליו מחושבת התוספת הינו — שכר הברוטו 
הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת הסכמי שכר 
2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת משפט, גמול 
משרד 7.5%, גמול שדה 15%, גמול השתלמות ב, 
גמול שעות 2.5%. חישוב התוספות נבדק ונמצא 

תקין.

גמול משרד 7.5% —התוספת מחושבת לפי 7.5%,   4.1.6.3
הינו שכר  התוספת  מחושבת  עליו  כאשר השכר 
הברוטו הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת הסכמי 
שכר 2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת משפט. 
בחודשים מאי ואוקטובר נמצא עובד אחד המהווה 
התוספת  בין  הפרש  נמצא  בגינו  מהמדגם   2%
ששולמה לתוספת שהייתה צריכה להיות משולמת 

בסך של 57 ש"ח.
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המלצה: יש להקפיד על תשלום של תוספות שכר   
בהתאם להסכמים הקיבוציים ולשלם לעובד את 

ההפרש.

תגובת מחלקת שכר: נושא חישוב גמול 7.5% עלה   
בבקרה השוטפת של מחלקת השכר ותוקן עוד לפני 

מועד הביקורת.

גמול שדה 15% — התוספת מחושבת לפי 15%,   4.1.6.4
כאשר השכר עליו מחושבת התוספת הינו — שכר 
הברוטו הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת הסכמי 
שכר 2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת משפט. 

חישוב התוספות נבדק ונמצא תקין.

גמול שעות 2.5% — התוספת מחושבת לפי 2.5%,   4.1.6.5
כאשר השכר עליו מחושבת התוספת הינו — שכר 
הברוטו הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת הסכמי 
שכר 2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת משפט, 
גמול משרד 7.5%, גמול שדה 15%, גמול השתלמות 
ב, גמול מנהלי א, גמולי מנהלי ב, גמול מנהלי ג. 
בחודשים מאי ואוקטובר נמצאו 5 עובדים המהווים 
התוספת  בין  הפרש  נמצא  בגינם  מהמדגם   8%
ששולמה לתוספת שהייתה צריכה להיות משולמת 

בסך של כ־35 ש"ח לעובד.

המלצה: יש להקפיד על תשלום של תוספות שכר   
בהתאם להסכמים הקיבוציים ולשלם לעובד את 

ההפרש.

תגובת מחלקת שכר: נושא חישוב גמול 2.5% עלה   
בבקרה השוטפת של מחלקת השכר ותוקן עוד לפני 

מועד הביקורת.

תוספת 5% — התוספת מחושבת לפי 5%, כאשר   4.1.6.6
השכר עליו מחושבת התוספת הינו — שכר הברוטו 



295

הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת הסכמי שכר 
2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת משפט, גמול 
משרד 7.5%, גמול שדה 15%, גמול השתלמות ב, 
גמול שעות 2.5%, תוספת 3.6%. חישוב התוספות 

נבדק ונמצא תקין.

4.1.6.7 גמול השתלמות א' — תוספת המשולמת לאקדמאים 
שנמצאים בדירוג מח"ר. גובה התוספת של גמול 
השתלמות א' הינו 328.76 ש"ח. חישוב התוספות 

נבדק ונמצא תקין.

גמול השתלמות ב' — תוספת המשולמת לאקדמאים   4.1.6.8
שנמצאים בדירוג מח"ר. גובה התוספת של גמול 
השתלמות ב הינו 328.76 ש"ח עד דרגה 41, 430.86 
ש"ח עבור עובדים בין דרגות 44-41, כאשר מדרגה 
יהיה הגבוה מבין 9% מהשכר  44 ומעלה הגמול 
ברוטו הבסיסי ל־430.86 ש"ח. חישוב התוספות 

נבדק ונמצא תקין.

2015 7.25% — התוספת מחושבת לפי  תוספות   4.1.6.9
7.25%, כאשר השכר עליו מחושבת התוספת הינו 
— שכר הברוטו הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת 
הסכמי שכר 2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת 
משפט, גמול משרד 7.5%, גמול שדה 15%, גמול 
 ,3.6% תוספת   ,2.5% גמול שעות  ב,  השתלמות 
השלמה למינימום, תוספת 5%. חישוב התוספות 

נבדק ונמצא תקין.

תוספות 2017 1.375% — התוספת מחושבת לפי   4.1.6.10
1.375%, כאשר השכר עליו מחושבת התוספת הינו 
— שכר הברוטו הבסיסי בתוספת ותק לשכר, תוספת 
הסכמי שכר 2016, השתלמות, גמול חוץ, תוספת 
משפט, גמול משרד 7.5%, גמול שדה 15%, גמול 
 ,3.6% תוספת   ,2.5% גמול שעות  ב,  השתלמות 
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 2015 תוספת   ,5% תוספת  למינימום,  השלמה 
7.25%. חישוב התוספות נבדק ונמצא תקין.

תוספת שכר מינימום — מדובר בהשלמה לשכר   4.1.6.11
המינימום לכל עובד, כתלות בחלקיות המשרה שלו. 

חישוב התוספות נבדק ונמצא תקין.

גמול מנהל — גמול שניתן לעובדי הדירוג המקצועי   4.1.6.12
בהסכם קיבוצי שנחתם בשנת 2008, העובדים יקבלו 
105 ש"ח עבור כל 40 שעות לימוד, עד תקרה של 

315 ש"ח. חישוב התוספות נבדק ונמצא תקין.

דמי הבראה וביגוד — תשלומים אלו משולמים לעובדים בשתי   4.1.7
פעימות בשנה, חוץ מעובדי מתווה גנור, להם תשלומים אלו 
משולמים אחת לחודש. בדקנו את חישוב וקיום התשלומים 

לביגוד והבראה והם נמצאו תקינים.

לתשלומים  הזכאים  עובדים  יש  בקק"ל   — רכב  הוצאות   4.1.8
בגין הוצאות רכב ושווי רכב בהתאם להסכמים ועד לתקרה 
ביטוחים  בגין  רכב  הוצאות  החזרי  בתקשי"ר.  המותרת 
מחברת  העובד  מביא  שאותה  לקבלה  בהתאם  משולמים 
הביטוח ובהתאם לתקרה על פי דרגת העובד, כך שלא יקבל 
החזר הגבוה מהתקרה שנקבעה לו. מחלקת משאבי אנוש 
מכניסה את נתוני העובד וזכאותו למערכת ועל פי נתונים 
אלו נקבעים התקרות לסכומי החזרי ההוצאות בגין ביטוחים 
לרכב — נמצא תקין. נציין כי שווי הרכב למרבית העובדים 
מגולם במשכורתם והמס מושת על קק"ל בהתאם להחלטת 

ההנהלה.

השכר  תשלום  מועד  את  בדקנו   — השכר  תשלומי  מועד   4.1.9
לעובדים על פי חוק הגנת השכר, המועד הינו ב־1 לחודש. 
אימתנו עובדה זו מול הוראות מס"ב שהועברו לידנו. נמצא 

תקין.

מתן תלוש שכר — על פי חוק הגנת השכר, התשס"ח 2008,   4.1.10
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ובעקבות תיקון 24, על המעסיק למסור לעובדו תלוש שכר, 
שיכיל פרטים לגבי העובד והמעסיק בהתאם לתוספת לחוק 

על פי סעיף 24 )ב(.

המדגם.  לעובדי  השכר  תלוש  של  בפועל  הפקה  בדקנו   4.1.11
לא נמצא תלוש שכר לחודש מאי בגין עובד המהווה 2% 
מהמדגם. בשיחה עם מחלקת השכר נאמר לנו כי לא הופק 
לו תלוש בחודש מאי כנראה כי לא החתים כרטיס. על פי 
הנהלים, כאשר עובד לא מקליד נוכחות בחודש מסוים הוא 
לא מקבל שכר עבור אותו חודש ואז משלימים לו את שכרו 
בחודש העוקב. קיבלנו לידנו את תלוש השכר לחודש יוני, 

אשר כולל את שכר מאי.

המלצה: יש להפיק לכל העובדים תלוש שכר בכל חודש   
גם במקרה שהעובד ביקש לפדות ימי חופשה ולא התייצב 

לעבודה, או נעדר מטעמי מחלה.

תגובת מחלקת שכר: לא הופק תלוש לעובד בשל העובדה   
שלא התקבלה הנחיה ממשאבי אנוש אודות שינוי מעמדו של 
העובד מעובד כפיים לעובד בתקן. לאחר שהתקבלה הנחייה 
ממשאבי אנוש שולם שכר חודש מאי רטרואקטיבית ביוני.

תאגיד  כל   — לאומי  וביטוח  הכנסה  מס  ניכויי  תשלומי   4.1.12
מיסים  בניכוי  מחויב  ישראל  במדינת  עובדים  שמעסיק 

מעובדיו ובתשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי.

ערכנו בדיקה לחישוב ניכוי מס הכנסה משכרם של העובדים,   4.1.13
בהתחשב בנקודות הזיכוי, הנחות היישוב והניכויים השונים. 
נמצא  ביצענו את החישוב עבור מדגם של 60, ניכוי המס 

תקין.

4.1.14 ערכנו בדיקה לחישוב ההפרשה לניכוי דמי ביטוח לאומי 
מהעובדים, חלק המעביד וחלק העובד. הניכויים וההפרשות 

נמצאו תקינים.
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תשלומי מס שכר — קק"ל נחשבת למלכ"ר — מוסד ללא   4.1.15
כוונת רווח, ועקב כך היא נדרשת לתשלום מס שכר בשיעור 
של 7.5% בגין רכיבי השכר של העובד וזאת בהתאם לחוק 

מס ערך מוסף.

והכרטסת   102  ,126 טפסי  בין  השוואה  ערכנו   4.1.15.1
לעניין הדיווח על מס השכר. נמצא תקין.

4.1.15.2 ערכנו בדיקה של נכונות ההפרשה למס שכר בגין 
כל עובד מעובדי המדגם על פי חוק מס ערך מוסף, 

נמצאו הפרשים זניחים ולא מהותיים.

עריכת דוחות נוכחות — נמסר לנו כי לעובדי קק"ל יש שעון   4.1.16
ויציאה  נוכחות אשר בו הם מעבירים כרטיס בכל כניסה 
עם  שלהם.  העבודה  שעות  את  לחשב  מנת  על  למשרד 
זאת, לאנשי שטח אין את האפשרות הזאת והם משתמשים 
באפליקציה לדיווח שעות. נמסר לנו כי השימוש באפליקציה 
הינו משנת 2019. במסגרת בדיקת הנוכחות שערכנו נמצאו 
24 דוחות נוכחות מתוך 60, שבהם רשומות שעות עגולות 
לאורך כל הדוח, הן ליציאה והן לכניסה. נמסר לנו כי בחלק 
מהמקרים מדובר בעיגול אוטומטי של המערכת בהתאם 
וכן בחלק אחר   )4.1.18 )המופיעים בממצא  לנהלי קק"ל 
מהמקרים מדובר בעובדים שלא החתימו כרטיס ורשמו את 

השעות שלהם ידנית.

המלצה: מומלץ לרענן נהלים על חובת החתמת כרטיס   
הנוכחות פעמיים ביום ומומלץ לבצע בדיקה מדגמית של 

מערכת הנוכחות על ידי משא"ן בכל חודש.

תגובת חטיבת משאבי אנוש ומינהל:  

בקק"ל,  והנוהג  הקיבוציים  ההסכמים  ע"פ  להיום,  נכון   
ישנם עובדים שאינם נדרשים לחתום את שעון הנוכחות 
והיציאה מהעבודה.  זמן הכניסה  ידנית את   אלה מדווחים 

המלצת הביקורת תיבחן.
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נוכחות — על פי הנהלים בקק"ל, כל עובד מחתים  שעות   4.1.17
ובסיום עבודתו  כרטיס בכניסה למשרד בתחילת עבודתו 
ביציאה מהמשרד. אם העובד אינו יכול להחתים כרטיס בשל 
עבודה מחוץ למשרד, על העובד להשלים את השעות בדוח 
הנוכחות שלו בצורה ידנית. בכל מדור יש תפקיד מוגדר של 
מנהלית, אשר היא אשת הקשר מול מחלקת משאבי אנוש. 
המנהלנית מנפיקה את דוחות הנוכחות לכל עובד בסיום 
חודש העבודה ומעבירה אותם לעובדים, על העובדים לתקן 
את דוחות הנוכחות שלהם בהתאם לימים שבהם לא עבדו 
או לא החתימו כרטיס בכניסה או ביציאה למשרד. מנהלו 

הישיר של כל עובד חותם ליד כל תיקון שכזה.

ביצענו השוואה בין דוחות הנוכחות לבין תלושי השכר. נציין   4.1.18
כי על פי נהלי קק"ל קיימת אפשרות אוטומטית לעיגולי 
שעות. עובד אשר הגיע בין השעות 07:40-07:30 הנוכחות 
שלו תחושב כאילו הגיע ב־07:30, כך גם בין השעות 08:00-

08:15, עיגולים אלו קיימים גם בשעות היציאה מהמשרד 
12 שעות —  בהתאם לתקן העובד. עובד אשר עבד מעל 

ישולמו לו שעות רק עבור 12 שעות ולא מעבר.

להלן הממצאים:

סוג השעות בהם נמצאו 
הפרשים

מספר עובדים בגינם חודש השכר
נמצא ההפרש

אחוז מסך 
המדגם

2236%מאישעות רגילות 

1525%מאישעות 125%

2135%מאישעות 150%

35%מאישעות 200%

12%מאישעות מחלה

1220%מאישעות חופשה

חריגה ממכסת שעות 
נוספות

212%מאי
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סוג השעות בהם נמצאו 
הפרשים

מספר עובדים בגינם חודש השכר
נמצא ההפרש

אחוז מסך 
המדגם

47%אוקטוברשעות רגילות 

58%אוקטוברשעות 125%

47%אוקטוברשעות 150%

12%אוקטוברשעות 175%

712%אוקטוברשעות חופשה

בין  רבים  הפרשים  קיימים  מהטבלה,  לראות  שניתן  כפי 
השעות הרשומות בדוחות הנוכחות לבין השעות הרשומות 
בתלושי השכר. כמו כן יש 2 עובדים שחרגו ממכסת השעות 
הנוספות המותרת להם על פי הנתונים שקיבלנו מקק"ל. 
משיחות עם קק"ל התברר לנו כי לכל העובדים להם נמצאו 
הפרשים בשעות המדווחות בתלוש השכר ובדוח הנוכחות 
תוקנו השעות רטרו כחודש לאחר הטעות לאחר שהנושא עלה 
בבקרה במחלקת השכר. כך גם תוקנו שעות רטרו אקטיבית 
חרגו מהמכסה החודשית שלהם, אך  לעובדים שלכאורה 
לאחר בירור מול מחלקת השכר — העובדים עמדו במכסה 
החודשית שלהם, ובתלוש מוצגים שעות נוספות שהם ביצעו 
בחודש מרץ ושולמו להם בחודש אפריל לאחר תיקון. על 

כן הממצא תקין.

תשלום ביום העצמאות — נמצאה עובדת אחת בחודש מאי   4.1.19
המהווה 2% מהמדגם שקיבלה ביום העצמאות תעריף לשעה 
של 200% ולא תעריף לשעה של 150% על פי החוק. נציין 
כי מדובר בהחלטת הנהלה ותעריף תקין בהתאם להחלטה.

עובדים   2 נמצאו   — להיתר  בהתאם  שלא  עבודה  שעות   4.1.20
המהווים 4% מהמדגם אשר עבדו מעל 12 שעות ביום, כאשר 
אחד מהם עבד בחודש מאי עד 2 בלילה, ומעל 17 שעות 
ביממה. נציין כי מדובר בעובדים במשרת אמון ואלו לא 
קיבלו שכר נוסף בגין עבודה בשעות נוספות בהתאם לנהלי 

קק"ל.
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הפרדת תפקידים — כמוסבר בפרק הרקע של הדוח, מחלקת   4.1.21
משאבי אנוש אמונה על החלטות בנוגע לתנאי השכר של 
ביצועם. מתשאול  על  ומחלקת השכר אחראית  העובדים 
שערכנו, נמסר לנו כי ישנן החלטות המתקבלות במחלקת 
משאבי אנוש וגם מבוצעות על ידם ישירות למערכת השכר, 
כך שלמחלקת השכר אין נגיעה בהחלטות אלו מלבד בקרה 
שלהם. כך לדוגמא, לעניין דרגות — ההחלטה לקידום בדרגה 
זו שגם  והיא  של עובד מתקבלת במחלקת משאבי אנוש, 
מזינה את הנתונים למערכת וכך למעשה גם מבצעת את 

ההחלטה.

המלצה: יש להעביר את סמכות הרישום במערכת השכר   
למחלקת השכר בלבד ובכך לשמור על הפרדת סמכויות 
מוחלטת בין מחלקת משאבי אנוש המקבלת את ההחלטות 

לבין מחלקת השכר המבצעת אותן.

תגובת חטיבת משאבי אנוש ומינהל:  

ההמלצה תיבחן.  

מחלקת עובדי כפיים — במסגרת הביקורת בדקנו גם את   4.1.22
מחלקת עובדי כפיים ואת תשלומי השכר במחלקה זו. כל 
נהלי הביקורת בוצעו גם בגין עובדים אלו ורשומים בדוח 
זה במידת הצורך. התרשמנו כי מדובר במחלקה מקצועית 

הכפופה ישירות למחלקת משאבי אנוש.

זו אין נגיעה למחלקת השכר בקק"ל והיא אינה  למחלקה   
כפופה לה בשום צורה, אלא כאמור כפופה רק למחלקת 
משאבי אנוש. לטעמנו, מדובר במבנה שגוי, מאחר ומדובר 

על מחלקה העוסקת בחישוב ותשלום שכר לעובדי קק"ל.

המלצה: מומלץ לבדוק אפשרות להכפיף את הטיפול בשכר   
של עובדי הכפיים למחלקת השכר הראשית של קק"ל.
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תגובת חטיבת משאבי אנוש ומינהל:  

המלצת הביקורת תבחן.  

העדר עובדים פיקטיביים — בדקנו, באופן מדגמי, האם קיימים   4.1.23
בקק"ל עובדים פיקטיביים. לצורך כך ביקשנו ממנהלי שלוש 
יחידות, שיאשרו כי כלל העובדים הרשומים במחלקתם עפ"י 
הרשימות שהביקורת קיבלה ממחלקת השכר, מוכרים להם.

במסגרת הבדיקה, נמצאה עובדת אחת אשר עבדה במחלקה   
המשפטית, אך לא הופיעה ברשימות העובדים שהועברו 
אלינו ממחלקת השכר. נמסר לנו ממחלקת השכר כי העובדת 
לא הופיעה בקובץ מאחר והייתה בחל"ת במועד הוצאת הדוח 
ולכן סווגה כ"לא פעילה". קיבלנו תלושי שכר של העובדת 
המוכיחים כי היא עבדה בקק"ל וקיבלה תלושי שכר כנדרש, 
וכן מופיעה ברשימות העובדים המלאות של קק"ל — נמצא 

תקין.

חופשה ומחלה — הפרשה, תשלומים וניצול  4.2

ימי חופשה  ניצול ופדיון של  הביקורת בדקה את הצבירה,   4.2.1
הביקורת  קק"ל.  עובדי  ידי  על  מחלה  ימי  ושל  שנתית 
נערכה במטרה לבחון את קיומם של הנהלים ושל הבקרות 
וימי מחלה, דיווח  ניצול ימי חופשה  הנהוגים בקק"ל לגבי 
לחופשה,  עובדים  הוצאת  ימי מחלה,  ועל  חופשה  ימי  על 
פנקס  ניהול של  חופשה,  ימי  של  הצבירה  בתקרת  עמידה 
 חופשה ושל יתרות ימי מחלה, פדיון ימי חופשה וימי מחלה.
והחוקים  ההוראות  קיום  של  בחינה  גם  כללה  הביקורת 
ידי  על  אלה  חוקים  לפי  התקנות  ושל  להלן  המפורטים 
קק"ל: חוק חופשה שנתית, התשי"א־1951, חוק דמי מחלה, 
התשל"ו־1976, חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, 
התשנ"ג־1993 ,חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה(, 

התשנ"ד־1993.
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צבירה, ניצול ופדיון של ימי חופשה

רקע חוקי:  4.2.2

חופשה שנתית הינה אחת מהזכויות המוקנות לעובד   4.2.2.1
במסגרת חקיקת המגן. הזכות לחופשה הינה זכות 
בסיסית הניתנת לעובדים כחלק מהחובה שחלה על 

המעסיק להעניק לעובדיו תנאי עבודה מינימליים.

במערכת המשפט הישראלית, החוק המרכזי אשר   4.2.2.2
מסדיר זכויות עובדים בקשר עם חופשה הינו חוק 
החופשה  משך  את  מסדיר  החוק  שנתית.  חופשה 

השנתית בתשלום לה זכאי כל עובד.

חופשה שנתית הינה זכות שאין להתנות עליה. לפיכך,   4.2.2.3
ימי חופשה, אשר נקבע לגבי ענף או מגזר  הסדר 
מסוים, או סוכם עם עובד באופן פרטני במסגרת 
את  משפר  שהוא  ככל  רק  יחול  ההעסקה,  הסכם 
זו,  זכויותיו של העובד מעבר לקבוע בחוק. ברוח 
הסדר או הסכם הגורע מהזכויות הקבועות בחוק אינו 
בעל תוקף. מודגש, כי בניגוד למיכסת ימי החופשה 
הקבועה בחוק, אשר אין להתנות עליה, ימי החופשה 
הנוספים במסגרת הסדר או הסכם מיוחד אינם נהנים 

מההגנות המוקנות מכוח החוק.

צבירת ימי חופשה ומיכסת ימי חופשה שנתית  4.2.3

על פי נוהל חופשה שנתית של קק"ל ועל פי הנמסר   4.2.3.1
לנו ממחלקת משאבי אנוש ומחלקת השכר, עובד 
זכאי ל־19 ימים בשנה או 27 ימים בשנה לפי ההסכם 

האישי שלו ולא לפי הוותק שלו בקק"ל.

עובדים על פי הסכם אישי שאינם כפופים להסכמים   4.2.3.2
הקיבוציים בקק"ל זכאים לצבירת ימי חופשה בהתאם 

להסכם האישי שלהם.
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עובדי הכפיים צוברים ימי חופשה בהתאם לחוק.  4.2.3.3

ימי   60 מעל  לצבור  ניתן  לא  קק"ל,  נהלי  פי  על   4.2.3.4
חופשה.

ממצאים:  

ביקשנו לקבל לידנו את פנקסי החופשה   4.2.3.4.1
והמחלה של כל עובד בקק"ל. נמסרו לנו 
215 של  )דוח מספר  "היעדרות"  דוחות 
מערכת חילן( ודחות נתוני עובד לעניין 
חופשה ומחלה לשנת 2018, ועל פי דוחות 
אלו ערכנו את הביקורת. דוחות אלו אינם 
עומדים בדרישות "תקנות חופשה שנתית 
היות  תשי"ז־1957",  חופשה(,  )פנקס 
התאריכים  לגבי  נתונים  בהם  שחסרים 

שבהם העובדים יצאו לחופשה.

במדגם  הדוחות  כל  עבור  בדיקה  ערכנו   4.2.3.4.2
חופשה  ימי  צבירת  לעניין  לנו  שנמסרו 
בהתאם לנהלים ולחוק. הבדיקה התחשבה 
גם באחוז משרה של העובדים. נמצא תקין.

נמסר לנו, כי נהלי קק"ל לא מאפשרים   4.2.3.4.3
עבור  חופשה.  ימי  מ־60  יותר  לצבור 
עובדים אשר עברו את מכסת 60 הימים 
נכון ל־31.12 לכל סוף שנה, מנוצלים להם 
חופשה  ימי  פברואר  בחודש  אוטומטית 
להקטנת היתרה הצבורה שלהם ל־60 יום. 
ימים  לא מתווסף לעובדים תשלום בגין 

אלו. נמצא תקין.

ימי החופשה  ערכנו השוואה בין רישום   4.2.3.4.4
בתלושי השכר של העובדים לבין הדוחות 

שקיבלנו לידנו ומצאנו התאמה מלאה.
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חיוב ימי חופשה בעת חופשה מרוכזת )חוה"מ פסח, חוה"מ   4.2.4
סוכות וההדממה בסוף אוגוסט(

על פי נהלי קק"ל וכפי שנמסר לנו, ישנן חופשות   4.2.4.1
עובדי  לכל  אוגוסט  וסוף  סוכות  בפסח,  מרוכזות 
קק"ל. חיוב ימי החופשה מתחלק בין העובד לבין 

קק"ל בחלקים שווים.

ממצאים:  

בדקנו את דוחות הנוכחות לחודש אפריל   4.2.4.1.1
ואת תלושי השכר לחודש מאי, ומצאנו 
כי כלל העובדים יצאו לחופשה בהתאם 

לנוהל.

חובת יציאה לחופשה  4.2.5

בהתאם לחוק כל עובד מחויב לצאת לחופשה רצופה   4.2.5.1
של שבעה ימים לפחות בשנה. בהתאם לנוהל קק"ל 
כל עובד חייב לצאת בכל שנה לחופשה של 13 ימי 

עבודה לפחות.

ממצאים:  

ימי   5 ניצול מינימלי של לפחות  בדקנו   4.2.5.1.1
יוצא  זה  שבת  שישי  )בתוספת  חופשה 
פנקס  מול   2018 בשנת  ברצף(  ימים   7

החופשה ומול דוחות הנוכחות.

מצאנו כאמור כי כל העובדים שנבדקו שהו   4.2.5.1.2
בחופשה בחג הפסח, ולכן שהו ברציפות 

ב־7 ימי חופשה בהתאם לחוק.

כאמור, על פי הנוהל נדרש לנצל בשנה   4.2.5.1.3
דוחות  פי  על  חופשה.  ימי   13 לפחות 
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החופשה שקיבלנו, מצאנו כי אף העובדים 
שהו בחופשה של לפחות 13 ימים בשנה.

בדקנו את יתרת ימי החופשה המצטברת   4.2.5.1.4
ל־31.12.2018 מול פנקס החופשה ומצאנו 

התאמה.

ניהול פנקס חופשה  4.2.6

הוראות חוק:  4.2.6.1

סעיף 26 לחוק חופשה שנתית קובע, כי   4.2.6.1.1
שבו  חופשה  פנקס  לנהל  חייב  "מעסיק 
יירשמו ביחס לכל עובד הפרטים שייקבעו 

בתקנות".

יירשמו, לגבי כל עובד  4.2.6.1.2 בפנקס החופשה 
הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה, 

פרטים אלה:

שם, שם האב ושם המשפחה;  •

מספר הזהות;  •

תאריך התחלת העבודה;  •

מועד החופשה שניתנה;  •

ותאריך  ששולמו  דמי־החופשה   •
התשלום;

תאריך בו חדל העובד לעבוד;  •

ותאריך  ששולם  החופשה  פדיון   •
התשלום.

ממצאים:  

בדקנו את אופן הניהול של פנקס החופשה   4.2.6.1.3
ימי  יתרות  הצגת  ואת  השכר  במערכת 
החופשה בתלושי המשכורת וזאת בהתאם 
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לדוחות "היעדרות" )דוח מספר 215 של 
מערכת חילן( שנמסרו לנו.

נמצא כי ישנם ליקויים בפנקס החופשה   4.2.6.1.4
ניצול  שקיבלנו, חסר רישום בפנקס של 
כי  לנו  נמסר  השנתיים.  החופשה  ימי 
ממערכת  לשליפה  ניתנים  הנתונים  כל 
ניתן להפיק  המחשוב של קק"ל, ועל כן 
דוח כדוגמת דוח חופשה בהתאם לתקנות.

צבירה, ניצול ופדיון של ימי מחלה

רקע חוקי  4.2.7

דמי מחלה נועדו לאפשר לעובד שאינו כשיר לעבודתו   4.2.7.1
מחמת מצב בריאותי לקוי, להמשיך ולקבל את שכרו, 

כולו או חלקו, בתקופת אי הכושר.

אשר  המרכזי  החוק  הישראלית  המשפט  במערכת   4.2.7.2
ימי מחלה, הינו  זכויות עובדים בקשר עם  מסדיר 
חוק דמי מחלה, תשל"ו־1976. לחוק זה נלווים מספר 
חוקים נוספים, דוגמת חוק דמי מחלה )היעדרות בשל 
מחלת ילד( וחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת 

הורה(, עליהם נרחיב בהמשך.

כמו הזכות לחופשה שנתית, גם הזכות לדמי מחלה   4.2.7.3
הינה זכות שאין להתנות עליה, ודינם של דמי מחלה 
כדין שכר עבודה. מטרת חוק דמי מחלה הינה להבטיח 
את פרנסתו של עובד שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו 
הרגילה עקב מחלה. המונח "מחלה" מוגדר בסעיף 1 

לחוק כך:

"אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על 
פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי".
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הזכות לדמי מחלה  4.2.8

בהתאם לנהלי קק"ל נקבע כי עובד מן המניין יקבל   4.2.8.1
שכר מלא החל מיום המחלה הראשון.

ממצא:

בדקנו את השכר של העובדים אשר ניצלו   4.2.8.1.1
ימי מחלה ע"פ דוח עלות השכר.

נמצא כי בהתאם לנוהל העובדים קיבלו שכר מלא 
החל מהיום הראשון.

צבירת ומיכסת ימי מחלה  4.2.9

על פי הוראות החוק עובד זכאי ל־1.5 ימי מחלה עבור   4.2.9.1
כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק או 

באותו מקום עבודה, כלומר 18 ימים בשנה.

על פי הנמסר לנו, עובד בקק"ל זכאי ל־27 ימי מחלה   4.2.9.2
בשנה.

נמסר לנו כי בקק"ל אין כלל תקרה לימי המחלה   4.2.9.3
הצבורים לכל עובד.

ממצאים:

בתלושי  המחלה  ימי  צבירת  את  בדקנו   4.2.9.3.1
נמצאו  לא  והחוק.  הנוהל  מול  השכר 

ממצאים חריגים.

נמצאו 29 עובדים המהווים 48% מהמדגם   4.2.9.3.2
שצבירת ימי המחלה שלהם מעל המותר 
בחוק, אך הינם בהתאם לנהלי קק"ל אשר 

אינם מגדירים מכסה.
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המחלה  ימי  ניצול  בין  השוואה  ערכנו   4.2.9.3.3
בדוחות הנוכחות ובתלושי השכר לדוחות 
ההיעדרויות השנתיים. ההשוואה נמצאה 

תקינה.

לעניין עובדי הכפיים, בתלושי השכר אין   4.2.9.3.4
ימי  ולניצול  ימי המחלה  אזכור לצבירת 
המחלה החודשיים וכן למכסת ימי המחלה 
הצבורה. מחטיבת משאבי אנוש ומינהל 
נמסר לביקורת כי ימי המחלה של עובדי 
וכי  הכפיים מבוטחים בחברת "מנורה", 
הם אחראים על תשלום דמי מחלה ומעקב 
אחר מכסת המחלה של העובדים. בהתאם 
לסעיף 4)6( לתוספת לחוק הגנת השכר, 
רישום  לערוך  חובה  אין  תשי"ח־1958, 
המחלה  ימי  צבירת  של  השכר  בתלוש 
הממצא  כן,  והעובד מבוטח, על  במידה 

תקין.

במסגרת הביקורת, בדקנו מספר אישורי   4.2.9.3.5
מחלה אשר נסרקים ומועברים ישירות על 
ידי העובדים למערכת הנוכחות. אישורי 
המחלה נמצאו בהתאם לדיווח ימי המחלה 

בדוחות הנוכחות.

פידיון ימי מחלה בסיום העסקה  4.2.10

נמסר לנו כי בעת פרישה העובדים זכאים לפידיון   4.2.10.1
בגין יתרות ימי חופשה ויתרות ימי מחלה, בהתאם 

להסכם הקיבוצי במגזר הציבורי.

ממצאים:

על פי בדיקתנו כאמור, יש מכסה של   4.2.10.1.1
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60 יום חופשה לכל העובדים אך אין 
מכסה דומה לימי המחלה.

קק"ל  שעובדי  לכך  גורם  זה  מצב   4.2.10.1.2
ימי חופשה בתקופת  יעדיפו לפדות 
העבודה, כאשר הם חולים וזאת כדי 
לא להגיע למכסה המקסימלית של ימי 
מכיוון  בנוסף,  ו"לאבדם".  החופשה 
עובדי  המחלה,  לימי  מכסה  שאין 
יכולים להמשיך ולצבור כמה  קק"ל 
ימי מחלה שניתן )כאמור נמצאו גם 
מחלה  ימי  ל־600  מעל  עם  עובדים 

צבורים(.

כך בעת הפרישה, עובדי קק"ל יוכלו   4.2.10.1.3
סכומי  מחלה  ימי  בפידיון  לקבל 
פידיון  לעומת  ביותר,  גבוהים  כסף 
ימי  ימי חופשה אשר תחומים ל־60 

חופשה.

הפרשות לפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות  4.3

בדקנו את נושא הפרשות לפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות.  .4.3.1

הביקורת נערכה במטרה לבחון קיום הוראות של החוק "צו   4.3.2
פורסם  אשר   "2011 במשק  מקיף  פנסיוני  לביטוח  הרחבה 
ב־2011 וצו ההרחבה הנוסף שנחתם ב־2016, אשר הגדיל את 
אחוזי ההפרשה החל מיולי 2016. ביקורתנו כללה גם בחינת 
קיום הוראותיהם של ההסכמים הקיבוציים החלים על העובדים 
מהסוגים השונים וההסכמים האישיים, בדבר הזכאות לאחוזי 
הפרשה מעבר לאמור בחוק, ובדבר הזכאות להפרשות בגין 

קרן השתלמות.

בדקנו את ההפרשות לפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות, של   4.3.3
המעביד והעובד בגין החודשים מאי ואוקטובר 2018.



311

הפרשות לפנסיה ופיצויים

רקע חוקי  4.3.4

פורסם  במשק  מקיף  פנסיוני  לביטוח  ההרחבה  צו   4.3.4.1
ב־1.1.2008 וקבע לראשונה זכאות של כלל העובדים 
השכירים במשק לפנסיה, המחייבת את המעסיקים 
להפריש כספי פנסיה לעובדים לפי מדרגות עד לגובה 

השכר הממוצע במשק.

במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני   4.3.4.2
שהתקבל לעבודה, הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח 
פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה. במקרה שהעובד 
לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, 
הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6 
חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו. בצו ההרחבה 
מ־2008 נקבעו הפרשות הדרגתיות לגמל ולפיצויים 

החל מ־2.5% ועד 15%.

בשנת 2011 פורסם צו חדש הקובע מדרגת פנסיה   
 2016 בשנת   .17.5% הפרשה של  בשיעור  נוספת 
נחתם צו הרחבה נוסף שהגדיל את שיעורי ההפרשות 
לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת יולי 2016. צו זה 

חל על כל המעסיקים והעובדים במשק.

ופיצויים  בהתאם לאמור לעיל ההפרשות לפנסיה   
לתקופת הביקורת הן כדלקמן: חלק עובד: 6%, חלק 

מעביד 6.5%, מרכיב פיצויים 6% )8.33%(.

לעובדים  לנו,  שנמסר  וכפי  קק"ל  נהלי  פי  על   4.3.4.3
שהתקבלו לעבודה החל משנת 1998 מפרישים 7% 
חלק  ו־8.33%  המעביד  חלק   7.5% העובד,  חלק 
הפיצויים. לעובדים ותיקים שהחלו עבודתם לפני 

1998 מבוטחים בפנסיה תקציבית.

נמסר לנו מקק"ל כי יש מרכיבים נוספים בשכרם של   4.3.4.4
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העובדים מלבד שכר הבסיס שבגינם מפרישים לקופת 
הפנסיה. המרכיבים הללו הינם: טלפונים, נידות לפי 
ניידות רמה נטו, הוצאות משתנות לפי ק"מ  רמה, 

ועוד.

ממצאים:

ערכנו בדיקה של גובה ההפרשות לקופות הפנסיה   4.3.4.5
על פי תלושי השכר, חלק מעביד וחלק העובד.

לעובדים  המחייבות  ההפרשות  של  בדיקה  ערכנו   4.3.4.6
המקבלים פנסיה תקציבית בהתאם לנהלי קק"ל.

ערכנו בדיקה של ההפרשות לקופת הפנסיה עבור   4.3.4.7
מרכיבים נוספים בשכרם של העובדים, חלק מעביד 

וחלק עובד.

מרכיב  עבור  ההפרשות  גובה  של  בדיקה  ערכנו   4.3.4.8
הפיצויים על פי תלושי השכר.

ממצאי הבדיקות הנ"ל נמצאו תקינים.

סכום ועיתוי ההפקדה לקופות הפנסיה והפיצויים  4.3.5

)קופות גמל(  על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
את  להעביר  יש  תשע"ד־2014,  גמל(,  לקופת  )תשלומים 
ההפרשות לקופות תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת 
החודשית או עד ה־15 לחודש העוקב שבגינו בוצעו ההפרשות 

— המוקדם מבניהם.

ממצא:

בדקנו את עיתוי ההפקדות לקופות הביטוח, ומצאנו   4.3.5.1
שהם בוצעו בזמן — תקין.
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הפרשות לקרן השתלמות

רקע  4.3.6

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי 
את  לשמש  במקור  שנועדה  שיתופיים,  ומושבים  קיבוצים 
העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי 
המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי 
לטווח בינוני — האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור 
ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל, בכפוף 
לתקרה מסוימת שתפורט בהמשך. בקק"ל כלל העובדים זכאים 

לקרן השתלמות מרגע כניסתם לעבודה.

ממצאים:

לגבי הזכאות לקרן השתלמות כל הממצאים נמצאו   4.3.6.1
תקינים. נציין כי עובדי הכפיים לא זכאים להפרשה 

לקרן השתלמות.

ערכנו בדיקה של גובה ההפרשות לקרן השתלמות   4.3.6.2
על פי תלושי השכר, חלק העובד וחלק המעביד.

לאחוזי  שמצאנו,  ההפרשות  גובה  את  השווינו   4.3.6.3
ההפרשה שצריכים להיות על פי ההסכמים האישיים 

)2.5% ו־7.5%, חלק עובד וחלק מעביד בהתאמה(.

תקרת ההפקדה לקרן השתלמות  4.3.7

רקע:  4.3.7.1

כדי ליהנות מהטבות המס, צריך שהפרשות המעסיק   
לא יעלו על 7.5% מהשכר ברוטו ולא יהיו יותר מפי 
3 מחלקו של העובד בהפרשות וזאת עד לתקרת שכר 
)נכון ל־2018(, או 10%  15,712 ש"ח  חודשי של 
מהשכר )הנמוך מבניהם(. ניתן להפריש לקרן כספים 

גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.
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ממצאים:  

ערכנו בדיקה של גובה ההפרשות לקרן   4.3.7.1.1
פי תלושי השכר, חלק  ההשתלמות על 

העובד וחלק המעביד.

לקרן  ההפרשה  שגובה  עובדים  לגבי   4.3.7.1.2
השתלמות היו גבוהים מהתקרה )15,711 
ש"ח( בדקנו האם זקפו שווי לצורך תשלום 

מס.

מצאנו כי כל הממצאים היו תקינים.

סכום ועיתוי ההפקדה לקרן השתלמות  4.3.8

)קופות גמל(  על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
את  להעביר  יש  תשע"ד־2014,  גמל(,  לקופת  )תשלומים 
ההפרשות לקופות תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת 
החודשית או עד ה־15 לחודש העוקב שבגינו בוצעו ההפרשות 

— המוקדם מבניהם.

ממצאים:

בדקנו את עיתוי ההפקדות לקרן השתלמות, ומצאנו   4.3.8.1
שהם בוצעו בזמן על פי הוראות מס"ב.

בדקנו את סכומי ההפקדות לקופות, וקיבלנו דוחות   4.3.8.2
העברה מהקופות על הסכומים. הסכומים שהופקדו 
נמצאו זהים להפרשות שדווחו בתלושי השכר של 

העובדים.
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ריכוז ממצאים והמלצות  .5

תגובת המבוקרהמלצהממצאסעיף

לפי סעיף 9 — יש לציין פרטים 4.1.5
בדבר שכר המינימום לחודש 

ושכר המינימום לשעה. בתלוש 
השכר מופיע שכר המינימום 

בתעריף של 28.49 ש"ח לשעה, 
בהתאם לחוק ובהתאם להגדרות 

של תוכנת חילן. בעקבות צו 
ההרחבה לקיצור שבוע העבודה 

במשק מה־1.4.2018 ועל פי 
עמדת משרד הכלכלה תעריף 

שכר המינימום יעמוד על סכום 
של 29.12 ש"ח לשעה.

מומלץ להיוועץ 
ביועצים המשפטיים 

של קק"ל לרישום 
התעריף של שכר 

המינימום בתלושי 
השכר על פי 

הפרשנות המשפטית 
והחוקית המקובלת.

תגובת מנהל חטיבת כספים 
וכלכלה: נבדק על ידי 

הלשכה המשפטית ותשובתה 
הינה כי מדובר בצו הרחבה 

על הסכם בין ההסתדרות 
להתאחדות התעשיינים וכי 
חוק שכר מינימום לא שונה 

)אין כנסת מזה זמן( ולכן 
שכר המינימום השעתי עומד 

עדיין על סך.28.49

עמדת "חילן" שהם נוהגים 
בהתאם לחוק מקובלת על 

הלשכה המשפטית ולפיכך, 
התשובה נשארת בעינה. 

דהיינו, קק"ל עומדת 
בדרישות החוק. 

4.1.6.3

4.1.6.5

רכיב גמול משרד 7.5% — 
התוספת מחושבת לפי 7.5%, 

כאשר השכר עליו מחושבת 
התוספת הינו שכר הברוטו 

הבסיסי בתוספת ותק לשכר, 
תוספת הסכמי שכר 2016, 

השתלמות, גמול חוץ, תוספת 
משפט. בחודשים מאי ואוקטובר 
2018 נמצא עובד אחד המהווה 
2% מהמדגם בגינו נמצא הפרש 
בין התוספת ששולמה לתוספת 
שהייתה צריכה להיות משולמת 

בסך 57 ש"ח. כך גם לעניין 
תוספת 2.5%.

יש להקפיד 
על תשלום של 

תוספות שכר 
בהתאם להסכמים 
הקיבוציים ולתקן 

לעובד את ההפרש.

תגובת מחלקת שכר: נושא 
חישוב גמול 7.5% ו־2.5% 
עלה בבקרה השוטפת של 
מחלקת השכר ותוקן עוד 

לפני מועד הביקורת.
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תגובת המבוקרהמלצהממצאסעיף

בדקנו הפקה בפועל של תלוש 4.1.11
השכר לעובדי המדגם. נמצא 
תלוש שכר לחודש מאי בגין 
עובד המהווה 2% מהמדגם. 

בשיחה עם מחלקת השכר נאמר 
לנו כי לא הופק לו תלוש בחודש 

מאי כנראה כי לא החתים 
כרטיס. על פי הנהלים, כאשר 

עובד לא מקליד נוכחות בחודש 
מסוים הוא לא מקבל שכר עבור 
אותו חודש ואז משלימים לו את 

שכרו בחודש העוקב. קיבלנו 
לידנו את תלוש השכר לחודש 
יוני, אשר כולל את שכר מאי.

יש להפיק לכל 
העובדים תלוש 

שכר בכל חודש גם 
במקרה שהעובד 
ביקש לפדות ימי 

חופשה ולא התייצב 
לעבודה, או נעדר 

מטעמי מחלה. כמו 
כן מומלץ כי המנהל 
הישיר של כל עובד 

יוודא כי הונפק 
לעובדיו תלוש שכר.

תגובת מחלקת שכר:

לא הונפק תלוש לעובד 
בשל העובדה שלא התקבלה 
הנחיה ממשאבי אנוש אודות 

שינוי מעמדו של העובד 
מעובד כפיים לעובד בתקן. 

לאחר שהתקבלה הנחייה 
ממשאבי אנוש שכר חודש 

מאי בוצע רטרואקטיבית 
ביוני.

במסגרת בדיקת הנוכחות 4.1.16
שערכנו נמצאו 24 דוחות 

נוכחות בעלי שעות עגולות 
לאורך כל הדוח, הן ליציאה 

והן לכניסה. נראה כי חלק 
מהעובדים הקלידו את השעות 

על פי הערכה אישית ולא 
העבירו כרטיס כנדרש.

מומלץ לרענן 
נהלים על חובת 
החתמת כרטיס 

הנוכחות פעמיים 
ביום ומומלץ לבצע 
בדיקה מדגמית של 

מערכת הנוכחות 
על ידי משא"נ בכל 

חודש.

תגובת חטיבת משא"נ 
ומינהל: נכון להיום, ע"פ 

ההסכמים הקיבוציים והנוהג 
בקק"ל, ישנם עובדים שאינם 

נדרשים לחתום את שעון 
הנוכחות אלה מדווחים 
ידנית את זמן הכניסה 

 והיציאה מהעבודה. 
המלצת הביקורת תיבחן.
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תגובת המבוקרהמלצהממצאסעיף

הפרדת תפקידים — כמוסבר 4.1.21
בפרק הרקע של הדוח, מחלקת 

משאבי אנוש אמונה על 
החלטות בנוגע לתנאי השכר 
של העובדים ומחלקת השכר 

אחראית על ביצועם. מתשאול 
שערכנו, נמסר לנו כי ישנן 

החלטות המתקבלות במחלקת 
משאבי אנוש וגם מבוצעות על 

ידם ישירות למערכת השכר, 
כך שלמחלקת השכר אין נגיעה 

בהחלטות אלו מלבד בקרה 
שלהם. כך לדוגמא, לעניין 
דרגות — ההחלטה לקידום 
דרגתו של עובד מתקבלת 

במחלקת משאבי אנוש, אך 
עם זאת מחלקת משאבי אנוש 

הינה המחלקה שגם מכניסה את 
הנתונים למערכת וכך למעשה 

גם מבצעת את ההחלטה. 
מקרה זה חוזר על עצמו בכמה 
דוגמאות נוספות שנמסרו לנו. 

יש להעביר את 
סמכות הרישום 
במערכת השכר 
למחלקת השכר 
וכך לשמור על 

הפרדה מוחלטת בין 
המחלקה שמקבלת 
את ההחלטות לבין 
המחלקה שמבצעת 

אותן.

תגובת חטיבת משא"נ 
ומינהל: המלצת הביקורת 

תיבחן.
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תגובת המבוקרהמלצהממצאסעיף

מחלקת עובדי הכפיים — 4.1.22
במסגרת ביקורתנו בדקנו גם 

את מחלקת עובדי הכפיים ואת 
תשלומי השכר במחלקה זו. כל 

נהלי הביקורת בוצעו גם בגין 
עובדים אלו ורשומים בדוח 
זה במידת הצורך. במסגרת 

הביקורת, התרשמנו כי מדובר 
במחלקה מקצועית הכפופה 

ישירות למחלקת משאבי אנוש. 
למחלקה זו אין נגיעה למחלקת 
השכר בקק"ל והיא אינה כפופה 

לה בשום צורה, אלא כאמור 
כפופה רק למחלקת משאבי 

אנוש. לטעמנו מדובר במבנה 
שגוי, מאחר ומדובר על מחלקה 

המתעסקת בחישוב ומתן שכר 
לעובדי קק"ל. 

מומלץ לבדוק 
אפשרות ולהכפיף 
את מחלקת השכר 
של עובדי הכפיים 

למחלקת השכר 
הראשית של קק"ל, 
בנושאים הקשורים 

לחישוב השכר 
ותשלומו לרבות 

ניכויים, הפרשות 
וכד'.

תגובת חטיבת משא"נ 
ומינהל: המלצת הביקורת 

תיבחן

פברואר 2020
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נספח א' — הנחיית אכיפה בנוגע לשכר מינימום שעתי
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 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 1963(, 
בהתאם להחלטת הוועד הפועל הציוני במושבו באייר־סיוון תשכ"ב )מאי־יוני 
1962( מספר 95, על סמך סעיף 60, פיסקא 8 של חוקת ההסתדרות הציונית 
העולמית. כולל תיקון על פי החלטה שהתקבלה בוועד הפועל הציוני בינואר 
1967, תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בוועד הפועל הציוני במושבו 
ביום 21 בפברואר 1974, במושבו ביום 14 ביולי 1976 ובמושבו ביום 29 ביוני 
1986, וכן תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בנשיאות הוועד הפועל 

הציוני ביום 11 ביוני 1.1991

סימן א' — הגדרות

בתקנון זה:

־  החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית, כפי שהתקבלה  החוקה  
על–ידי הוועד הפועל הציוני במושבו בכסלו־טבת תש"ך 
)דצמבר 1959—ינואר 1960(, על סמך החלטת הקונגרס 

הכ"ד, על תיקוניה.

־ הקונגרס הציוני. הקונגרס  

־ הוועד הפועל הציוני. הוועד הפועל  

־ נשיאות הוועד הפועל הציוני. הנשיאות  

־ הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. ההנהלה  

הוועד הפועל הסמיך את הנשיאות, ביוני 1990, לתקן את תקנון המבקר והמשרד לביקורת,   1
בנושאים הנובעים או הקשורים להחלטה מס' 37 של הוועד הפועל, מיוני 1989, ובנושאים 

הקשורים לתיקונים טכניים שיבהירו את הטיפול בהגשת דו"חות המבקר.
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־ קרן היסוד — המגבית המאוחדת לישראל, קרן קימת   הקרנות הלאומיות  
      לישראל.

־ מבקר ההסתדרות הציונית העולמית. המבקר  

־  ועדת הביקורת אשר נבחרת על–ידי הוועד הפועל הציוני  ועדת הביקורת2  
לשם דיון בממצאי המבקר.

־  גוף כמשמעותו בסעיף 10 של תקנון זה. גוף מבוקר  

־  מוסד כמשמעותו בסעיף 46 של החוקה. מוסד ציוני מרכזי  

סימן ב' — מעמד המבקר וסגנו

בחירת 
המבקר

בהסתדרות 1. הביקורת  לקיום  הקונגרס  על–ידי  נבחר  המבקר 
הציונית העולמית )על פי סעיף 14 )ה( של החוקה(.

תקופת 
כהונה

תקופת כהונתו של המבקר היא מיום בחירתו עד למועד נעילת 2.
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.

סגן 
המבקר

ייבחר על–ידי א.3. זו,  יוחלט על קיום משרה  סגן המבקר, אם 
הקונגרס או על–ידי הוועד הפועל לאחר שמיעת חוות דעתו 
של המבקר. הנשיאות רשאית במקרים דחופים למנות סגן, 
ובחירתו טעונה אישור הוועד הפועל במושבו הקרוב. פרטי 
סמכויותיו של סגן המבקר ייקבעו על–ידי המוסד הבוחר בו 

)על פי סעיף 60, פיסקא 3, של החוקה(.

תקופת כהונתו של הסגן תהיה מיום בחירתו עד למועד נעילת ב.
הקונגרס מן המניין שלאחר מכן, או לתקופה קצרה מזאת, 

אם יוחלט על כך על–ידי המוסד הבוחר.

תוקן בתיקונים עקיפים כתוצאה מאישור תקנון וועדת הביקורת על ידי נשיאות הוועד הפועל   2
ביום 19.2.17. הנשיאות הוסמכה להתקין תקנון וועדת הביקורת והתיקונים העקיפים בתקנון 

המבקר והמשרד לביקורת על ידי הוועד הפועל הציוני.
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התפנות 
משרה

משרת המבקר וסגנו מתפנית באחת מאלה;א.4.
)1( בתום תקופת כהונתו;

)2( בהתפטרותו;
)3(  בהעברתו מכהונתו על–ידי שני שלישים של חברי הוועד 

הפועל;
)4( בפטירתו.

המבקר רשאי להתפטר על–ידי הגשת כתב התפטרות ליו"ר ב.
הוועד הפועל.

עצמאות 
נושא 

המשרה

המבקר אינו כפוף בעבודתו למרותו של איזה שהוא גוף ואינו 5.
תלוי בו, ואחריותו בפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד )על פי 

סעיף 60, פיסקא 6, של החוקה(.

מעמד 
מיוחד

המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס, בוועד הפועל, 6.
ובוועדותיהם, לרבות ועדת הכספים )על פי סעיף 32, פיסקא 3, 

של החוקה(.

מעמדו של המבקר כמעמד חבר ההנהלה ושכרו בהתאם למעמד 7.
זה, ומעמד סגן המבקר כמעמד סגן חבר הנהלה.

לא ישמשו המבקר וסגנו חברים בהנהלת גוף מבוקר ולא א.8.סייגים
יכהנו בשכר במשרה זולת משרתם.

לא יקנו המבקר וסגנו במשך תקופת כהונתם נכסי גופים ב.
ולא  יחכרום  לא  מיטלטלין,  בין  מקרקעין  בין  מבוקרים, 
יקבלום במתנה, לא יקבלו מגופים מבוקרים זיכיונות, מענקים 
או טובות הנאה, פרט לקרקע או הלוואה לשם התיישבות או 

לצרכי שיכון.

לא יכנסו המבקר וסגנו לעבוד בגוף מבוקר תוך שלוש שנים ג.
מתאריך פרישתם מהמשרה.

המבקר וסגנו חייבים לשמור על סודיות כל ידיעה, תעודה ודין 9.סודיות
וחשבון, שהגיעו אליהם לרגל עבודתם.
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סימן ג' — תחומי הביקורת

גופים 
מבוקרים

ואלה הגופים שיעמדו לביקורתו של המבקר:10.

כל המחלקות, המפעלים והמוסדות של ההסתדרות הציונית, א.
העולמית בישראל ובתפוצות;

הקרנות הלאומיות וכל קרן אחרת של ההסתדרות הציונית, ב.
על מחלקותיהן, מפעליהן ומוסדותיהן בישראל ובתפוצות;

כל חברה, מפעל, קרן או גוף אחר, שההסתדרות הציונית ג.
העולמית ו/או הקרנות הלאומיות יחד או לחוד, משתתפות 
בהונם היסודי או בתקציבם בשיעור של 50% ומעלה, או שיש 

להן לפחות 50% בזכות ההצבעה;

כל חברה, מפעל, קרן או גוף אחר שההסתדרות הציונית ד.
)ב(, יחד או לחוד,  העולמית ו/או הקרנות הנזכרות בס"ק 
משתתפות בהונם או בתקציבם בשיעור שהוא פחות מ–50% 
— אם קיום הביקורת הותנה מראש עם גופים אלה. מידת 

הביקורת תיקבע בהסכם בין ההנהלה והמבקר;

כל גוף נתמך על–ידי ההסתדרות הציונית העולמית, או גוף ה.
אחר שביקורתו הוטלה על המבקר על פי החלטת הקונגרס, 
הוועד הפועל, ועדת הכספים או ההנהלה; מידת הביקורת 

תיקבע בהסכם בין ההנהלה והמבקר.

סימן ד' — תפקידי הביקורת

פרטי 
הביקורת

המבקר יבקר את המינהל של הגופים המבוקרים, משק הכספים 11.
שלהם וניהולו, חשבונותיהם ורכושם מבחינת החוקיות, הסדירות, 

המשקיות, הכלכליות, וטוהר המידות, ויבדוק:

אם הגוף המבוקר נוהג בעבודתו בהתאם לחוקה ולהוראות א.
המוסדות הציוניים המרכזיים;

אם ההוצאה של הגופים המבוקרים נעשתה בתחומי תקציבם ב.
המאושר על־ידי המוסדות המוסמכים לכך ולמטרה שנועדה 

לה;
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אם סדרי התקבולים והתשלומים של הגוף המבוקר מניחים ג.
את הדעת;

אם דרך החזקת הכספים, שמירת הרכוש, מצב הקופה והמלאי ד.
מניחים את הדעת, ואם הנהלת החשבונות והמאזנים מדויקים 

ונעשים במועד המתאים;

אם הגוף המבוקר נוהג בכל ענפי עבודתו בחסכון וביעילות, ה.
תוך שמירה על כללי החוק וטוהר המידות;

אם ביקורת החשבונות, במידה שהיא נערכת על–ידי רואה ו.
חשבון, מבוצעת במועד המתאים, ואם הוראות רואה החשבון 

מתבצעות על–ידי הגוף המבוקר.

בירור 
תלונות

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

סימן ה' — סדרי הביקורת

הגשת 
תקציב 
על–ידי 

גוף 
מבוקר

גוף מבוקר חייב להמציא למבקר את תקציבו המפורט, מיד לאחר 13.
אישורו על־ידי המוסדות המוסמכים, ולהודיע למבקר על כל 

שינוי בתקציב ולהמציא לו את האסמכתאות הנוגעות לכך.

הגשת 
דו"חות 

ומאזנים 
על–ידי 

גוף 
מבוקר

יאוחר מארבעה א.14. לא  חייב להמציא למבקר  גוף מבקר  כל 
חודשים לאחר תום שנת הכספים שלו, דין וחשבון זמני על 
ההכנסות וההוצאות באותה שנה, וכתום שישה חודשים, ולא 
יאוחר מתשעה חודשים, את מאזן הזכויות וההתחייבויות לפי 

המצב בסוף שנת הכספים.

כל גוף מבוקר חייב להמציא למבקר דין וחשבון וחוות־דעת, ב.
שיוגשו לו על־ידי רואה חשבון, וכן העתק הערותיו על אותו 

דין וחשבון או חוות–דעת.
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שיתוף 
פעולה 

מצד גוף 
מבוקר

הגוף המבוקר חייב להושיט את מלוא עזרתו למבקר ולעובדי א.15.
משרדו במילוי תפקידיהם, לאפשר להם גישה בלתי מוגבלת 
הפנקסים  המסמכים,  החשבונות,  והתיקים,  הספרים  לכל 
הכרטיסיות וכל חומר אחר של הגוף המבוקר. כן חייב הגוף 
המבוקר להמציא ידיעות, מסמכים, הסברים וכל חומר אחר, 

שיידרש על–ידי המבקר או אנשי משרדו לצרכי הביקורת.

גוף או אדם אשר בקשר אליהם מתבררת תלונה כקבוע בסעיף ב.
12 לעיל, ימציאו למבקר, על–פי בקשתו, את כל המידע 
כנ"ל בתוך פרק זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על–ידי 

המבקר, בהתאם לנסיבות.

סימן ו' — תוצאות הביקורת

הגשת 
ממצאי 

הביקורת

העלתה הביקורת ליקויים בסדרי עבודתו של גוף מבוקר או א.16.
בפעולותיו, יעמיד המבקר את הגוף המבוקר על כך בכתב, 

וידרוש לתקן את הליקויים תוך תקופה סבירה.

אם העניין מיועד לדיווח בהתאם לסימן ז' להלן יביא המבקר ב.
בפני ראש הגוף המבוקר את סיכומי הביקורת לשם קבלת 
הסברים וביאורים בקשר לממצאי הביקורת, ואם ראה צורך 

בכך ימציא העתק ליו"ר ההנהלה, או לגזבר, לפי העניין.

המבקר רשאי לקבוע תאריך סופי למתן הסברים וביאורים 
כאמור.3

גילתה הביקורת בגוף המבוקר סטייה או התעלמות מהוראות ג.
מוסדותיה המוסמכים של ההסתדרות הציונית, פגיעה בחוק 
או בכללי טוהר המידות, יביא המבקר את הממצאים בפני 
ראש הגוף המבוקר לשם נקיטת הצעדים המתאימים ויודיע 

על כך ליו"ר ההנהלה וליועץ המשפטי.4

המבקר רשאי להמציא לגוף שבוקר על פי סעיף 10)ה( את ד.
סיכומי הביקורת, לשם קבלת ההסברים הדרושים, עם העתק 

לדורשי הביקורת.

תיקון — על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום 11 ביוני 1991.  3
תוספת — על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום 11 ביוני 1991.  4
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תוצאות 
בירור 

התלונות

המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו א.17.
את תוצאות הבירור של תלונה שהתבררה מטעמו כקבוע 
בסעיף 12 לעיל, וכן את חוות דעתו ו/או את המלצותיו בקשר 
לצעדים שראוי לנקוט, לדעתו, על מנת להביא את המתלונן 
על סיפוקו ו/או על מנת לתקן ליקויים שונים שנתגלו במהלך 

הבירור כאמור.

המבקר רשאי לבקש, בכל עת, מאת גוף או אדם כאמור, ב.
להעביר לידיעתו את עמדתם, ומה הם הצעדים שננקטו או 
שיינקטו בקשר לעניין שהיווה נושא לתלונה. גוף מבוקר 
ישיב על בקשת המבקר כאמור בתוך פרק זמן סביר או בתוך 

תקופה שתיקבע על־יד המבקר, בהתאם לנסיבות.

המבקר ג. ישיב  הבירור,  במהלך  ו/או  העניין  בירור  בתום 
למתלונן תשובה עניינית אשר יש בה לדעתו, להוות מענה 

הולם ומספק בנסיבות המקרה.

סימן ז' — דינים וחשבונות5

דינים 
וחשבונות 

נפרדים

סיים המבקר את ביקורתו בגוף המבוקר כמשמעותו בסעיף א.18.
10 או בנושא שבדק, יהיה רשאי להמציא דין וחשבון נפרד 
יומצא ליו"ר  על אותו גוף או נושא. הדין וחשבון הנפרד 
ועדת הביקורת, ליו"ר ההנהלה, לגזבר ולראש הגוף המבוקר.

יו"ר ההנהלה ימציא ליו"ר ועדת הביקורת את תשובתו לדין ב.
הדין  יאוחר מחודשיים ממועד קבלת  לא  וחשבון הנפרד 

וחשבון.

ועדת הביקורת תדון בדין וחשבון הנפרד של המבקר עם ג.
תשובת יו"ר ההנהלה, תוך חודשיים מקבלת התשובה. לא 
נתקבלה תשובת יו"ר ההנהלה תוך חודשיים כאמור, תהיה 
הוועדה רשאית לדון בדין וחשבון בלעדי התשובה. לדיון בדין 
וחשבון תזמין הוועדה נציגי ההנהלה ככל שתמצא למתאים.

סימן זה, הקובע את הנהלים להגשת הדינים וחשבונות של המבקר, לפרסומם ולטיפול בהם,   5
תוקן על–פי החלטה שהתקבלה בוועד הפועל הציוני במושבו מיום 29 ביוני 1986, ותוקן ונערך 

מחדש על–פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום 11 ביוני 1991.
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הכין המבקר דין וחשבון נפרד כאמור בסעיף זה, יכלל דין ד.
ולפי שיקולו של  זה, או עיקרו, הכל לפי העניין  וחשבון 
המבקר, בדין וחשבון השנתי הקרוב של המבקר כאמור בסעיף 

19 להלן.

סיימה הוועדה את הדיון בדין וחשבון, תכין את סיכומיה ה.
ומסקנותיה, לרבות דרישותיה לתיקון ליקויים, ותמציא אותן 

ליו"ר ההנהלה, לראש הגוף המבוקר ולמבקר.

ההנהלה ו. יו"ר  מתשובות  נפרד,  וחשבון  דין  מכל  העתק 
ומסיכומי הוועדה יומצא ליו"ר הוועד הפועל.

המבקר ימסור לפי הצורך דו"חות ביניים לוועדת הביקורת.ז.

הדו"ח 
השנתי 
לוועד 
הפועל 
הציוני

אחת לשנה יכין המבקר דין וחשבון שנתי. מועד הכנתו של הדו"ח 19.
השנתי ייקבע באופן שהדו"ח יומצא ליו"ר הוועד הפועל, ולחברי 
הוועד הפועל, לא יאוחר מחודש ימים לפני המושב השנתי של 

הוועד הפועל.

דין וחשבון זה יכלול:

סיכום כללי של פעולותיו ופעולות המשרד לביקורת במשך א.
השנה.

רשימת הגופים ויחידותיהם העיקריות, שבוקרו בתקופת הדין ב.
וחשבון.

רשימת הדו"חות הנפרדים שהומצאו על ידי המבקר בהתאם ג.
לסעיף 18 לעיל.

של ד. שיקולו  לפי  עיקריהם,  או  עצמם  הנפרדים  הדו"חות 
המבקר. כלל המבקר בדין וחשבון השנתי דו"ח נפרד כאמור, 
יביא המבקר גם את תשובת יו"ר ההנהלה שנתקבלה בגין 
אותו דו"ח. דו"ח נפרד שהוועדה סיימה את דיונה בו וסיכמה 

את מסקנותיה יובא בדין וחשבון של המבקר.
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ה.
נפרד  דו"ח  גם  בדו"ח השנתי  לכלול  יהיה רשאי  המבקר 
שוועדת הביקורת טרם הספיקה לסכם את מסקנותיה לגביו, 

וזאת לאחר התייעצות עם יו"ר הוועדה. במקרה זה:

)1(  סיכומי הוועדה — כאשר יתקבלו — יופצו לחברי הוועד 
הפועל.

)2(  בדו"ח השנתי העוקב של המבקר ייכללו אותם סיכומים 
מתייחסים  הם  שאליהם  הממצאים  תמצית  עם  ביחד 

ובמידת האפשר, ממצאי מעקב באותם עניינים.

עם המצאת הדין וחשבון לחברי הוועד הפועל יהיה המבקר ו.
רשאי לשחררו לפרסום.

היה המבקר סבור, לאחר התייעצות עם יו"ר ההנהלה ועם יו"ר ז.
ועדת הביקרות, שפירסומו של עניין פלוני או פרטים פלוניים 
עלול להביא נזק לתנועה הציונית העולמית או לפעילותה 
באחת מארצות תבל, יהיה רשאי למנוע פרסומו של אותו 

עניין או אותו פרט.

רשאים  הביקרות  ועדת  יו"ר  עם  יחד  הפועל  הוועד  יו"ר 
להחליט, על פי הצעת המבקר או ההנהלה או על דעת עצמם, 
אם חלקים מסוימים ממסקנות הוועדה לא יובאו לפרסום, 

ויודיעו על החלטה זו למבקר.

המבקר יהיה רשאי לפרסם דין וחשבון נפרד, אם ראה צורך ח.
בכך, בטרם המועד להגשת דין וחשבון שנתי, לאחר התייעצות 

עם יו"ר ועדת הביקורת, ועם יו"ר הוועד הפועל.

נשיאות הוועד הפועל תקבע את דרך הדיון בדין וחשבון בוועד 20.
הפועל, ובלבד שייכלל בסדר היום של הוועד הפועל דיווח בעל 
פה של יו"ר ועדת הביקורת ובמידת הצורך — דיווח של יו"ר 

ההנהלה על צעדים שננקטו לתיקון הליקויים.

הגשת 
הדין 

וחשבון 
לקונגרס

לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה 21.
שבין קונגרס לקונגרס. הוראות התקנון בסעיפים 20־19 לעיל 

יחולו על דין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי העניין.
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יבצע את 22. ובאמצעותו  המבקר עומד בראש המשרד לביקורת 
עבודתו לפי תקנון זה.

המנהל הכללי ועובדי המשרד לביקורת דינם כדין שאר עובדי 23.
הסוכנות היהודית לישראל — ההסתדרות הציונית העולמית, 
ויפוטרו על–ידי המבקר תוך שמירה  יועסקו  ימונו,  אולם הם 
 — לישראל  היהודית  הסוכנות  עובדי  של  העבודה  חוקת  על 
ההסתדרות הציונית העולמית, ויהיו נתונים למרותו של המבקר 

או למי שיוסמך על–ידיו בלבד.

הסייגים הנזכרים בסעיף 8 לעיל חלים על כל עובדי המשרד 24.
לביקורת העוסקים במישרין בביקורת. באשר לסייג בסעיף 8 )ג(, 
תקופת האיסור שנקבעה בסעיף זה לגבי עובדי המשרד לביקורת 

תהיה שנתיים או פחות מזה, הכל לפי החלטתו של המבקר.

הסייגים הנזכרים בסעיף 9 חלים על כל עובדי המשרד לביקורת.

תקציב המשרד לביקורת הוא תקציב מיוחד הנקבע, על פי הצעת 25.
המבקר, על–ידי אותו מוסד המאשר את תקציבה של ההסתדרות 
הציונית העולמית בשנה השוטפת, ללא תלות בתקציבי הוצאה 

אחרים. תקציב זה יבוצע לפי הוראות המבקר.

המבקר ימציא בתום כל שנה דין וחשבון כספי לאישור ועדת 26.
הכספים.

סימן ט' — שונות

לא החליט הוועד הפועל להקים ועדת כספים, יחולו הוראות 27.
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.

שהתקבל 28. לביקורת  המשרד  תקנון  בטל  זה  תקנון  קבלת  עם 
בקונגרס הכ"ד. כן בטלות החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים 

בעניין המבקר והמשרד לביקורת, פרט להוראות החוקה.


