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 ת לשנהמבקרמשרד  דין וחשבון על פעולות ו"קונגרס הציוני הלהנני מתכבד להגיש ל

 .ה" וכן דין וחשבון על פעולות משרד המבקר ממועד כינוס הקונגרס הל2009

 

הדוחות הכלולים בדין וחשבון זה נדונו בוועדת המשנה לביקורת של הוועדה המתמדת 

 .ם של הוועד הפועל הציונילתקציב וכספי

 

כל אחד מהדוחות מובאים סיכום והמלצות של הוועדה של ההנהלה הציונית לצד 

 .ר הנהלה ציונית מכהן"בהעדר יו, שמונתה להכין תשובות לדוחות המבקר

 

את , לאחר בחינה ודיון,  ליישם בהסתדרות הציונית העולמיתעל הגורמים המבצעים

 למען שיפור הליכי הניהול וניצול טוב יותר של המשאבים האנושיים המבקרהמלצות 

 . בידי הגופים המבוקריםהמופקדיםוהכספיים 

 

 על המבקרולצוות משרד , אני מבקש להודות לארגונים המבוקרים על שיתוף הפעולה

 . היסודיתועבודת

 

 

        

 אסף סלע
 המבקר

 

 

 

 ע"תמוז תש ,ירושלים
    2010י יונ                 



 



 ר ועדת המשנה לביקורת"דבר יו

 של הוועדה המתמדת לתקציב וכספים

  של הוועד הפועל ה הציוני

 
 

בולטת בישראל היום יותר מאי , ת ארגונית שיטתית ויסודיתהרלוונטיות של ביקור
 הציונית העולמית הכירה בעיקרון חשוב זה בשלבים הראשונים של   ההסתדרות.פעם

 . משישים שנה מכהן בה מבקר המפקח על פעילותהזה למעלה, התארגנותה ועל כן
 

 בשנה האחרונה לא נסיבותה, ובזמןלמרות רצון הוועדה למלא את תפקידה ביעילות 
הוועדה לא יכלה , 2009ר ההנהלה הציונית בתחילת "לאור התפטרות יו.  עמדו לצידה

 בהתאם לכללים המסדירים את עבודתזאת מפני ש.  להתכנס במשך מספר חודשים
ר ההנהלה "הדיון בדוחות המבקר תלוי בקבלת תשובת יו, ועדת המשנה לביקורת
 ועדה 2009ההנהלה הציונית מינתה בסתיו , כפיתרון ביניים.  הציונית לדוחות אלה

 ועדת המשנה לביקורת שבה להתכנס ,על כן .הנהלתית שתגיש תשובות לדוחות המבקר
המבקר וציוותו , בעייתיות זולמרות . דבר שפגם בתהליך הביקורת ותזמונו, 2010-רק ב

עשו כל מאמץ כדי להמציא לחברי וועדת המשנה לביקורת דוחות שוטפים על 
התנהלות מחלקות הארגון ואני מקווה כי וועדת המשנה תוכל להשלים את הדיון 

ברצוני לציין .  2010ני בדוחות אלה לפני פתיחת הקונגרס הציוני העולמי המתכנס ביו
את העבודה החשובה של ועדת המשנה לביקורת ולהודות לחבריה על מאמציהם לאור 

 .הקשיים שהשפיעו על תפקוד הוועדה
 

לא ניתן היה ליישם  ,של המבקר וציוותו פשוטה  לא ולפעמים גםללא עבודתם המסורה
מים לקידום התור ,השינויים הפנימיים הדרושים שעליהם מצביעים הדוחותאת 

 הסטנדרטים ידוקה.  להעצמת ההסתדרות הציונית העולמית והגופים המסונפים להו
תהליך זה ראוי  הממלא תפקיד בהצוות והוא מפתח לחסינותו ובריאותו של כל ארגון 

 .לציון והערכה
 
 
 

 דליה לוי
 ר ועדת המשנה לביקורת"יו

 
 

 ע"ניסן תש, ירושלים
 2010                מרץ 
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 פעולות משרד המבקר בתקופת הדין וחשבון

 

 תפקידי המבקר

 של חוקת 60סמכותו של מבקר ההסתדרות הציונית העולמית שאובה מסעיף 

שקובע את מעמדו העצמאי של המבקר ואת תפקידיו , ההסתדרות הציונית העולמית

,  ודרך פעולתו מצויים בתקנון המבקר והמשרד לביקורתפירוט תפקידיו. העיקריים

 ).והוא מובא בחלק האחרון של ספר זה(כפי שנתקבל בוועד הפועל הציוני 

בקרנות הלאומיות  , תפקידו של המבקר לקיים ביקורת במחלקות ההסתדרות הציונית

ר כמוגד, בקרן היסוד ובגופים נוספים הנתונים לביקורת,  בקרן הקיימת לישראל–

, כדי לקבוע אם הגופים המבוקרים פועלים באורח חוקי,  של התקנון10בחוקה ובסעיף 

ואם הם , ותוך קיום כללי המינהל הכספי והכללי התקין, בגדר התקציב המאושר

עוד עוסק המשרד לביקורת . ביעילות ומתוך שמירה על טוהר המידות, פועלים בחסכון

 .ם של הגופים המבוקריםבבירור תלונות מהציבור הנוגעות לפעולת

נידונים בוועדה המתמדת לתקציב , ביחד עם תשובות ההנהלה, ממצאי הביקורת

אשר הקימה לצורך דיון מפורט בהם ועדת משנה , ולכספים של הוועד הפועל הציוני

 .חות הכלולים בדין וחשבון שנתי זה לוועד הפועל הציוני נדונו בוועדה"הדו. מיוחדת

, פי החוקה על ידי הקונגרס הציוני-נבחר על, נית העולמיתמבקר ההסתדרות הציו

ומוזמן להשתתף כבעל זכות דעה מייעצת לקונגרס הציוני וועדותיו וכינוסי הוועד 

פי בחירה של -המבקר רשאי לשמש גם כמבקר הסוכנות היהודית על. הפועל הציוני

בשני מוסדות מזה שנים רבות מופקדת הביקורת , ואמנם. חבר הנאמנים של הסוכנות

 . אלה בידי אותו מבקר

 מספר גורמים מבוקרים - משרד מבקר אחד

המבקר רואה חשיבות בהדגשת פעולתו של המשרד כחטיבה אחת המבקרת את מגוון 

הפעולות של המוסדות הלאומיים ועל ידי כך משיגה גמישות בהצבת צוותי הביקורת 

 . היבמוסדות השונים ואפשרות להפיק לקחים מניסיון הביקורת ממסגרת אחת לשני
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 חות משרד המבקר"דו

שסקר את פעולות הביקורת למן , 2006  ביוניה"נגרס הלממועד הגשת הדין וחשבון לקו

ביוני חות שנתיים " הוגשו לוועד הפועל הציוני דו,2002ביוני  שהתכנס ד"הקונגרס הל

 .2008 ובנובמבר 2007

 חות שנתיים לחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ביוני " דוחמישהכמו כן הוגשו 

 .2010-ו  2009, 2008, 2007, 2006

 

 ל"ביקורת במגביות  בחו – יסודקרן ה

 

 :    נערכו שתי ביקורת במגביות קרן היסוד באירופהה"ממועד כינוס הקונגרס הל

  בלגיהבמגבית  -

 וסטריהבמגבית א -

הביקורת במגביות קרן היסוד התבצעה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם הנהלת קרן 

  .בלגיה ובאוסטריההיסוד בירושלים ועם ראשי המגביות ב

 

על אף שפעולות המגבית בכל אחת מהמדינות הללו מאוגדות במסגרות שונות ודרכי 

הרכיב משרד , הפעולה של כל אחת מהן מותאמות לתנאים ולדרישות השוררים בהן

כוח , הרישום, המבקר תוכנית בדיקה  המתמקדת בהקפדה על ניהול תקין של הגבייה

 .צאותוכן פיקוח ובקרה על הכנסות והו, האדם המקומי

 

ר ההנהלה הציונית "דוחות הביקורת שגובשו בסיכום שתי הבדיקות לעיל הוגשו ליו

 .   ולהנהלת קרן היסוד

 

הנהלת קרן היסוד קיימה הליך מסודר של טיפול בהמלצות המבקר שכלל תיקון 

.  בהתאם להמלצות אלה, ליקויים ורענון של הנהלים המסדירים את עבודת המגביות

 .בוועדת הביקורת של מועצת הנגידים של קרן היסוד, דיון בדוחותהתקיים , כמו כן
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 קרן קימת לישראל

 

. חות בתחומי פעילותה של קרן קימת בארץ כמפורט להלן"בתקופה הנדונה הוגשו דו

חות אלה מובאים לדיון בוועדת המשנה לביקורת של הוועדה המתמדת לענייני "דו

  .תקציב וכספים של הוועד הפועל הציוני
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 ידי-חות שהוכנו על"דו

 ההסתדרות הציונית העולמיתמשרד מבקר 

 2003-2010בשנים 

 

 בציון שנת פרסומם
 

 

 ההסתדרות הציונית העולמית

 ד"הקונגרס הציוני הל 2005

 ההקצבה לבריתות הציוניות העולמיות 2005

 הפדרציה הציונית בצרפת 2005
 המחלקה לפעילות ציונית 2006

  תשלומים לתנועות המגשימות– המחלקה להגשמה 2006

 המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות 2006

 הקצבות לשירותים רפורמים וקונסרבטיבים 2007

 החטיבה למשאבי אנוש 2007

  מוזיאון ומדרשה ציונית–מרכז הרצל  2008

 הארכיון הציוני המרכזי 2008

 המחלקה לכספים 2010

 שליחויות קצרות 2010

 ציונית בישראלהמועצה ה 2010

 

 קרן קימת לישראל

 אגף מערכות מידע 2003
 מאגרי מים 2005

 אגף התחזוקה 2006
 בן שמש' ש ש"המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע 2006

 פרויקטים בתחום הכשרת קרקע ודרכים, מינהל פיתוח הקרקע 2007
 תהליך השכרת הנכסים והטיפול בהוצאות האחזקה, מ"חברת הימנותא בע 2008
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  מניעת אש–אגף הייעור , מינהל פיתוח הקרקע 2008

התקשרות עם קבלת הובלת מצעי קרקע במרחב דרום, מינהל פיתוח הקרקע 2008

 אגף תקשורת וקשרי ציבור 2010

 חאן שער הגיא 2010

 ע פרויקטים במימון תרומות ביצו– חטיבה לגיוס משאביםה 2010

 

 קרן היסוד

 החטיבה לתקשורת ושיווק 2003

 יחידת המשלחות ואירועים בינלאומיים 2006

 מינהל משאבי אנוש ונציגים 2007

 ירושות וקרנות 2008

 



 
 
 
 

 
 

 המחלקה לכספים

 
 

  סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית
 לתשובות לדוחות המבקר
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 המחלקה לכספים

 הקדמה .1

מספר נושאים נבדקו , בהתאם לתוכנית העבודה של משרד המבקר  1.1

 בהסתדרות )המחלקה: להלן (לכספיםמחלקה במסגרת הפעילות של ה

 .)ע"הצ: להלן(הציונית העולמית 

   : בחנה את הנושאים הבאיםהביקורת

 
 . במסגרת התקציב השוטףע"הצהקצבות המועברות על ידי  .א

 .ניהול התקציב .ב

 .תזרים המזומנים .ג

ובמהלכה התקיימו פגישות , 2008יוני -הביקורת בוצעה בחודשים אפריל 1.2

תקציבאית , אחראי התשלומים, סגנו, ל המחלקה"ושיחות עם מנכ

 .ע"הצ במחלקות השונות של  ומספר רפרנטיםהמחלקה

 .2007- ו2006השנים התקופה שנבדקה הינה 

 :יעדי הביקורת 1.3

 .ההתנהלות ותהליכי הבקרה בנושאים שנבדקוסקירת  ♦

ומידת יעילות הנהלים  בקרה פנימית נאותה בחינת קיום נהלי ♦

 .והתהליכים הקיימים

 .קריאת הנהלים הקיימים ובדיקת עמידה בכללים שנקבעו בהם ♦

 .ר נקודות תורפה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפוריםאיתו ♦

 .המלצות המבקר בדוחות קודמיםבדיקת יישום  ♦



 22 

 :הפעולות המפורטות להלן, בין היתר, בוצעוהביקורת רת גבמס 1.4

בנושא העברת , קבלת הסבר מפורט על תהליכי העבודה במחלקה ♦

ובנושא בנושא בניית התקציב וניהולו , ההקצבות לגופים השונים

 .ניהול תזרים המזומנים

בהן התקבל הסבר , קיום פגישות עם רפרנטים במחלקות אחרות ♦

 .מפורט על אופן תשלום ההקצבות

 . וניתוחם2007- ו2006ביצוע מהמערכת לשנים /הפקת דוחות תקציב ♦

 לשנים הרלוונטים לאישור התקציבומסמכים בדיקת פרוטוקולים  ♦

 .ב"צוע הקצבות וכיוצבי, העברות תקציביות, 2007- ו2006

 .בדיקת תמיכת המערכת הממוחשבת בכל הנוגע לניהול התקציב ♦

 .2006- ו2005הדוחות הכספיים לשנים קריאת  ♦

,  בכל הנוגע להעברת הקצבותותהקיימוההוראות קריאת הנהלים  ♦

 ושירותים תנועות מגשימות, פדרציות, בריתות ציוניות: בסעיפים

 .רוחניים

, הקצבות שהועברו לבריתות הציוניותבדיקת אסמכתאות בנושא  ♦

 . רוחנייםלשירותים הלתנועות המגשימות ו, לפדרציות

 הגישואשר הציוניות קריאה וניתוח דוחות כספיים של הבריתות  ♦

 .דוחות

לרבות ביצוע בהתאם , בדיקה מדגמית של העברות בנקאיות ♦

 . לפרוטוקול מורשי חתימה

יקר בכל הנוגע בע, הפקת ובדיקת כרטסות מהנהלת החשבונות ♦

 .תזרים המזומניםההקצבות ולבדיקת 
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מבקר בכל הקשור הקריאת דוחות ביקורת קודמים שבוצעו על ידי  ♦

 .פתחות המצב כיוםתלנושא ההקצבות ובדיקת ה

 .ריכוז הממצאים והמסקנות ועריכת דוח הביקורת, ניתוח התוצאות ♦

 רקע  .2

על ידי בנימין זאב  הוקמה) ע"הצ: להלן(ההסתדרות הציונית העולמית   2.1

 .1897 שנת ב,הרצל בקונגרס הציוני הראשון בבאזל

 הוקמה בשנת )הסוכנות היהודית: להלן(הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

מהווה שותפות בין הארגונים  והיא ע"הצ כזרוע המבצעת של 1929

 לבין איגוד הקהילות ע"הצהציוניים והתנועות הציוניות המיוצגים ב

 .ב וקרן היסוד"ההיהודיות באר

 במהלך הקונגרס 1901נוסדה בשנת ) .ל.ק.ק: להלן(קרן קיימת לישראל 

, הציוני החמישי בבאזל והיא מופקדת על גאולת קרקעות בארץ ישראל

 . ב"ייעודן וכיוצ, הכשרתן

 ונחתמו אמנות בין הממשלה "חוק המעמד"כנסת ב התקבל 1952בשנת  2.2

בין , יםקובעביחד אשר , היהודיתלבין ההסתדרות הציונית והסוכנות 

במדינת ,  היהודית ושל הסוכנותע"הצשל ותפקידיהן היתר את מעמדן 

החוק , 1971בעקבות הכינון מחדש של הסוכנות היהודית בשנת . ישראל

  . נחתמו אמנות חדשות1979 ובשנת 1976תוקן בשנת 

. ליה והגופים הקשורים אע"הצשל שינוי מבני  הוחלט על 1997בשנת  2.3

פעילות פעילות העלייה מארצות המערב ועיקרי המהלך היו העברת 

 באופן םכפועל יוצא מכך צומצ . היהודית לסוכנותע"הצ-החינוך מ

- מליון דולר לכ100- ותקציבה ירד מכע"הצפעילותה של היקף דראסטי 

 .  בשנה מליון דולר16

 נשאר ע"הצ  של השנתיהיקף התקציב,  המבני כאמורהשינוימאז ביצוע  2.4

 . לשנה מליון דולר16- מליון דולר לכ14-יציב והוא נע בין כ

 עליו , תקציב של הפעלת השליחים ברחבי העולםקייםבנוסף לכך  

-בהיקף של כ,  כקבלנית של הסוכנות היהודית ולבקשתהע"הצאחראית 
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 המימון  . הסוכנות היהודיתל ידישממומן ע,  מליון דולר לשנה24

  .בר ישירות על ידי הסוכנות היהודית בתקציב נפרדה מוע\מתקציב ז

 ע"הצתקציב זה מנוהל על ידי היחידה לשליחות ציונית אשר כפופה ל

 .בכלל ולמחלקה לכספים

היא תקציב השכר של החטיבה להתיישבות ואחראית על  ע"הצ, כמו כן 

 1.5-בעלות של כ,  עובדי החטיבה80-משלמת מידי חודש את שכרם של כ

 .האוצרמשרד תקציב זה ממומן במלואו על ידי . ח לחודש"מליון ש

 : הינם כדלקמןע"הצהמוסדות העיקרים של  2.5

 740-כמורכב מ, ע"הצשל  הגוף העליון –הקונגרס הציוני העולמי  -

 צירים מהבריתות הציוניות והיתר מארגונים 515-כמתוכם , צירים

 . מתכנס אחת לארבע שניםהקונגרס. יהודים למיניהם

 .מתכנס אחת לשנה חברים ו186- כמונה –הועד הפועל הציוני  - 

 עוסקת בעיקר בענייני התקציב – לתקציב וכספיםעדה המתמדת והו -

 .ומתכנסת מספר פעמים בשנה

על ידי הנבחרים ,  חברים55- מורכבת מ–המורחבת הציונית ההנהלה  -

 .פעמים בשנהשלוש  והיא מתכנסת הקונגרס אחת לארבע שנים

חברים מתוך  31-מורכב מ, ע"הצ הגוף המבצע של –הציונית ההנהלה  -

 . ומתכנס מידי מספר שבועותההנהלה המורחבת

ברחוב המוסדות הלאומיים  ממוקמים בבניין הראשי של ע"הצמשרדי  2.6 

שכר דירה  ע"הצגובה מ  היהודיתהסוכנות .  בירושלים48' ורג'המלך ג

 1.4-המצטבר לכ, יקף לא מבוטל בהיםילוגיסטשירותים ותמורה עבור 

 השנתיתמהקצבתה  היהודיתהסוכנות  מקזזת אותם, מליון דולר בשנה

 .מידי חודש בחודשו, ע"הצל

,  במחלקה לכספיםתקנים ארבעהמתוכם , תקנים 80- כקיימים ע"הצ-ב 

 של הכספיים והחשבונאיים, אשר מטפלים בכל הנושאים התקציביים

אשר , ים מצויים ביחידה לשליחות ציונית תקנ15 , התקנים80 מבין ע"הצ

 .ע"הצ למחלקת הכספים של הכפופ
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 ע"הצתקציב  .3

 : כדלקמן, מורכב משני חלקים עיקרייםע"הצ תקציב

 ).בשנתיים האחרונות(  לשנה מליון דולר16- בהיקף של כ,השוטףתקציב ה -

 . בחלקים שוויםל"קתקציב זה ממומן על ידי הסוכנות היהודית והק

 וזאת בהתאם  לשנה מליון דולר24-בהיקף של כ, ציב השליחיםתקהפעלת  -

 .הכולל תשלומי תקורה בגין ההפעלה, להסכם עם הסוכנות היהודית

 אינו כלול במסגרת התקציב והוא תשלום השכר לעובדי החטיבה להתיישבות

 . על ידי משרד האוצרבמלואוממומן 

 מהסוכנות תמקבל מחליטה על מסגרת התקציב לאחר שהיא ע"הצהנהלת 

 .פרטים על גובה ההקצבה הצפויה בשנה הקרובה. ל.ק.ומק

בחלוקה לשלושה חלקים , בשלב הבא בונה התקציבאית את סעיפי התקציב

 :עיקריים

פחות , נתון זה נשאר ברמה דומה. בעיקר סעיפי השכר –הוצאות קשיחות  .א

ח ובכאלא אם כן ישנם שינויים צפויים , לזו של השנה הקודמת, או יותר

 .האדם בשנה הקרובה

לרבות עלייה , בשלב התקצוב מביאים בחשבון זחילת שכר, יחד עם זאת 

 .בדרגות

שכר : כגון,  כולל גם תקורות אחרות,של ההוצאות הקשיחות, חלק זה 

 .ב"תקשורות וכיוצ, ביטוח, דירה

 חלק זה משתנה בהתאם לגובה התקציב הכולל והוא –הוצאות לפעולות  .ב

 . ניות ההנהלה והחלטותיה בנוגע לפעילות בשנה הקרובהתלוי במדי

 התקציבאית .נתונים לגבי הפעילויות הצפויות מתקבלים מהמחלקות 

החלוקה לתתי סעיפים  .בפני עצמהמציעה מסגרת פעילות לכל מחלקה 

 .פעולה עם המחלקהשיתוף תוך בתוך תקציב המחלקה נעשית 
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ההקצבות הינן .  מסך התקציב23%- מהוות כ–  לגופים חיצונייםהקצבות .ג

רוחניים  ושירותים פדרציות, תנועות מגשימות, בעיקר לבריתות ציוניות

 בשנים האחרונות הינו דומהסכום התקציב . רפורמים וקונסרבטיביים

 ראה –נושא זה נבדק לעומק בדוח זה .  לשנה מליון דולר3.5-ועומד על כ

 .4פרק 

 .ר התקציב מצורף כנספח לדוח זהתהליך הכנת ואישוהתרשים המתאר את 

היא מועברת , על ידי התקציבאיתהצעת התקציב הראשונית לאחר שהוכנה 

 . מעבירה לתקציבאית וחוזר חלילה, לעיון ההנהלה אשר מעירה את הערותיה

עדה המתמדת והיא עולה לדיון בו, לאחר שההנהלה מאשרת את הצעת התקציב

עד הפועל הציוני והוסמכה על ידי הואשר , )עדהוהו: להלן (לתקציב וכספים

לפני תחילת ר את התקציב שאמורה לאלדון בענייני התקציב ולאשרו והיא 

 .סמוך ככל שניתן לתחילת השנההשנה או 

למערכת , סעיפיוכל על ,  את התקציב מזינההתקציבאית, ועדהועם אישור ה

, לראותאשר יכולות בשלב זה , דיעה על כך למחלקות השונותוהממוחשבת ומ

 . את הסכומים שאושרו בכל סעיף ולהיערך בהתאם,באמצעות המערכת

הפעילות בתחילת שנת הכספים , במקרים בהם התקציב מאושר באיחור

ואישור או על פי החלטות הנהלה , דמתקוהשנה ה מתקציב 1/12 לפי תמבוצע

 .וזאת עד לקבלת אישור לתקציב החדשהוועדה 

 תקציב זה עבר .2005 בנובמבר 28-בועדה ו אושר על ידי ה2006תקציב שנת 

שהתכנס ,  הקונגרס הציוניע בשל אירושינויים דראסטיים והפך ללא רלוונטי

 מעודכן אושר התקציב ה .ע" וקבע מדיניות רחבה חדשה עבור הצ2006ביוני 

 .2006 באוגוסט 21-ב

התקציב למחצית השנה . ועדה בחלקיםוה  אושר על ידי2007תקציב שנת 

  והתקציב למחצית השנה השנייה אושר2007 בפברואר 25-בנה אושר הראשו

 .2007ספטמבר ב 19-ב

 .2008 בתחילת חודש פברואר ועדהו על ידי ה אושר במלואו2008תקציב לשנת ה
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נתוני התקציב . במערכת הממוחשבת קיים מודול של דוח ביצוע תקציב

ע העברות המאושר מוזרמים למערכת בתחילת השנה ומתעדכנים עם ביצו

 נתוני הביצוע מועברים מידי פעם בפעם בממשק על סמך נתוני .תקציביות

המערכת מאפשרת להפיק פלט המפרט את כל סעיפי . הנהלת החשבונות

ברמה של כל תת סעיף , בכל נקודת זמן במהלך השנה, התקציב והביצוע

 .תקציבי

ציב אחרי ביצוע התקמעקב אחת לחודש במהלך השנה מבצעת התקציבאית 

איתור , תקציבשל ההמעקב כולל בדיקה של ביצוע יחסי .  המערכתבאמצעות

השפעה של שינויים בשער , שגיאות בשיוך הוצאות לסעיף תקציבי זה או אחר

 .ב"חד פעמית וכיוצ/פעילות עונתית, ן של המטבעיהחליפ

 לגורמים ים המועברעדכונים/אחד התוצרים של בדיקה זו הוא הערות

לצורך ביצוע תיקונים או הפניית תשומת לב למקרים , לקותהרלוונטים במח

 .חריגים

 .מחלקותב הממוניםעם  תיאום ותת ישיבו מתקייממעת לעת

 כפועל יוצא, העברות תקציביות מתבצעות באופן שוטף באחריות התקציבאית

 .ל או משינויים שנעשו תוך כדי הפעילות במהלך השנה"מהבדיקות הנ

  :ך קבלת האישורים הבאיםהעברות אלו מתבצעות תו

מתבצעת בדרך כלל ההעברה , מחלקהשל בסעיפים פנימיים בתוך תקציב  -

למעט במקרים בהם , א קבלת אישורים נוספיםלל, על ידי התקציבאית

העברות אלו מתבצעות בדרך כלל . דולר 100,000-סכום ההעברה גבוה מ

 . המחלקה ולעיתים אף לבקשתול"בידיעת מנכ

ההנהלה הציונית  באישור – אחת למחלקה אחרתמחלקה פי סעיהעברה בין  -

 .עדה המתמדת לתקציב וכספיםווהו
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 ):באלפי דולרים(להלן נתונים על ביצוע התקציב בשנתיים האחרונות 

 2006שנת  2007שנת 
 סעיף

תקציב 
 ע"הצ

תקציב 
שליחים

 כ"סה
תקציב 

 ע"הצ
תקציב 
שליחים

 כ"סה

40,304.5 24,000*40,83316,304.5 16,83324,000 תקציב

ביצוע 

 הכנסות

16,93024,949 41,879  15,481 24,618   40,099 

ביצוע 

 הוצאות

15,35024,925 40,275  14,670 24,616   39,286 

עודף 

 לשנה

1,580 24 1,604 811 2 813 

 

 .סעיף המופיע בנפרד בפלט התקציב, ה"כולל הקונגרס הציוני הל* 

נעוצות בעובדה , 2007 ובעיקר בשנת, ר בשנים אלוהסיבות לעודף שנוצ

בעיקר (דבר שגרר הקפאת פעילויות מסוימות , שהתקציב אושר באיחור

כך שלאחר , )שלא ניתן לדחות לקיץ, ל ופעילויות חורף"פעילויות הגשמה בחו

 . לא ניתן היה לבצע את כולן על פי התכנון המקוריבאופן רשמיאישור התקציב 

לרבות , מסמכים הנוגעים לאישור התקציב וניהולו השוטףהביקורת בדקה 

 120,000-בהיקף כולל של כ,  מקרים שונים10-מסמכי העברות תקציביות בכ

 . דולר

 :ממצאי הביקורת

,  ואישורולהליך הכנת התקציב, המתייחסלא קיים נוהל בנושא התקציב  ♦

מכות ס, תיעוד השינויים, סמכויות לביצוע שינויים ברמה זו או אחרת

של הוועדה המתמדת לתקציב הקיימות  תקנותה. ב" וכיוצותלאשר חריג

ביצוע ,  הליך הכנת התקציבהקובעות הוראות מפורטות לעניין, וכספים

אינן מהוות תחליף , שינויים וסמכות להעביר סכומים בין סעיפי התקציב

 .לנוהל
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   תגובת המחלקה לכספים

 המצורף כנספח  ר התקציבהמחלקה פועלת על פי תרשים תהליך אישו

 . לדוח זה

 לא קיים מעקב מסודר בנושא שינויים שחלו בתקציב ממועד ע"הצב ♦

 גרסאות שונות של התקציב בקבצי אקסל ןישנ. אישורו ועד לתום השנה

שונים ואולם המסמכים לפיהם ניתנו אישורים לשינויים אלו אינם 

מקרה בו ניתן מתויקים בצורה מסודרת יחד עם התקציב המעודכן בכל 

לאורך השנה התקציב " מסלול" ישנו קושי לבצע מעקב אחר ,כךלפי .אישור

 . תקיניםהיו ,אם בכלל, והאם האישורים שניתנו לשינויים

במסגרת בדיקת חריגות תקציביות ואסמכתאות שניתנו להעברות  ♦

בהיקף כספי ( 2007בששה מקרים שנבדקו לגבי שנת מצאנו כי , תקציביות

בהיקף ( 2006ובשלושה מקרים שנבדקו לגבי שנת )  דולר72,000-כולל של כ

כנראה בעל , בדיעבד התקבלו האישורים)  דולר149,000-כספי כולל של כ

עבור תשלום  הן ,ע"הצ לתשלום מצד התחייבותלאחר שכבר הייתה , פה

,  כמו כן.עבור תשלום לספק שכבר ביצע את העבודה והן, משכורות

בוצעו והכניסו את הסעיפים התקציביים הרישומים בספרים כבר 

 .ללא ביצוע העברות תקציביות, המדוברים ליתרת ניצול שלילית

 :המלצות הביקורת

שיהלום את תקנון , לכתוב נוהל מפורט בנושא הכנת התקציב ואישורו ♦

מוסדות המאשרים את התייחסות ל תוך, הוועדה לתקציב וכספים

הסמכויות באישור העברות  להתייחס בהרחבה למדרג מומלץ. התקציב

 אם .בין סעיפים במקרים שונים ולקבוע הנחיות כיצד לתעד את הדברים

יש להעביר את , יש צורך בביצוע שינויים בתקנון הוועדה לתקציב וכספים

כדי שהיא תוכל לדון בהם ולהעבירם לוועד , השינויים הנדרשים לוועדה

 .הפועל הציוני לאישור

תוך תיוק , קרה בו בוצע שינוי תקציבילהקפיד לתעד בנפרד כל מ ♦

התקציב לפני , מסמך אישור השינוי, בקשה לשינוי: המסמכים הבאים

 .השינוי והתקציב לאחר השינוי
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  תגובת המחלקה לכספים

 .המחלקה תפעל לכתיבת נוהל הכנת תקציב וביצוע שינויים

 ן שאושרה להלפניעל המחלקות להקפיד לא לאשר התחייבות תקציבית  ♦

 להגיש את הבקשה לפני ביצוע ההוצאה מומלץ. ברה בין סעיפיםהע

 . רק לאחר שהתקבל אישור להעברה תקציביתאת ההוצאהולאשר 

 הקצבות .4

.  מיועד להקצבות לגורמים שוניםההסתדרות הציונית העולמיתחלק מתקציב 

 23%-כ שהם  דולר מליון3.3-כ סך ההקצבות שהועברו הינו 2006בשנת 

 3.6-כהביצוע בסעיפי ההקצבות היה  סך 2007ובשנת ל לשנה זו הכול מהתקציב

 .מהתקציב 23%-כשהם ,  דולרמליון

 :)באלפי דולר (להלן פירוט ביצוע ההקצבות
 

 2006שנת  2007שנת 
 סעיף

 ביצוע תקציב ביצוע תקציב

 937 960 945 960 בריתות ציוניות

 983 1,000 983 1,000 תנועות מגשימות

 673 700 731 721 פדרציות

 361 366 649 650 רפורמים וקונסרבטיבים

 196 188 188 188 מוסד ביאליק

 154 216 107 149 *פעולות וארגונים 

 3,304 3,430 3,603 3,668 כ" ס ה 

 

, ברית עברית עולמית, ציונים ותיקים, הסעיף כולל הקצבות למכון לחקר הציונות *

 דולר 100,000- נכלל סכום חד פעמי של כ2006בשנת , בנוסף . פעולות וכנסים,ר"איל

 .בגין פעילות מיוחדת בעקבות מלחמת לבנון
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 . הוציאה המחלקה לכספים נוהל החל על כל סוגי ההקצבות2008בחודש מרץ 

בהתאם לנוהל מקבל . רהואישודן בתהליך הפנייה לקבלת ההקצבה הנוהל 

הגיש מסמכים מסוימים על מנת לממש את ההקצבה שאושרה לההקצבה נדרש 

 .במקורמס פטור מניכוי וות דמסמכי התאג, דוח כספי מבוקר: ובהם

ל קובע הנוהל הוראות ספציפיות ובהן הגשת דוח תוכני "לגבי ארגונים בחו

 של רואה החשבוןחתום על ידי נציג הארגון ודוח ביצוע כספי מאושר על ידי 

 .הארגון

 :ת ניתנות בעיקר לגופים הבאיםההקצבו

 בריתות ציוניות עולמיות  4.1

 על ידי  בקונגרס הציונימיוצג, לו סניפים בחמש ארצות לפחותש, ארגון ציוני

 נקרא ,המייצג השקפות מסוימות)  צירים12לפחות (סיעה מסיעות הקונגרס 

 ההנהלה הציונית רושמת, לפי הנוהג). ברית: להלן (ברית ציונית עולמית

 .לפניה קיום ברית כזו או אחרת

לאלה הנוטלות חלק פעיל בהליכים ההקצבות לבריתות נועדו לסייע 

פעילויות חינוכיות ורעיוניות לקיים , הדמוקרטיים של התנועה הציונית

 .להגשמת התוכנית הציונית

 דולר 960,000 על ,בשנתיים האחרונות, סך התקציב המיועד לבריתות עומד

 בשנת 98%על  ו2006 בשנת 96%מסך התקציב עמד על וע  שעור הביצ.בשנה

2007. 

 .2004נושא זה נבדק על ידי משרד המבקר בשנת 

המטפל , בריתות ההקצבה ל נוהל בנושאע"הצ במוסדות אושר 2000בשנת 

 :בעיקר בנושאים הבאים

, הצירים בקונגרסמספר  על פי – זכאות להקצבה וסכום ההקצבה -

 .בהתאם לחוקה

 על הבריתות להעביר אישור רואה חשבון על השימוש – בקרהודיווח  -

 . עד ששה חודשים מתום שנת התקציב, שנעשה בכספי ההקצבה
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, לפעילויות חינוכיות ורעיוניותהכספים ישמשו  – שימוש בכספי ההקצבה -

 .כאמור לעיל

 .ע"הצעל ידי , לספקים עבור הברית ישירות תשלוםביצוע  – תשלומים -

 .לבריתות אשר אינן עומדות בהוראות הנוהל – סנקציות -

 הוחלט על הקמת ועדת חריגים לעניין 2005בישיבת ההנהלה הציונית משנת 

ועדה זו נדרשה . יישום הסנקציות לבריתות אשר לא עמדו בלוחות הזמנים

 .לדון במספר בקשות של הבריתות בשנים האחרונות

ת קיום הוראות ולרב, תוה את נושא ההקצבות לבריתות בכללוקהביקורת בד

לבריתות  העברות בסעיפי ההקצבות 20-נדגמו כבמסגרת הבדיקה . הנוהל

, ההעברותותיעוד ביצוע אופן  :הבאיםהיבטים המ,  מהתקציב30%-שהם כ

פיקוח על , הטלת סנקציות על פי הנוהל, דוחות כספיים של הבריתות

 .ב"הבריתות וכיוצ

 :ממצאי הביקורת

ברית ציונית נגד בות לבריתות נקבעה סנקציה  לנוהל הקצ12בסעיף  ♦

אישור מאת רואה חשבון בדבר השימוש "עולמית אשר לא תגיש 

הסנקציה . תוך חצי שנה מתום שנת התקציב, "שנעשה בהקצבה

 :שנקבעה הינה כדלקמן

 תופחת ההקצבה יום אחד ומעלהבמידה ומדובר באיחור של  -

ת לגביה הייתה  מההקצבה בשנה קודמ50%עור של יהשוטפת בש

 .הברית אמורה להגיש דוח

 50%במידה ומדובר באיחור של ששה חודשים ומעלה יופחתו  -

 . נוספים

 .הנוהל קובע כי סכומים אלו יהוו קנס שלא יוחזר בשום מקרה

ההנהלה הציונית החליטה כי תוקם , מספר שנים לאחר גיבוש הנוהל

הזמנים והיא ועדת חריגים אשר תדון במקרים של חריגה מלוחות 

החלטה זו לא עודכנה . לכאורה מוסמכת לבטל או להקטין את הקנסות
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ועדת החריגים למעשה מרוקנת מתוכן את הסנקציה שנקבעה . בנוהל

עושות בה שימוש לא מבוטל שלא עמדו בהוראה בנוהל ואכן הבריתות 

 .  ולא מקפידות לעמוד בהוראות הנוהל

לא סביר כי תוצאת .  חריפה מידיאנו סבורים כי סנקציה זו הינה, מנגד

,  יום ובפועל180איחור של יום אחד תהיה זהה לתוצאת איחור של 

 .ראה גם להלן, ממילא סנקציה זו לרוב אינה מיושמת

 לא מצאנו דוחות 2006במסגרת בדיקת תיק ההקצבות לבריתות לשנת  ♦

של ) ים בדבר השימוש בכספי ההקצבהח אחר"או אישורי רו(כספיים 

 . "גיל"ו" קדימה": והן, 11ריתות מתוך  בשתי

  .2006 ביוני הציוני בקונגרסוהשתתפו  2006 הוקמו בשנת קדימה וגיל

לקדימה וגיל לא ". הנוער הציוני", התאחדו עם ברית קיימתכמו כן הן 

הקצבה יחד  קיבלו ות אלהברית. לשנה זונפרדים דוחות כספיים היו 

 כמה קיבלה ע"הצבספרי פירוט  אין (2006ח בשנת " ש300,000בסך של 

דוח ביצוע או כל דוח אחר  (אך לא נדרש מהן דוח חילופי )כל ברית

 ). המעיד על ביצוע פעילות

 לנוהל הקצבות לבריתות קובע כללים בדבר השימוש בכספי 14סעיף  ♦

 2לפיהם הכספים אמורים לשמש לתכלית שנקבעה בסעיף , ההקצבה

פעולותיהן החינוכיות והרעיוניות במילוי ... לסייע : "לנוהל והיא

 תראה שהכספים לא שימשו ע"הצבמידה ו". להגשמת התוכנית הציונית

 .לתכלית האמורה היא רשאית לדרוש אותם חזרה

פחות סעיפים מרכזיים אשר ללא נקבעו כללים ברורים או , בפועל

 לא מפעילה כלל ע"הצלצורך העניין ולכן " הוצאות מוכרות"-יחשבו כ

  .ציה האמורה ובפועל לא מתבצע למעשה פיקוח בנושא זהאת הסנק

מניתוח הדוחות הכספיים של הבריתות נראה כי עיקר הכספים  ♦

או נותרים כעודף בקופתה של , משמשים להוצאות הנהלה וכלליות

 . הברית
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 :מספר דוגמאותלהלן 

 דולר מתוך 95,000- הסתיימה בעודף של כ2006שנת : "ארצנו"ברית  )1

 133,000-סך של כ, ע"הצעל פי נתוני ( דולר 260,000- של כהכנסות

עור העודף הוא יכך שש, )דולר מתוך ההכנסות הינן מכספי הקצבה

 דולר שימשו להוצאות הנהלה 71,000, כמו כן.  מההכנסות37%

 27%שהם ) ב"שכר מקצועי וכיוצ, נסיעות, שכר הנהלה(וכלליות 

סך ההכנסות בשנה זו לא  מ64%-כך יוצא ש. נוספים מסך ההכנסות

 .שימשו לפעילות כלל

ח מתוך " ש00031,- הסתיימה בעודף של כ2006שנת  ":חרות"ברית  )2

  ובנוסף סך שלע"הצ-כולן הקצבה מ, ח"ש 159,000-הכנסות של כ

ח שימש "  ש19,000-ח שימש למשכורות וסך של כ" ש65,500

בשנה זו  מסך ההכנסות 32%-כך יוצא שכ. להוצאות הנהלה אחרות

 וכלליות אלא ליצירת עודף ולהוצאות הנהלה לא שימשו לפעילות

לגביהן לא ברור האם מדובר ,  שימשו למשכורותנוספים 41%-וכ

 .בהוצאה מוכרת על פי הנוהל

מיליון  1.133-עמד על כ 2006שנת סך ההכנסות ב ":העבודה"ברית  )3

 – חלק ממנה (ע"הצח הינן הקצבה מ" ש813,000מתוכו , ח"ש

סך ההוצאות בשנה זו עמד , בפועל ). עבור הקונגרס–ח " ש237,000

ח בגין הוצאות הנהלה " ש666,000מתוכו , ח" שמיליון 1.208-על כ

הינן )  בלבד17%(ח " ש206,000ורק )  מההוצאות55%(וכלליות 

 .הוצאות לפעילות

כספי ההקצבה שימשו למימון הוצאות הנהלה כך יוצא שעיקר  

 .וכלליות

 221,000-עמד על כ 2006שנת סך ההכנסות ב ":ישראל ביתנו"ברית  )4

על פי נתוני  (ע"הצח הינן הקצבה מ"ש 170,000-מתוכו כ, ח"ש

, ח" ש231,000-סך ההוצאות בשנה זו עמד על כ, לבפוע ).ע"הצ

 28,000-הנהלה וכלליות וח בגין הוצאות שכר "ש 182,000מתוכו 

 88%בסך הכל (חרות ח בגין הוצאות הנהלה וכלליות א"ש

הינן הוצאות )  מההוצאות10%(ח בלבד " ש22,000סך ). מההוצאות

 .רובן עבור ההשתתפות בקונגרס, לפעילות
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רוב המכריע של כספי ההקצבה הגם במקרה זה רואים כי , הנה כי כן 

 .שימש להוצאות הנהלה וכלליות

  תגובת המחלקה לכספים

ת המזומנים בקופתה של  למקורוע"הצלא ניתן לייחס את הקצבות 

 ע"הצהברית ועודפי מזומנים של הברית לא משקפים בהכרח הקצבות 

 .אשר לא נוצלו לפעילות

 את ע"הצאין למחלקת הכספים ב, גם כאשר ישנן הוצאות לפעילות ♦

: משללכך . הכלים לבדוק האם הם שימשו לתכלית האמורה בנוהל

הוצאות "רו בדוח של הקונפדרציה ישנן הוצאות לפעילות שהוגד

לא ברור האם הוצאות " ארצנו"ללא פירוט ובדוח של , "תקופתיות

או הוצאות מימון ארגונים אחרים עומדות " השתתפות בקונגרס"

 .בקריטריונים

באופן כללי נראה כי נושא זה של התאמת אופי ההוצאה , לסיכום

 .לתכלית ההקצבה אינו נבדק כלל

 על רואה חשבוןישות אישור אינן מג, "ארצנו"ברית למעט , הבריתות ♦

 לנוהל אלא רק דוחות כספיים 11כפי שנדרש בסעיף , הפעילות

 . כאמור, מהם לא ניתן לאמת את אופי הפעילות, מבוקרים

שעורים "- לנוהל ההקצבות אמורות לעבור לבריתות ב4על פי סעיף  ♦

, בפועל. ר והגזבר"וחריגה מכך טעונה אישור היו" חודשיים שווים

 הועבר בשלושה 2007התקציב למחצית השנה הראשונה של שנת 

. תשלומים והתקציב למחצית השנה השנייה הועבר בשני תשלומים

 .  העברת התקציב לבריתות בוצעה בפריסות שונות2006בשנת 

 :המלצות הביקורת

לעניין ,  לנוהל12חדשה במקום זו שנקבעה בסעיף לקבוע סנקציה  ♦

סמכויותיה של . איחור בהגשת הדוחות הכספיים על ידי הבריתות

באיזה מקרים יכולות : לרבות, ועדת החריגים צריכות להיקבע בנוהל

ועדה ובאילו מקרים יש ל, חריגיםהעדת והבריתות להגיש בקשה לו

מומלץ כי , כמו כן. עורסמכות לבטל או להקטין את הקנסות ובאיזה ש

 .ההנהלה הציונית תאשר בכתב את הנוהל המעודכן
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  תגובת המחלקה לכספים

לדעת . המחלקה לכספים הציעה להנהלה שינויים בנוהל הבריתות

, ע בנוהלבסמכויותיה של ועדת החריגים אינן צריכות להיקהמחלקה 

 .לאפשר לה חופש פעולהכדי זאת 

. ללא הקלות, הל החדש כלשונהליישם את הסנקציה שתיקבע בנו ♦

 להקפיד על תיעוד מלא של מקרים בהם היה יישום של מומלץ

לעניין בריתות שהוקמו . הסנקציה או יישום החלטת ועדת חריגים

 על ביצוע מרואי חשבוןיש להקפיד לדרוש מהן דוחות , לראשונה

 על מנת לוודא שפעילות הברית שהוקמה זה ,שנת ההקמה לפעילות

 .  בקנה אחד עם ההנחיותעתה עולה

 מומלץ, מכיוון שכיום לא קיים כלל פיקוח על השימוש בכספים ♦

להפעיל באופן מיידי מנגנון בקרה ופיקוח על השימוש בכספי ההקצבה 

לרבות , במסגרת זו יש לקבוע רשימת סעיפי הוצאות. על ידי הבריתות

ולות לעניין ביצוע פע" הוצאות מוכרות"-אשר ייחשבו כ, הוצאות שכר

מומלץ גם להפעיל את . חינוכיות ורעיוניות להגשמת התוכנית הציונית

כספים ב באשר לשימושועדת החריגים במקרים בהם קיים ספק 

 .שניתנו

 לעניין השימוש בכספים וכן לקבוע רף מהבריתותלקבל הסברים  ♦

במידה . מקסימלי של שעור העודף אותו ניתן לצבור בשנה מסוימת

בכל כספי ההקצבה לתכלית לשמה ניתנו יש והברית לא משתמשת 

 .לקזז לה את העודף מההקצבה לשנה הבאה

עור הוצאות הנהלה וכלליות מתוך ייש לקבוע רף מקסימלי לש, כמו כן

. כפי שנהוג במוסדות ציבור הנתמכים במדינת ישראל, סך המחזור

לעניין זה יש לקבוע גם אילו הוצאות ייחשבו כהוצאות הנהלה וכלליות 

 . מנת לצמצם את המרווח של הבריתות להציג אותן בצורה שונהעל

לקבוע נוהל בעניין בדיקת השימוש בכספי ההקצבה על ידי המחלקה  ♦

תוך הנחייה לא לאשר הקצבות למוסדות אשר הגישו דוחות , לכספים

מהם לא ניתן להבין את השימוש שנעשה בכספי " עמומים"כספיים 

 . ההקצבה
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להגיש אישור רואה  את הוראת הנוהל ולקייםלדרוש מהבריתות  ♦

, חשבון מטעמם כי השימוש בכספי ההקצבה נעשה לתכלית ראויה

. לאחר שייקבעו הוראות ספציפיות בדבר אופי ההוצאות המאושרות

 . להתנות את ההקצבה בהגשת אישור זהמומלץ

לצמצם את המגבלה בנוהל בכל הקשור למספר התשלומים בהם  ♦

אנו סבורים כי ראוי להעביר את הכספים . מועברים כספי ההקצבה

בתום חצי (תוך התניה כי העברת ההקצבה לרבעון השני , מידי רבעון

 .תלויה בהגשת דוחות כספיים ואישור רואה חשבון) שנה

 תנועות מגשימות 4.2 

אשר מטרתה , התנועות המגשימות פועלות במסגרת המחלקה להגשמה

נית בקרב הדור הצעיר וחיזוק  הגברת המודעות להגשמה הציו–העיקרית 

 .הקשר בין הקהילות היהודיות בתפוצות לבין ישראל

בהיקפים ,  במסגרת הקצבות למימון פעילותע"הצהתנועות נתמכות על ידי 

 .2007 ובשנת 2006דולר בשנת מליון של 

ר חלוקת ההקצבה ביניהן ש א, תנועות מגשימות תשעקיימותנכון להיום 

 .אשר אחראית גם על הפיקוח, הגשמהנקבעת על ידי המחלקה ל

במסגרת הביקורת הנוכחית . 2004שנת  המבקר במשרדעל ידי נושא זה נבדק 

 . המבקרהמלצותלבדוק את יישום כדי  בדיקות מדגמיות בוצעו

על פי  (קריטריונים לחלוקת התקציבלעניין קביעת ה , בנושאים נהלמיםקיי

, חים מהתנועות ובדיקתן קבלת דיוו,)משתתפים' ממוצע משוקלל של מס

   . ב"הגשת דוחות ביצוע וכיוצ

 " במה", "עתיד "– תנועות מגשימות שלושהביקורת דגמה הקצבות ל

 . דוח המבקרבהמלצותתוך התמקדות , "תמר"-ו
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  : הביקורתממצא

הקודם ומצאה כי ביקורת  דוח ההמלצותהביקורת בדקה את יישום  ♦

הליקויים ויישמה את באופן כללי המחלקה להגשמה תיקנה את 

למעט נושא הבקרה הפנימית של התנועות המגשימות עצמן , ההמלצות

דבר שעדיין לא מבוצע והוא לכאורה אינו , על הנתונים שהן מגישות

 . בשליטת המחלקה

 :המלצת הביקורת

להנחות את התנועות המגשימות כיצד לבצע את בדיקות הבקרה על  ♦

בדיקות הבקרה בצורה   לבצע אתמומלץ. הדוחות שהן מגישות

לאחר מכן על המחלקה להגשמה עצמה לבצע . ממוחשבת ולא ידנית

 .בדיקות משלימות ולא להסתמך רק על הבדיקות שביצעו התנועות

  ציוניותפדרציות 4.3 

ניתנות במסגרת תקציב המחלקה לפעילות הציוניות ההקצבות לפדרציות 

 . במדינה ספציפיתפדרציה היא גוף המאגד גופים ציוניים  .ציונית

 2007 קיבלו הקצבה בשנת 25מתוכן ,  בעולם ציוניות פדרציות32ישנן 

 .  דולר730,000- בהיקף כולל של כע"הצמ

במחלקה לפעילות ציונית ישנו נוהל הקצבות לפדרציות הקובע מספר תנאי 

רואה חשבון מינוי , הגשת תוכנית עבודה שנתית: סף לקבלת ההקצבה ובהם

 הנוהל קובע כי במקרה של .ב"הגשת דוח כספי וכיוצ, יקורתמינוי ועדת ב

והיא   דולר אין צורך שהפדרציה תמנה רואה חשבון 12,000-הקצבה מתחת ל

ר נתנו לה לספקים אש יםישיר את ההקצבה באמצעות תשלומים תוכל לנצל

 התשלום .מחלקה לפעילות ציוניתהשירות עבור פעולות שאושרו על ידי 

 .מחלקה לכספיםמבוצע על ידי ה

בתאריכים מסוימים של , על פי הנוהל ההקצבות מועברות בשלוש מנות

בתנאי כי עד לכל תאריך יעד יוגשו על ידי הפדרציה מסמכים שנקבעו , השנה

 דולר אמורות להגיש 12,000- יותר מ הפדרציות המקבלותלדוגמא, הלובנ

  .)האחרון 1/3-ת הלפני העבר( עד לחודש אוגוסט דוח של רואה חשבון



 39 

 .2005ת  המבקר בשנמשרדנושא זה נבדק על ידי 

דקה את יישום נוהל ההקצבות לפדרציות וכן ביצעה בדיקות בהביקורת 

  . המבקרהמלצותעל מנת לבדוק את יישום מדגמיות 

 :ממצאי הביקורת

נוהל ההקצבות לפדרציות אינו כולל סנקציות בגין אי עמידה בהנחיות  ♦

על פי הנוהל על הפדרציות : לדוגמא. חריגותואין בו סמכויות לאשר 

מאפשרים להם להגיש , בפועל. להגיש דוחות עד לתום חודש אוגוסט

אם , יחד עם זאת. דוחות עד לתום השנה ללא נקיטת סנקציה כלשהיא

כפי (עד לתום השנה לא הוגש דוח לא מועברת יתרת ההקצבה לפדרציה 

 ).2006ה לשנת ית מקסיקו לעניין ההקצבישאכן קרה עם פדרצ

אשר נבדקים על ידי , הפדרציות מגישות דוחות כספיים על פעילותן ♦

לא ראינו כי . המחלקה לפעילות ציונית ועל ידי המחלקה לכספים

מתבצעת בדיקה פרטנית של אסמכתאות על מנת לוודא שהכספים 

יש לציין . שימשו לתכלית ההקצבה ולא ברור אם קיים פיקוח בנושא זה

 . אינו מתייחס לנושא הפיקוחכי גם הנוהל

דן בהיעדר פרוטוקול מישיבת הקודם הביקורת  הממצא העיקרי בדוח ♦

בפועל כיום ישנן . ת לפדרציותוההנהלה המאשר את סכומי ההקצב

טבלאות הקובעות נקודות זכות לכל פדרציה על פי מספר קריטריונים 

ל ולאחר שקלול הנתונים וקביעת סכומי מפתח הטבלאות מאושרות ע

 . תקין –ידי ההנהלה 

 :המלצות הביקורת

  .לקבוע בנוהל סנקציות בגין איחור בהגשת דוחות

  תגובת ראש המחלקה לפעילות ציונית

 .אי העברת כספי ההקצבה במועד מהווה סנקציה מספקת

לעדכן את הנוהל בתיאום בין המחלקה לכספים לבין המחלקה  ♦

 על השימוש בכספי  לנושא הפיקוחותהתייחסתוך , לפעילות ציונית

כיצד לתעד את מה שבוצע ומי , באיזו רמה יש לבצע אותו, ההקצבות
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 לקבוע סנקציות ברורות במקרים בהם נתגלו מומלץ. אחראי על ביצועו

 . ליקויים בעניין השימוש בכספי ההקצבה

  רפורמים וקונסרבטיביים–שירותים רוחניים  4.4

 לא –צבה לשירותים רוחניים  סעיף הקע"הצ קיים בתקציב 2004החל משנת 

  800,000- ל2004 דולר בשנת  400,000-גדל עם השנים מש, סיםכאורתודו

 .2008דולר בשנת 

וועדה ההנהלתית לשירותים רוחניים ה" על הקצבות אלו הוא המפקחהגוף 

, 2004אשר החלה את פעילותה בחודש יוני , "לקהילות לא אורתודוכסיות

 הרפורמית ותנציגי התנועומ) וחלף לאחרונהאשר ה(ר "היא מורכבת מיוו

 .והקונסרבטיבית בהנהלה הציונית

 ועיקריו הינם 2007נוהל ביצוע ההקצבות עודכן לאחרונה בחודש פברואר 

 :כדלקמן

כספי ההקצבות מיועדים לתמיכה בפרויקטים מחוץ  – ייעוד הכספים -

ם בעיקר סמינרי(בתחומים שנקבעו בנוהל , לישראל וצפון אמריקה

 ).ופעילויות שונות

דוח כספי , אישור רישום העמותה ויגיש תנועותה – הגשת מסמכים -

 .ופטור מניכוי מס במקוראישור ניהול תקין , מבוקר

ר "לצוות המקצועי שימונה על ידי יוהבקשות יוגשו  – אישור הבקשות 

הצוות יבחן את הבקשות ויגיש את המלצותיו לוועדה . ההנהלה

 .קבע את סכום ההקצבה אשר תההנהלתית

 אישור ההקצבות תהליךאת , הביקורת בדקה את יישום הוראות הנוהל

 המבקר מדוח ביקורת קודם המלצותומהות ההוצאות שדווחו ואת יישום 

 .2006שנערך בשנת 
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 :ממצאי הביקורת

מפברואר , שירותים רוחניים לא אורתודוכסים-הביקורת עיינה בנוהל מימון

, ון ובקרה של הקצבות עבור פעולות ציוניות המיועדות  ובנוהל מימ2007

 .2006שאושרו אחרי הביקורת הקודמת שנערכה כאמור בשנת , 2008ממרץ 

 :הביקורת סבורה כי יש להוסיף לנהלים הללו התייחסות לנקודות הבאות

 .ע במימון הפרויקט.צ.לקבוע שעור מקסימלי של השתתפות ה ♦

ע  או .צ.רויקט ממקור נוסף בהלהבטיח שלא יהיה כפל מימון של פ ♦

 .בסוכנות היהודית

 .לקבוע שכספי ההקצבה יועברו כהחזר הוצאות ולא כמקדמה ♦

הדיווחים התוכניים והכספיים , לקבוע את מועדי הגשת הבקשות ♦

מועדים אלה , 2007על פי הנוהל מפברואר .  ומועדי תשלום ההקצבה

 .יקבעו על ידי הוועדה ההנהלתית

 .לדוח התוכני ולדווח הכספי,  לכרטיס הפרויקטלקבוע פורמט אחיד ♦

הפעלת לקבוע מנגנון בקרה על השימוש בהקצבה ומקור למימון  ♦

 .המנגנון

לקבוע את אופי ההוצאות שניתן להגיש לאישור הוועדה ההנהלתית  ♦

מתנות , כיבוד, רבות/בנות זוג של רבנים/הוצאות נסיעה של בני:  כגון(

 .)ב"וכיו

 צוות ר ההנהלה ימנה"יונקבע כי  2007 ואר מפברלנוהל' בסעיף ז ♦

 יהיה אחראי בפניאשר ,  לטיפול בהקצבותע"הצמבין עובדי מקצועי 

 . ועדה ההנהלתיתור ה"יו

בדיקת בקשות : ובהם, לנוהל' לצוות זה ישנם תפקידים על פי סעיף ה

  .ועדה ההנהלתיתוהגשת המלצות ל ולהקצבה על פי כללי הזכאות
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עד  2007 בשנת לא היה פעיל ר ההנהלה" יוהצוות שמינה, בפועל

  2008 אוקטובר

בהיקף , 2007לשנת  יםכספ העברות  ארבעבעניין זה נציין כי בדגימת ♦

 תהן ברמ,  דולר מצאנו כי הוראות הנוהל לא בוצעו375,000כולל של 

 בחודש . והן לעניין בדיקת הפרויקטים שהוגשו על ידי התנועותההליך

 דולר 50,000דה ההנהלתית על מקדמה בגובה וע המליצה הו2007מרץ 

תוך שהיא קובעת כי עד לתום חודש אפריל יסתיים הליך , לכל תנועה

 אישר גזבר 2007בחודש אוקטובר . אישור הפרויקטים למחצית השנה

מבלי שהייתה , ולר נוספים לכל תנועהד 100,000 להעביר ע"הצ

 אישר הגזבר 2007 בדצמבר 20-ובהתקדמות ממשית בהליכי האישור 

 . מבלי שקרה דבר,  מכספי ההקצבות שתוקצבו95%להעביר עד 

 25%בה אישר הגזבר בחודש אפריל העברה של , 2008כך גם בשנת 

ההעברה אושרה .  דולר לכל תנועה100,000שהם , מהתקציב לתנועות

יקבלו דיווח "עדה ההנהלתית והמחלקה לכספים ובכפוף לכך שהו

הנחייה זו אינה ברורה אך ". ת מהפעולות האלומסודר ועדכני על כל אח

בפועל הדבר , גם אם משמעותה הפרקטית היא לבצע את הוראות הנוהל

 הועבר לכל תנועה סך של 2008 נכון למחצית אוגוסט יצוין כי. לא קרה

מבלי שהתקיימה ) מעבר לסכום שאושר כאמור לעיל(דולר  130,000

 .הוראה כלשהיא מהוראות הנוהל

פרוטוקולים שהומצאו לביקורת עולה כי הוועדה ההנהלתית על פי ה ♦

 כונסה על ידי 2008הישיבה ביוני .  2008 וביוני 2007התכנסה במרץ 

 .הוועדהשל יושבת הראש החדש 

 על הפעילות 2006המחלקה לכספים לא קיבלה דוחות כספיים לשנת  ♦

הרפורמית והקונסרבטיבית ולא ברור האם הפעילות , של התנועות

יתרה . נה נדרשה ושולמה הקצבה לא מומנה גם במסגרת אחרתבגי

מרואי החשבון שלה ואשר הזמינה  ע"הצשבבדיקה מיוחדת , מזאת

 לא היו התאמות בין נתוני 2006דווח כי לשנת , 2007בוצעה בחודש מרץ 

: לדוגמא,  לבין ספרי התנועות עצמןע"הצהתקציב והביצוע בספרי 

 211,000- בסך של כ ע.צ.ה- הכנסות מבספרי התנועה הרפורמית נרשמו

 146,000 נרשמו הקצבות לתנועה הרפורמית בסך ע"הצדולר ובספרי 

 . דולר
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היקף , ע"הצעל פי אותה בדיקה שבוצעה על ידי רואי החשבון של  ♦

 ע.צ. שמומנה על ידי ה2006הפעילות של התנועה הקונסרבטיבית לשנת 

יקה מסמכים בהיקף של דולר אך מתוך זה נמסרו לבד 150,000-היה כ

 במימון היקף הפעילות של התנועה הרפורמית. דולר בלבד 70,000-כ

 לבדיקה מסמכים  התנועה מסרהדולר ומתוך זה 211,000- היה כע .צ.ה

 . דולר בלבד 150,000-בהיקף של כ

 אשר אינןמתוך המסמכים שהוגשו לבדיקה ישנן הוצאות , יתרה מזאת

 102הוצאות לארוחת ערב עבור : שללמ, שייכות לפעילות שהוצהרה

,  רכישות שתייה חריפה,42איש למרות שמספר המשתתפים הוא 

 .ב"ואוכל ללא קבלות וכיו הנסיעהוצאות 

 :המלצות הביקורת

לשלב בנהלים הקיימים את הנקודות שפורטו בממצאי הביקורת לעיל  ♦

כדי להסדיר את הטיפול בהקצבות לשירותים הרוחניים הלא 

 .םאורתודוכסי

 .להפעיל את הצוות המקצועי כמפורט בנוהל ♦

להקפיד על קיום מלא של הנוהל ולא לאשר העברות כספיות לפני  ♦

 .ביצוע ההליכים המפורטים בנוהל

עדה והוהצוות המקצועי ולנהל פרוטוקולים מסודרים בכתב מישיבות  ♦

 .ההנהלתית

אין לאשר הקצבות לתנועות ללא קבלת דיווחים כספיים על ביצוע  ♦

צאות בפרויקטים שתוקצבו ואישור רואה חשבון על השימוש ההו

יש להקים בדחיפות מנגנון בקרה ופיקוח על . בכספי ההקצבה

במקרים . לרבות בדיקה פרטנית לעניין השימוש בכספים, התנועות

בהם נתגלו ממצאים בעייתיים יש לבדוק אותם לעומק ולא לעבור על 

 .כך לסדר היום

אורה בשימוש בכספי ההקצבה במקרים לקבל הסברים לחריגות לכ ♦

אנו . שפורטו לעיל ובמקרים אחרים שיתגלו במסגרת הפיקוח השוטף

של באמצעות בדיקות מיוחדות הפיקוח  ע תבצע את.צ.הממליצים כי 
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 לאור ממצאי העבר יש להגביר את .  להשהתנועות יגישוהדוחות 

לא הפיקוח ולקזז מכספי ההקצבה השוטפת כל סכום שהוצא ואשר 

 .שימש לתכלית הראויה לשמה ניתנו כספי ההקצבה

להקפיא בשלב זה את העברות הביקורת ממליצה , לאור כל האמור לעיל

לרבות לאחר (עד שההליך יתבצע על פי הוראות הנוהל , הכספים לתנועות

 .ככתבם וכלשונם, )עדכונו

 הביקורת מציינת כי ההמלצה לעיל הובאה לידיעת הנוגעים בדבר עם הפצת

לאחר מועד זה התנועות קיבלו תוספת של .  2008טיוטת דוח זה בספטמבר 

 דולר עד מועד השלמת 636,000-כ הועברו לתנועות כ" דולר ובסה375,000

 .2008הדוח הסופי בנובמבר 

תגובת נציגי התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית בהנהלת 

 הציונית

 את כל ע"צ לכספים בה התנועות הגישו למחלקה2008- ו2007בשנים 

המסמכים הדרושים לצורך אישור ההקצבות אך בהעדר אכיפה של 

המסמכים , המפורט בנוהל מימון שירותים רוחניים לא אורתודוכסים

 .לא נבדקו

 תזרים מזומנים .5

 התקציב השוטף

 מתבצע בעיקר בכל הנוגע לתקציב ע"הצניהול תזרים המזומנים השוטף של 

 .  מליון דולר לשנה16-העומד על כ, השוטף

כל , המממנות, ל"קק היהודית והסוכנותתקציב זה ממומן כמעט במלואו על ידי 

 5 העבירה ל"קק 2006וכולל שנת עד ( מליון דולר מהתקציב 7.8סך של , אחת

 ).מליון דולר בלבד

התשלום הראשון . בשתי מנות, מידי חודשמעבירה את חלקה הסוכנות היהודית 

 לממן את שכר כדיבעיקר , מתבצע ביום הראשון של החודש) ולרד 400,000-כ(

כדי בעיקר ,  לחודש15-מתבצע ב)  דולר130,000-כ(העובדים והתשלום השני 

 .לממן את תשלומי הנלוות לשכר
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ים אומדני ממנו מנוכ, השנתיההקצבה סס על סכום ומבהסכום החודשי 

 :משני סוגים, ההוצאות הממומנות על ידי הסוכנות

שירותים , ד"שכ( במהלך השנה ע"הצמחייבת הסוכנות את  בגינןורות התק -

 ).ב"שונים וכיו

, ל"חובתשלומים אותם צפויה הסוכנות להעביר במהלך השנה לגופים  -

 . וכחלק מתקציבהע"הצבמקום 

ל המחלקה לבין "מתבצעת התחשבנות אחת לרבעון בין סגן מנכ, 2008בשנת 

 נקבעים הסכומים אותם תעביר הסוכנות  ועל פיה היהודיתרפרנט מהסוכנות

ייתכן כי תוצאתה של התחשבנות זאת תהיה עצירה של . ברבעון הקרובהיהודית 

מצב זה . העבירה יותר מהנדרשהיהודית יתברר שהסוכנות ההקצבות מכיוון ש

היהודית הסוכנות בפועל  סך התשלומים אותם העבירה כאשרקורה בעיקר 

כפי ,  היה גבוה יותר מהאומדןע"הצן פעילות כחלק ממימו,  ישירות,ל"לחו

 .2007שאכן קרה בשנת 

ל "לאחר פנייתו של מנכ,  מעבירה את חלקה בתקציב בתחילת כל רבעוןל"קק

 .המחלקה

 שליחים

 ,על פי הסכם בין הצדדיםהיהודית  על ידי הסוכנות ממומןתקציב השליחים 

 .םהוא מנותק מהתקציב השוטף ומנוהל בחשבונות בנק נפרדי

 והוא גבוה יותר מהתקציב  מליון דולר בשנה24-סך תקציב השליחים עומד על כ

 .השוטף

הליך . מיועד לתשלום שכר ונלוות לשליחים) 95%-כ(רובו המכריע של התקציב 

 מוציאה בקשה ע"הצחודש ובשלב זה ב 25-ביצוע השכר מסתיים בדרך כלל עד ה

ח "לחשבונות המט, דיםלהעביר את השכר נטו של העובהיהודית לסוכנות 

 את הנטו של ע"הצמעבירה , לאחר שהכסף נכנס. לפי סוג המטבע, השונים

. אשר משלמים לעובדים את שכרם, ל"העובדים לגזברויות השונות בחו

 .ח מתאפסים בתום ההליך"חשבונות המט



 46 

לשכר ,  לחודש את העלויות הנלוות15-עד ה היהודית הסוכנותמעבירה , בהמשך

 . וזו מעבירה את התשלומים לרשויותע"הצ של לחשבון שקלי

השליחים נושא בגין היהודית בתום כל הליך כזה יתרת החוב של הסוכנות 

 .מאופסת

 החטיבה להתיישבות 

 היא תשלום שכרם של ע"הצ דרך חשבונות הבנק של המבוצעתפעילות נוספת 

י דאשר תקציבה ממומן על י, )החטיבה: להלן (עובדי החטיבה להתיישבות

 .משרד האוצר

לחטיבה קובץ היהודית כשבוע לפני תום כל חודש מעביר אגף השכר בסוכנות 

, הקובץ נבדק על ידי החטיבה. שכר של עובדי החטיבהההכולל את כל עלויות 

    .  בקשה לחשב הממונה באגף התקציבים באוצר בהתאםירהבאשר מע

קצבה בגובה סך  ה,במנה אחת,  בתחילת כל חודשע"הצמשרד האוצר מעביר ל

 .עלות השכר של עובדי החטיבה

עובדים ומשלמת את הנלוות למוסדות המדינה האת משכורות משלמת  ע"הצ

 .באמצע החודש

 הכספים הזרמתתשלום השכר לעובדי החטיבה אינו תלוי בהכרח במועד 

 למשך  תממן באופן זמני את השכרע"הצ ולעיתים ייתכן כי משרד האוצרמ

בו האוצר לא הזרים כספים  היה מקרה חריג 2003שנת ב. ימים עד חודשים

לא  ע"הצלעומת זאת . עקב בעיות באישור תקציב המדינה, במשך תקופה ארוכה

תוך פתיחת ,  והן אכן שולמו לעובדי החטיבה העובדיםמשכורותיכלה לעכב את 

 .ח"ש מליון 18-קו אשראי בבנק שהגיע בשיא להיקף של כ

 השקעות

בכפוף , יעה את המזומנים הפנויים במספר אפיקיםהמחלקה לכספים משק

 .פנימית ולקבלת הצעות מחיר מן הבנקים עצותיילהת

, המזומנים לא מושקעים באפיקים מסוכנים אלא באפיקים סולידיים בלבד

 .ח"לרבות השקעות במט
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 על ידי בנק לאומי  הינם זהים לשעורי ריבית ע"הצשעורי הריבית הניתנים ל

 . היהודיתהניתנים לסוכנות

פיצול ההשקעות למטבע שקלי ומטבע חוץ נעשה בהתאם לתמהיל ההוצאות 

ח "ח נשארות בהשקעה הצמודה למט"כך שבדרך כלל ההכנסות במט, הצפוי

 .ח"ולאחר מכן הכסף משמש להוצאות במט

אחראי על ידי הינו ל המחלקה וביצועה "ההחלטה מתקבלת על ידי מנכ

     .התשלומים

 מסגרת אשראי

מליון דולר  בבנק לאומי ישנה מסגרת אשראי בסך של ע"הצבון השוטף של בחש

אשר אינה מנוצלת בשנים האחרונות מכיוון , ח"ש מליון 5ובנוסף מסגרת של 

 . עודף מזומניםשקיים

 ם המזומניםמצב תזרימי

 ונכון לתום ע"הצ של  תזרים המזומניםבשנים האחרונות השתפר מהותית מצב

על פי טיוטת הדוחות הכספיים לשנת , יםמנים שלה בבנק יתרת המזו2007שנת 

בשנים האחרונות לא נוצר מצב בו , לפיכך. ח" מליון ש31- עומדת על כ,2007

 והיא אף אינה מנצלת את ם תזרית נדרשה להתמודד עם מצבים של מצוקע"הצ

  .ח" מליון ש5-העומדת על כ, מסגרת האשראי בבנק

בהם היא עצרה ביצוע פעולות , רים כאלו להתמודד עם מקע"הצבעבר נדרשה 

בהתאם בבנק נן קשורות בהוצאות קשיחות והגדילה את קו האשראי ישא

 .לצורך

:  מהיבטים שונים ובהםע"הצהביקורת בדקה את ניהול תזרים המזומנים של 

 התאמות מול הסוכנות, .ל.ק.ומקהיהודית בדיקת שלמות ההכנסות מהסוכנות 

 .ניהול חשבונות הבנקו הפקת דוחות מעקב ,ביצוע השקעות, היהודית
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 :ממצאי הביקורת

מזומנים לא מתבצע באמצעים ממוחשבים ייעודיים המעקב אחר תזרים ה ♦

, מידי פעם בפעם, ב לתאריך מסויםי דוח ניצול תקצאלא על סמך הפקת

דוח זה אינו נשמר לאחר  ע"הצ של םממנו ניתן להסיק על המצב התזרי

 .מכן

תוך ,  הינה השקעות באפיקים סולידים בלבדע"הצת של מדיניות ההשקעו

לרבות , מדיניות זו אינה מעוגנת בכתב. חלוקה למטבע ישראלי ומטבע חוץ

נושא שמאד רלוונטי ( למטבע ישראלי ומטבע חוץ נושא תמהיל ההשקעות

 .והליך ביצוען) כיום

מסמך בן  והואספר מורשי חתימה ממ מורכב ע"הצנוהל מורשי חתימה של  ♦

לא ברור כמה ו  שמות של מספר בעלי תפקידיםומופיעים בו עשרות שנים 

 , מצורפים מספר לא מבוטל של מסמכיםלספר זה. מהם רלוונטים כיום

מדרג זכויות חתימה והוספת , בהם נקבעו הוראות ספציפיות לגבי שינויים

מכריע של הברובם  ולא ניתן להבין את המצב בכללותו, בפועל. מורשים

 .ל המחלקה ואחראי התשלומים" החותמים הם מנכהמקרים

נמצא . ל.ק. מהסוכנות ומק2007- ו2006בבדיקת שלמות ההכנסות בשנים  ♦

 –לרבות נושא השליחים ,  קיבלה את כל ההקצבות כפי שסוכםע"הצכי 

 .נמצא תקין

 :המלצות הביקורת

 דוח באמצעות, בצורה ממוחשבתאחר תזרים המזומנים לנהל את המעקב  ♦

 הצפוי םלקבל מידע בכל רגע נתון על המצב התזרימחלקה ל רשיאפש

מצב כיום ה: נתונים הבאים יהיה מורכב מהדוח זה. בחודשים הקרובים

, לרבות התחייבויות לביצוע, שיקים בחוץ והעברות מתוכננות, בבנקים

 כיוםשיטה זו תעזור לתכנן נכון את ההשקעות בבנקים . הכנסות צפויותו

 .אם יהיו,  בעתידם תזריתמצבים של מצוקראוי עם ותעזור להתמודד כ

  תגובת המחלקה לכספים

תהליכי העבודה הקיימים בנושא הינם מספקים ואין צורך בתוכנת 

ניהול תזרים מזומנים אשר לא תשפר את אופן ניהול התזרים כפי 

 .לרבות בעיתות מצוקה, שמתבצע
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עניין לרחבה  ולהתייחס בהע"הצלעגן בכתב את מדיניות ההשקעות של  ♦

יש לקבוע כללים בדבר תדירות קבלת הצעות מבנקים . ח"שקעות במטהה

ל המחלקה בביצוע השקעות " ומרווח שיקול הדעת שיש למנכאחרים

   .ח"לרבות אפיקים במט, באפיקים מיוחדים

 בו יכללו כל מורשי ,נושא תאריך,  מעודכןאחד לקבוע מסמך מומלץ ♦

 לאשר מומלץ. רה ברורה ומובנתבצו, החתימה ומדרג ההרשאות שלהם

 .חתימה וחותמת, תאריךלרבות , כמקובל, את המסמך על ידי עורך דין

  תגובת המחלקה לכספים

מורשי החתימה מאושרים על ידי ההנהלה הציונית ואין צורך 

 .בחתימה של עורך דין

 

2008דצמבר   



 

ח
פ
ס
נ
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 ת ההנהלה הציוניתועד סיכום והמלצות

 לדוח הביקורת בנושא

 לקה לכספיםחהמ

 :  סעיפים3-הביקורת התמקדה הפעם ב

 ע במסגרת התקציב השוטף"הקצבות מועברות על ידי הצ •

 אופן ניהול התקציב •

 תזרים מזומנים •

ל המחלקה "קיימתי מספר פגישות עבודה עם  מנכ, לקראת ניסוח תשובתי בנדון

 עם המבקר לקבלת הבהרות נרחבות יותר על המלצותיו ועם הגורמים ,לכספים

 .ח"המוזכרים בדו, ע"המקבלים הקצבות מהצ

הן מתייחסות באופן ייחודי לזרמים רפורמים , לסעיף העברת ההקצבות באשר

לבריתות ולמוסדות , לתנועות המגשימות, לפדרציות הציוניות בעולם, וקונסרבטיבים

 .כגון מוסד ביאליק, ע"מתוקצבים על ידי ההצ

ל המחלקה לכספים וחבר הוועדה מקבלים את המלצת "מנכ, באשר לבריתות הציונות

לקבלת , הביקורת בדבר הצורך הדחוף לעדכן ולפרט את הנהלים הכתובים והקיימים

 .תמיכות אלה

 .בענין זה נפגש חבר הוועדה עם נציגי הבריתות למידע והבהרת הנוהל

 .הכספים יש כבר הצעה מפורטת בנידוןל "יש לציין כי למנכ

חות המוגשים "  מקובלת המלצת הביקורת המציינת שבנוסף לדו– תנועות המגשימות

 .על המחלקה להגשמה לבצע בדיקות משלימות ומדגמיות בעצמה, על ידי התנועות

יש לקבוע מודל לדיווח של  מקובלת המלצת הביקורת כי – רציות הציוניותפד

וכן מתקבלת המלצה נוספת של הביקורת . הפדרציות על שימוש בכספים אלה

המציינת שעל המחלקה לדאוג לכך שהפדרציות המקבלות תמיכות כספיות יציינו 

 .ל"ח בחו"בדיווח שם האחראי לביצוע הדו
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 המחייב יש לסכם מיד את הנוהל – שירותים רוחניים של רפורמים וקונסרבטיבים

חייבת לסכם , ועדה ההנהלתית לתמיכות אלהואנו סבורים שה. שימוש בהקצבות אלה

כ יש לקיים את המלצת הביקורת  שפרוטוקולים "כ. את הנוהל ללא דיחוי נוסף

 .רשמיים ושוטפים של הועדה יש להוציא לכל המעורבים בכך

חות "ו לבין הדואי ההתאמות שנמצאו בין ההקצבות שניתנ, מקובלת המלצת הביקורת

 .  יש לברר ולבדוק מיידית–שהוצגו 

ל הגזברות יפעל בהתאם להנחיית "מנכ, בהקשר לתזרים המזומנים במחלקת הכספים

 .הביקורת

 

 2010פברואר 



 

 
 
 
 
 
 

 שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית העולמית

 
 

 סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית 

 לתשובות לדוחות המבקר
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 שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית העולמית

 

 תמצית מנהלים

 רקע

: להלן(שליחות קצרה הינה שליחות של עובד ההסתדרות הציונית העולמית  •

 21לתקופה של עד , ל מטעמה"לפעילות בחואו של גורם חיצוני היוצא ) ע"הצ

 . יום בשנה30-יום ולא יותר מ

ת אישרו בעצמן את  המחלקות בהסתדרות הציוני2007עד מחצית שנת  •

 .השליחויות הקצרות שבמימונן

שחבריה הם " ועדה לשליחות קצרה"ר ההנהלה הציונית מינה " יו2007ביולי  •

 לכספים ומנהל החטיבה ל המחלקה"מנכ, )ר הוועדה"יו(מזכיר ההנהלה 

 .למשאבי אנוש

" שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית"סמכויות הוועדה הוגדרו בנוהל  •

 ובו נקבע כי בסמכותה של הוועדה לבחון ולאשר 2007 שפורסם בחודש יולי

 .  ע"הצשליחויות קצרות של עובדים ושל גורמים חיצוניים הנשלחים מטעם 

, ל המחלקה לכספים ואנשי ציבור"מנכ, באשר לשליחויות של חברי ההנהלה •

אולם הסמכות לאשר ,  הוועדה לשליחות קצרהנקבע כי הן יובאו לידיעת

 .ר ההנהלה הציונית"אותן תישאר בידי יו

במספר השליחויות הקצרות לעומת אחוז  30- חלה ירידה של כ2008בשנת  •

סתכמה  שליחויות קצרות שעלותן ה87 היו 2008עד סוף נובמבר .  2007שנת 

 אלף 245- בעלות של כ2007 שליחויות בשנת 128 אלף דולר לעומת 146-בכ

 .דולר
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 נהלים 

 "שליחויות קצרות"באוגדן הנהלים של ההסתדרות הציונית קיים נוהל  •

 הוא חלקי ואינו 2007הנוהל החדש משנת .  איננו מעודכן אשר 1996משנת 

 .משולב באוגדן הנהלים

.  תומעודכנאינן ל " תשלום האשענייןההנחיות ב, בנוהל הישן -

בפועל התשלום מתבצע על . התייחסות לנושא זה בנוהל החדש אין

 .פי הנוהל הקיים בסוכנות היהודית

או קרוב /אין התייחסות לעניין אישור צירוף חופשה פרטית ו -

 .משפחה לנסיעה במסגרת השליחות הקצרה

על פי נהלי הסוכנות נקבע כי היא תפעל ככל האפשר , עם הקמת הוועדה •

 .היהודית

 :לדוגמא.  הנחיות מעודכנות בעניין השליחויות הקצרות אינן מעוגנות בנוהל •

 .הכללת נסיעותיהם של ראשי המחלקות בתכנית העבודה השנתית -

לי המחלקות "העברת הסמכות לאישור שליחויות קצרות של מנכ -

 ".ערכיםמנהלי מ"בעקבות שינוי מעמדם ל, לידי הוועדה, לשעבר

 פיקוח ובקרה

הנתונים הסטטיסטיים על השליחויות הקצרות והעלויות הכספיות  •

 ועל כן אינם מאפשרים הצגת אינם מדויקים" שלח"הרשומות במערכת 

 :לדוגמא.  תמונת מצב אמיתית על השליחויות

ובכלל זה את , ל"כוללים את כל תקופת השהות בחו" ימי השליחות" -

ל במסגרת שליחות של גורם " השהות בחוכן את ימיימי החופשה ו

 .חיצוני

 את מים תואםל וכן החזר ההוצאות בתפקיד אינ"קצובת האש -

 .בפועללשליחים הסכום ששולם 
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העלויות הרשומות אינן כוללות את ההוצאות המשולמות באמצעות  -

 .  ל"גזברויות חו

ם הכספיי וכן למחלקה לכספים אין בקרה על החיובים ע"הצלמחלקות ב •

 .ל ישירות בתקציב המחלקות"שמבצעות גזברויות חו

ה מגובה בתקציב מפורט ולא נתכנית העבודה של השליחויות הקצרות אינ •

 מגישים לוועדה אבסיום השליחות ל.  תמיד מצורף לוח הזמנים של הנסיעה

לוועדה אין ראייה כוללת ואמצעי בקרה על השליחויות , לפיכך.  דוח מסכם

 .הקצרות

 ל"יעות לחוביטוח נס

 השליח אינו מיודע כי , ע"הצה ממומנת על ידי נשליחויות בהן הטיסה אינב •

ל "עליו לטפל בהסדרת ביטוח רפואי ומטען למשך כל תקופת שהותו בחו

 .ושעליו להקפיד שהפוליסה הולמת את מצבו הרפואי

ל של השליח בגין ימי "אין הקפדה על קיזוז עלות הביטוח מקצובת האש •

, במקרים בהם נרכשה עבורו פוליסה מורחבת.  פו לשליחותחופשה שצור

 .הקיזוז נעשה על פי תעריף קבוע ולא לפי עלות הביטוח בפועל

 "הנוסע המתמיד"נקודות טיסה במועדון 

השימוש בנקודות מועדון איסור המדיניות הנהוגה בסוכנות היהודית בעניין  •

ל של ההסתדרות ה מעוגנת בנוהנ אינעל ידי העובדים" הנוסע המתמיד"

 .הציונית

" כתב התחייבות"במדור טיסות אין מעקב אחר החתמת השליחים על  •

המורה על איסור ניצול הנקודות לשימוש פרטי ועל התחייבות השליח 

לצורך שימוש , זאת. למסור למדור את קוד הגישה לחשבונו במועדון

 .הסוכנות היהודית/ע"הצמטעם הבאות בשליחויות אלה בנקודות 
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 לרשות מדור טיסות יש קושי לנהל את רישום נקודות עומדיםבאמצעים ה •

 . יעילןולנצלן באופהטיסה 

 . מדויקונהוא חלקי ואינ" שלח"הרישום במערכת  -

אל "ומטיסות בחברת , הרישום כולל רק שליחים שהם עובדי הארגון -

 .בלבד" על

 .וג שתוקפן עומד לפ טיסהאין הקפדה על העדפת שימוש בנקודות -

לסוכנות /ע"הצנמצא כי נעשה שימוש פרטי בנקודות טיסה השייכות ל -

 . היהודית

 ל הכספים ואנשי ציבור"מנכ, חברי הנהלה

לים ואנשי ציבור "מנכ,  שליחויות קצרות של חברי הנהלה39 היו 2007בשנת  •

 שליחויות 29 היו 2008עד סוף נובמבר .   אלף דולר109-שעלותן הסתכמה בכ

 אינם כוללים את בתי תוניםהנ.   אלף דולר81-בכתן הסתכמה קצרות שעלו

, טיסות פנים(ל "המלון ואת ההוצאות המשולמות באמצעות גזברויות חו

 ).'שכירת שרותי נהגים וכו, רכבות

 להחיל על ההסתדרות הציונית את 1999החלטת ההנהלה הציונית מיוני  •

 הקיים "לים"נכהחזר הוצאות הכרוכות בעבודה לחברי הנהלה ומ"נוהל 

 התאמות הנובעות מהמבנה  לבצעע"הצאת  מחייבת בסוכנות היהודית

 בנוסף אנו ממליצים לאמץ את .ומהסמכויות הקיימות בהסתדרות הציונית

ת של יואמורה להיקבע בקרוב בסוכנות היהודית באשר לשליחושהמדיניות 

 .אנשי ציבור

שי ציבור אינן ל הכספים ואנ"מנכ, שליחויות קצרות של חברי הנהלה •

 יגיש דיווח שנתיר ההנהלה "אנו ממליצים כי יו.  מדווחות לגורם כלשהו

  .להנהלה הציונית
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  מבוא

או של גורם  העולמית שליחות קצרה הינה שליחות של עובד ההסתדרות הציונית

 יום 30- יום ולא יותר מ21לתקופה של עד , ל מטעמה"חיצוני היוצא לפעילות בחו

 .בשנה

אישרו בעצמן את השליחויות  סתדרות הציוניתבההמחלקות  2007 שנת עד אמצע

 .ןנשבמימו הקצרות

 בהסתדרות הציונית "ועדה לשליחויות קצרות" הוקמה לראשונה 2007בחודש יולי 

ר ההנהלה "אשר מונו על ידי יו, חברי הוועדה.  2007 באוגוסט 15-החלה לפעול בוהיא 

ל המחלקה "כמנ, )ר הוועדה"המשמש כיו(ית מזכיר ההנהלה הציונ:  הם, הציונית

 .מנהל החטיבה למשאבי אנושכן לכספים ו

ר קבע כי הוועדה תפעל ככל האפשר על פי נהלי הסוכנות "ראש מטה לשכת היו

 . לקבוע את סדרי עבודתהת הוועדה אנחההיהודית וה

ע כי  נקב,2007מחודש יולי  ,"שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית העולמית"בנוהל 

בסמכותה של הוועדה לבחון ולאשר שליחויות של עובדים ושל גורמים חיצוניים 

ל "מנכ, הנהלההשליחויות של חברי באשר ל .הסתדרות הציוניתהנשלחים מטעם ה

, ה קצרתשליחול העדווהיובאו לידיעת נקבע כי הן ,  ציבורישנאו ה לכספיםהמחלק

 .לה הציוניתר ההנה"אולם הסמכות לאשר אותן תישאר בידי יו

 מיום הסתדרות הציוניתקצרות בהשליחויות  הטיפול בהביקורת בדקה את אופן

 .2008ועד נובמבר הקמת הוועדה 

 . בסוכנות היהודיתליחויות קצרותש: בנושא ציין כי לאחרונה ערכנו ביקורת דומהנ

 נתונים

  בסוכנות היהודית ובהסתדרותהיא מערכת לניהול מערך השליחות" שלח"ת כמער

 .2000 וחודשה בשנת 1992 אשר פותחה בשנת , הציונית

מצב האישורים , נתונים על השליחות,  כוללת את פרטי השליח"שלח"מערכת 

פרוטוקול היום והסדר . ועלות השליחותהקצרה הנדרשים בתהליך אישור השליחות 

 . באמצעות המערכתים מופק קצרותתיושליחול הועדהו  ישיבותשל
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 :"שלח"יסטיים במערכת הנתונים הסטט.  א

את הנתונים על השליחויות הקצרות " שלח"ריכזנו מתוך מערכת בטבלה שלהלן 

 .2008 בנובמבר 27 ועד 2007שנת מ ,יחידותלבחלוקה למחלקות ו ,סתדרות הציוניתבה

נתונים על סטאטוס השליח הבחנו בין עובדי ההסתדרות הציונית לבין חברי הנהלה ב

היתר הם שליחים .  ציבורשינאכן ו)  המחלקות לשעבריל"מנכ(ומנהלי המערכים 

 .ארגוןשאינם עובדי ה

, סמינר, כנס, סיור עבודה: בנתונים על סוגי השליחויות הבחנו בין מטרות השליחות

 . ארוכהחפיפה לשליחותכן הדרכה והרצאות ו

ע "חמ, אירופה, ט"אמל, בנתונים על יעדי השליחות הבחנו בין מדינות צפון אמריקה

 ).אוסטרליה ודרום אפריקה(ואחר 

מרבית השליחויות בהסתדרות הציונית הן של שליחים מהנתונים בטבלה עולה כי 

  .   עבודהילסיור,  הנוסעים בעיקר למדינות אירופה,ארגוןשאינם עובדי ה

השליחויות הקצרות מספר  ב אחוז30-חלה ירידה של כ 2008כי בשנת כמו כן נמצא 

 .2007לעומת שנת 

 2008 בנובמבר 27 ועד 2007ן נתוני השליחויות הקצרות בהסתדרות הציונית משנת להל

 ":שלח"מתוך מערכת 
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המחלקות  כלבשליחויות של  ל" שלעיל הצגנו את ימי השליחות ואת ימי האשהבטבל

 .הסתדרות הציוניתוהיחידות ב

אינם מספקים נתונים אמיתיים על " שלח "הביקורת העלתה כי הרישומים במערכת

   :"נטו"ימי השליחות 

את כל תקופת למעשה כוללים " משך ימי השליחות"ם על הנתוני .א

 .ל ובכלל זה גם ימי חופשה פרטית"השהות בחו

אינם יכולים לשקף את מספר ימי " ל"י האשמספר ימ"הנתונים על  .ב

ל "משום שלעיתים גורם חיצוני נושא בעלות ימי האש" נטו"השליחות 

 ). ולגורם נוסףהסתדרות הציוניתלכשהשליחות היא משותפת (

אינם יכולים אף הם " שלח"במערכת " מספר ימי העבודה"הנתונים על  .ג

שבת שבגינם ו  שישיםימיהלספק מענה משום שהם אינם כוללים את 

 .והם חלק מימי השליחות, ל"משולמים ימי אש

 ":שלח"הנתונים הכספיים במערכת .    ב

  עלות הטיסה

עלות , נקובים בדולר וכוללים את עלות הטיסה" שלח"הנתונים הכספיים במערכת 

נסיעה , השכרת רכב, ויזה, ביטוח רפואי ומטען: כגון(ל ועלויות נוספות "האש

 ).'יסות פנים וכוט, רכבות/במוניות

העלות . תה אמיתיתילא הי" שלח"עלות הטיסה שנרשמה במערכת , עד לאחרונה

ולא עודכן " שלח"ערכת מללמחירון שהוזן בעבר בהתאם ונקבעה לפי יעד השליחות 

 .בהתאם למחירים שהיו בפועל

 את הפירוט המלא של " שלח"מערכת מזינים ל 2008 נמסר כי מחודש אפריל לביקורת

מערכת את ל זיןמדור טיסות מ, לאחר מכן. הכלולות בשליחותסלולי הטיסות כל מ

 . של הטיסות המדויקהמחיר



 

 63

 אין התאמה בין עלות הטיסה בהםבבדיקה מדגמית מצאנו מקרים , יחד עם זאת

ל "מנכ "םלבין העלות הרשומה במערכת הכספי" שלח"במערכת ) בדולר(הרשומה 

 :לדוגמא ."2000

אריך ת יעד מחלקה השליח
 שליחות

עלות 
"שלח"ב

 עלות
"2000ל "מנכ"ב

 2,768 2,169 2008מאי ב"ארהפעילות ציונית 'שליח א

 3,561 20084,295ספטמבר ב"ארהפעילות ציונית 'שליח ב

 655 2008873ספטמבר אנגליהות ציוניתלפעי 'שליח ג

 .  במחיר הטיסהישנן מספר סיבות אפשריות להפרש מבירור עם מדור טיסות עולה כי 

 :לדוגמא

" שלח" בתקופה שבין הזנת השליחות במערכת ההטיס במחיר שינוי.  א

 . שלב הכרטוס של כרטיס הטיסהלבין

 אשר  בטיסהים תקציב המחלקה בגין שינוימדור טיסות מחייב את.  ב

.   לאחר שלב הכרטוס של כרטיס הטיסה, לבקשת המחלקהנדרשו

 ".לחש"חיוב זה אינו מופיע במערכת 

עמלת ("  אחוז11עור של יבשתקציב המחלקה מדור טיסות מחייב את .  ג

שהוזן  הטיסה   במחירהנכללעד לפני כשנה העמלה לא . ")מחלקה

 ".שלח"מערכת ל

 עלות הטיסה הרשומה במערכת בחלק מהמקרים, מהסיבות שהוצגו לעילכתוצאה 

 .בפועלעלות  האינה" שלח"

 יזהועלות הו

, יחויות הקצרות בסוכנות היהודיתשלעל הלאחרונה ת שערכנו בעקבות דוח הביקור

  מדור טיסות מסר לנו כי".שלח"יזה הוסר ממערכת ווהמחירון הקבוע של עלויות ה

 בהתאם , עבור כל שליחות,ויזה מוזנת באופן ידניו עלות ה2008מחודש יולי החל 

 . ולמספר ימי השליחות בפועלת היעדלמדינ
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 ל"עלות האש

ל ששולם לשליח "את סכום האש" שלח"שליחות לא מעדכנים במערכת בסיום ה

 . בפועל

אלא גם מרכיבים , ל"סכום התשלום בפועל כולל לא רק את קצובת ימי האש, למעשה

 :לדוגמא. נוספים

אשר לעיתים , ת הטיסה בפועלשעול בהתאם ל"קצובת האשתוספת ל.   א

 .ל נוסף"יום אש/השליח בחצי מזכות את 

  שמגיש השליחה על בסיס הקבל נעשה במלוןם בגין השהותתשלו.  ב

 .לכספים בתום השליחות למחלקה 

הוצאות ה בגין החזר לו גם שלמיםבעת ההתחשבנות עם השליח מ.   ג

לשדה התעופה  מוניות   :לדוגמא .מהלך השליחות בלובתפקיד שהיו 

 .ולבית המלון ובחזרה

 סכום ואיננ ,ם היציאה לשליחותטר" שלח"מערכת המוזן לל " האשסכום ,כלומר

 .ל ששולם לשליח בפועל"האש

 עלות השליחות

, טיסות פנים, התשלום עבור בית המלוןל מבצעות את "הגזברויות בחובמקרים בהם 

תקציבי המחלקות הן מחייבות ישירות את ', וכו שרותי נהגים שכירת, רכבות

אלא רק במערכת " שלח"אינם מופיעים במערכת חיובים אלה . בהסתדרות הציונית

מופיעה הערכה ראשונית של ההוצאות הללו " שלח" יצוין כי במערכת ."2000"ל "מנכ"

 .ולא הסכומים אשר שולמו בפועל

 אינם משקפים את העלות "שלח"במערכת המופיעים  נתונים הכספייםה, כלומר

 .בפועל, תיוהכוללת של השליחו

טיסטיים והן הנתונים הכספיים הביקורת מציינת כי הן הנתונים הסט, לסיכום

הקצרות  השליחויות עלאינם מספקים תמונת מצב אמיתית " שלח"במערכת 

 .בהסתדרות הציונית
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 "2000ל "מנכ "םהנתונים הכספיים במערכת הכספי.   ג

להלן נתוני . בתקציב המחלקות קיים סעיף תקציבי המיועד לשליחויות קצרות

 :)בדולר (2008-2007התקציב והביצוע לשנים 

 2008 2007 שליחות קצרות

   ביצוע תקציב ביצוע תקציב סעיפי התקציב

 הגשמה

 פעולות בארץ

 ל"פעולות בחו

 משרד ראשי

46,500 

20,500 

- 

26,000 

52,726 

22,720 

- 

30,006 

57,168 

16,400 

13,768   

27,000 

54,312 

13,443 

13,766 

27,103 

 פעילות ציונית

 היגותעידוד ציונות ופיתוח מנ

  חינוכי קראוון–פרויקטים 

 משרד ראשי

50,000 

5,000 

- 

45,000 

60,880 

5,324 

8,927 

46,629 

37,500 

4,500 

- 

33,000  

21,503 

3,908  

- 

17,595 

 55,947  82,000 81,629 81,500 שירותים רוחניים בתפוצות

פעולות רפורמים וקונסרבטיבים 

 )הקצבות(

- - 1,430 1,427 

 יים בישראלמפעלים ציונ

 ל"הסברה בחו

 משרד ראשי

18,000 

- 

18,000 

17,315 

761 

16,554 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 7,403 3,000 5,051 3,500 המחלקה לכספים

 2,010 - - - שיווק

 - - 4,187 - גיוס משאבים

 - - - 1,000  מינהל וארגון–ארכיון ציוני 

 225 5,000 545 5,000  חברי הנהלה–מזכירות ההנהלה 

 3,555 25,000 23,181 20,000 ידה לשליחות ציוניתהיח

צוג התנועה הציונית בוועדת ישראל יי

 בחבר הנאמנים

- - 5,500 - 

225,500245,514216,598146,382 כ הוצאות"   סה
 

             ,במהלך החודש ,לאחר שנעשו שינויים 2008 בנובמבר 27הנתונים נכונים לתאריך :  ההער
 . של המחלקות קציבבסעיפי הת
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 אלף דולר בתקציב 20-כבחריגה יתה י ה2007מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת 

כספים , פעילות ציונית, הגשמה:  במחלקותתהיהחריגה הי. השליחויות הקצרות

: כמו כן החריגה נובעת מהוצאות שלא תוקצבו מראש כגון. והיחידה לשליחות ציונית

של המחלקה לפעילות ציונית ושליחויות  "חינוכין קראוו"פרויקט שליחויות במסגרת 

 .ל" והסברה בחובמסגרת גיוס משאבים

מנהל המערך לפעילות ציונית מסר בתגובה כי לקראת סוף השנה 

אולם הבקשה , "קראוון חינוכי"הועברה בקשה לתקצב את פרויקט 

 .לא בוצעה

יחד .  ויות הקצרותתקציב השליחכלל  מ אחוז68- יש ניצול של כ2008 בנובמבר 27עד 

 . קיימת חריגה בתקציב השליחויות של המחלקה לכספים,עם זאת

ובו רשומות " פעולות בארץ"הביקורת העלתה כי במחלקה להגשמה קיים סעיף 

של   השליחותזאת בנוסף להוצאות. ל"ל של שליחויות לחו"הוצאות טיסה ואש

 ".ל"פעולות בחו"הרשומות בסעיף המחלקה 

, םנפרדי ההוצאות עבור השליחויות הקצרות רשומות בסעיפי תקציב , מחלקותמספרב

 .מקפידים למיין את השליחויות לפי נושאי הסעיפים הללו לא אולם בפועל

כך שלכל מחלקה יהיה סעיף תקציבי , הביקורת ממליצה לאחד את סעיפי המשנה

יות יש להקפיד לתקצב את סעיפי השליחו, בנוסף.  אחד עבור השליחויות הקצרות

 .של המחלקות כדי להימנע מחריגות הנובעות מהעדר תקצוב

מנהל המערך לפעילות ציונית ומנהל מערך ההגשמה מסרו בתגובה כי 

 . הם מקבלים את המלצת הביקורת

ל המחלקה לכספים בהסתדרות הציונית מסר בתגובה כי " מנכ

 .ההמלצה תיבחן עם המחלקות והוא יפעל ליישומה

  :עולים הממצאים הבאים" 2000ל "מנכ"ומות במערכת  הרשמבדיקת ההוצאות

 לצורך חפיפה לקראת 2008ב ביוני "מהמחלקה להגשמה יצא לשליחות בארה שליח

המחלקה  , ל"בנוסף לעלות הטיסה והאש, 2000ל "מערכת מנכעל פי . שליחות ארוכה

 ."החזר כרטיס טיסה"בגין  בתשלוםחויבה 
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חברת התעופה  היה לחזור ארצה בטיסה של השליח אמורמבירור שערכנו עולה כי 

.  דחתה את הטיסה מיום חמישי בלילה ליום שישי לפנות בוקרהחברה. "קונטיננטל"

  רכש בעצמו כרטיס טיסההשליח ,לנחות בארץ בשבתהייתה מכיוון שטיסה זו אמורה 

 . דולר1,540במחיר , "על-אל"בחברת , נוסף

קצרות נתבקשו לאשר הוועדה לשליחויות ל המחלקה לכספים ו"מנכ, שליחותבסיום ה

 לאחר . "אל על"ב כרטיס הטיסה בגיןלשליח ר ההוצאות חזרטרואקטיבית את ה

תקציב המחלקה ,   כאמור.ל שהגיש" ההחזר שולם לשליח במסגרת דוח האש,האישור

 .להגשמה חויב בהתאם

צורף לכרטיס הטיסה של משהנחיות הלציין בדף אנו ממליצים למדור טיסות 

לפנות אך על השליח  – כי בכל מקרה שבו נדרש לעשות שינוי כלשהו בטיסה ,השליח

    .ורק למדור טיסות

כי כאשר נדרשת תוספת תשלום , אנו ממליצים להוסיף הנחייה לשליח, כמו כן

על מנת שיבחן חלופות , יש לקבל אישור מהמנהל הישיר, למחיר הטיסה החדשה

 ).יום נוסףל ל"כגון עלות לינה ואש(נוספות 

מחברת  דולר 564 התקבל זיכוי בסך , במקרה שלעילמדור טיסות מסר לביקורת כי

 . בגין הטיסה חזרה שלא מומשה" קונטיננטל"

  הכספי בעקבות ההחזרתקציב המחלקה להגשמה לא זוכה העלתה כי הביקורת 

  .שהתקבל מחברת התעופה

י הזיכוי ל המחלקה לכספים בסוכנות היהודית מסר בתגובה כ"מנכ

. ל"ביחידה לפעילות ציונית בחו, נוצל בתקציב ההסתדרות הציונית

הזיכוי מתבצע בהתאם לאפשרות הניצול בפועל ולא הוא הסביר כי 

 .לפי המחלקות שתקציבן חויב

במערכת .  2008שלושה שליחים מהמחלקה להגשמה יצאו לשליחות בדנמרק במאי 

ביטול " דמי  בגין  דולר352 בסך ה חויבההמחלק, בנוסף לעלות הטיסה, "2000ל "מנכ"

 .להםש" הטיסה

 . הללוםכי לא היה ביטול של כרטיסי הטיסה של שלושת השליחימסר לנו מדור טיסות 

מבירור שערכנו עולה כי מדובר בחיוב המחלקה בגין עריכת שינויים בכרטיס הטיסה 

 .לאחר שלב הכרטוס
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במערכת להקפיד לציין הציונית של ההסתדרות כספים הביקורת ממליצה למחלקה ל

 .ות המחלקים הנעשים בתקציבילחיוב המדויקת  את הסיבה2000ל "מנכ

.  לשליחות במקסיקו2008יצא בספטמבר  ל"שליח המחלקה לפעילות ציונית בחו

 והמחלקה להגשמה יממנו באופן נרשם כי המחלקה לפעילות ציונית" שלח"במערכת 

 .השליחותעלות את שווה 

 הטיסה מומנה על ידי שתי  עלותעולה כי" 2000ל "מנכ"רכנו במערכת מבדיקה שע

 מתקציב ובי חו, דולר2,248.44 בסך ל והחזר ההוצאות בתפקיד"האשהמחלקות אולם 

 . בלבדהמחלקה להגשמה

הביקורת ממליצה למחלקה לכספים לחייב את המחלקה לפעילות ציונית במחצית 

כות בהתאם את תקציב המחלקה החזר ההוצאות בתפקיד ולזל ו"מעלות האש

 .להגשמה

מעקב תקופתי אחר החיובים  תבצע ה מחלקהביקורת ממליצה כי כל, כמו כן

 .ההמבוצעים בסעיף השליחויות הקצרות של

מנהל מערך ההגשמה מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 

 .הביקורת ויפעל בהתאם

 ל"גזברויות חו

בגין , מידי חודש, יבי המחלקותל מחייבות ישירות את תקצ"חובגזברויות ה

 .התשלומים אשר שולמו באמצעותן

ל "הגזברות בחושבגינן העלויות ושל השליחויות של פירוט ת ו מקבלאינן ותהמחלק

שכירת שירותי נהגים , רכבות, טיסות פנים, בתי מלון:  לדוגמא.ן תקציבחייבה את

 . ועוד

אין אפשרות , מחלקות עצמןלמחלקה לכספים של ההסתדרות הציונית וכן ל, כלומר

 .ל"חובגזברויות ה שמבצעות על חיובי התקציב בקרה

הוצאות אין אפשרות להבטיח שהגזברות מממנת עבור השליחים רק את ה, כמו כן

 . הוועדה לשליחויות קצרותאשר אישרה
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הן בסוכנות היהודית והן בהסתדרות ,  לכספיםות המחלקיל"הביקורת ממליצה למנכ

ל "על החיובים שמבצעות גזברויות חווהפיקוח יר את אופן הבקרה להסד, הציונית

 .בסעיפי התקציב של המחלקות

 תהליך אישור השליחויות הקצרות

 הוועדה לשליחויות קצרות.  א 

קבעה כי הוועדה .  2007 באוגוסט 15-פועלת מההוועדה לשליחויות קצרות , כאמור

 אשר מונו כאחראים על ,חלקותוכי נציגי המ, היא תתכנס בכל שבוע במועד קבוע

לצורך הגשת הבקשות  ישתתפו בישיבות הוועדה, השליחויות הקצרות במחלקה

 .לשליחויות הקצרות ומתן הבהרות

אישור ת כמעט בכל שבוע ובמקרים דחופים ס כי בפועל הוועדה מתכננמסרלביקורת 

 . סבב טלפוני באמצעותנעשההשליחות 

פעילות ,  הגשמה: במחלקות) לשעברחלקותמהלי "מנכ (שלושת מנהלי המערכים

 מונו על ידי המחלקות לשמש כאחראים על ,ציונית ושירותים רוחניים בתפוצות

ל המחלקה לכספים אחראי על נושא השליחויות " מנכ. השליחויות הקצרות במחלקה

 .במחלקה לכספים וביחידה לשליחות ציוניתהקצרות 

קובע כי משך השליחות הקצרה "  הציוניתבהסתדרותשליחויות קצרות "נוהל , כאמור

אלא ,  יום בשנה30ל לא יעלה על "כ משך השהות בחו" יום וכי סה21לא יעלה על 

 .במקרים חריגים המחייבים אישור של הוועדה לשליחויות קצרות

תה ילא הי 2008  ועד מועד סיום הביקורת בנובמבר2007הביקורת מציינת כי בשנת 

 .שנקבעה בנוהל  מהמכסהורמי חוץ ג ושל של עובדיםחריגה

 תכנית עבודה לשליחויות קצרות.  ב

 31-עד ה, המחלקות והיחידות בהסתדרות הציונית נדרשות על פי הנוהל להגיש לוועדה

 את סוגי פרטעל התכנית ל. תכנית עבודה שנתית לשליחויות קצרות, בדצמבר

ניים היוצאים לשליחות השליחויות ומספר ימי השליחות של עובדים ושל גורמים חיצו

בתיאום מראש עם הוועדה , במחצית השנהניתן לעדכן את תכנית העבודה .  מטעמה

 .לשליחויות קצרות ובמסגרת התקציב המאושר
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המחלקה לכספים והיחידה לשליחות , הביקורת העלתה כי המחלקה למפעלים ציוניים

 .2008 לשנת קצרותהציונית לא הגישו לוועדה את תכנית העבודה לשליחויות 

בתכנית העבודה של המחלקה להגשמה לא צוין מספר ימי השליחות של , כמו כן

 .השליחויות הצפויות

של השליחויות שנתית  הביקורת ממליצה למחלקות להקפיד על הכנת תכנית עבודה

 .  לוועדה לשליחויות קצרותהקצרות ולהעבירה במועד

תגובה בתקציב הקצרות ויות העבודה של השליח יתכי תכנבנוסף אנו ממליצים 

 .בסוכנות היהודית נהוגכפי ש, מפורט

מנהל המערך לפעילות ציונית מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 

 .הביקורת

כי בתכנית העבודה יש , 2007 בדצמבר 5-במכתב מה, מזכיר הוועדה הבהיר למחלקות

 מאשר את ר ההנהלה "שיועל אף , לכלול גם את נסיעותיהם של ראשי המחלקות

 .נסיעותיהם

תכנית העבודה של המחלקה לפעילות ציונית ושל המחלקה הביקורת העלתה כי 

 .לשירותים רוחניים בתפוצות לא כללו את הנסיעות הצפויות של ראשי המחלקות

העבודה המחלקתית גם לכלול בתכנית  אנו ממליצים לעגן בנוהל את בקשת הוועדה

 .חלקותאת נסיעותיהם הצפויות של ראשי המ

מנהל המערך לפעילות ציונית מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 

 .הביקורת

אופן ביצוען , כדי לפקח על אופן יישום תכנית העבודה של השליחויות הקצרות

, אנו ממליצים כי בסוף השנה המחלקות יגישו לוועדה דוח מסכם, והתאמתן לתקציב

כולל , ן השליחויות שהתקיימו בפועלאשר ישווה בין השליחויות בתכנית העבודה לבי

 .התייחסות לתקציב ולביצוע
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 לשליחות קצרהנסיעה הגשת בקשה ל.  ג

הכוללת (הנסיעה בצירוף תכנית , ה לשליחות קצרהנסיעהנוהל קובע כי טופס בקשה ל

לא  לשליחויות קצרות  יוגשו לוועדה)לוח הזמנים של הנסיעהיעדי השליחות ואת 

על טופס הבקשה נדרשת חתימה של . לשליחותי מועד היציאה  יום לפנ14-יאוחר מ

 .מנהל המערךשל במחלקה ו אגף הכספיםוכן חתימותיהם של מנהל , השליח

  : לדוגמא. כי לא תמיד הוגש לוועדה לוח הזמנים של הנסיעההביקורת העלתה 

  .2007בדצמבר , הולנד יצא לשליחות בשליח מהמחלקה להגשמה.  א

  .2008במאי , איטליה יצא לשליחות בקה לשירותים רוחניים מהמחלשליח.  ב

 גם  קצרההמחלקות להקפיד לצרף לטופס הבקשה לשליחותהביקורת ממליצה לכל 

 .כפי שנקבע בנוהל, האת לוח הזמנים של הנסיע

יפורטו השליחויות קצרה הביקורת ממליצה כי בטופס הבקשה לשליחות , בנוסף

המשך מהן השליחויות הצפויות לו בן כן יצויוית שליח בשנה הנוכחל השהקודמות 

 היא  המבוקשתאנו ממליצים לציין בטופס הבקשה אם השליחות, כמו כן.  השנה

 .בהתאם לתכנית העבודה

.   המבנה הארגוני בהסתדרות הציוניתלשנות אתה החליט "הוועד הפועל הציוני הל

, "מנהלי מערכים " שללי המחלקות למעמד"כ מנתבעקבות שינוי מעמדם של שלוש

הציונית אלא לאישור של ר ההנהלה "יושל נסיעותיהם אינן מובאות עוד לאישור 

 .הוועדה לשליחויות קצרות

בהסתדרות מחלקות הלי "מנכ "מונחהביקורת ממליצה למחוק בנוהל את ה, לפיכך

היא בידי  יםיהם של מנהלי המערככי הסמכות לאשר את שליחויות  ולציין"הציונית

 .לשליחויות קצרותה הוועד

על טופס יאשרו בחתימתם הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל כי ראשי המחלקות 

לאישור תועבר הבקשה בטרם , קצרה של מנהלי המערכיםהשליחות את ההבקשה 

 . לשליחויות קצרותשל הוועדה

 המערכים כי עליהם לצרף לטופס הבקשה גם את לוח יכמו כן יש להבהיר למנהל

 .סיעההזמנים של הנ
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ר הוועדה לשליחויות קצרות מסר בתגובה כי הוא מקבל את "יו

 .המלצות הביקורת והוועדה תפעל בהתאם

האחראי מטעם ,  לשליחויות קצרותהוועדהשל   לאישורבמקביל להגשת טופס הבקשה

  כמו.תוך ציון הסעיף התקציבי, "שלח"המחלקה מזין את תכנית השליחות במערכת 

 הזנת לאחר .  רים של תקציבן המחלקה ושל מנהל המערך את האישו הוא מזיןכן

את העלויות של " שלח"במערכת להזין  מוסמך מדור טיסות ,האישורים הנדרשים

 . מקומות בטיסהשריוןומטפל ב) יזה במקרה הצורךווהו(כרטיס הטיסה 

מציינת גם את מצב האישורים , אשר נועדה לניהול מערך השליחות" שלח"מערכת 

 . הקצרותתיוותהליך אישור השליחהנדרשים ב

הוזנו  האישורים של התקציבן ושל מנהל המערך מצאנו מקרים בהםיחד עם זאת 

 :לדוגמא.  מהשליחות חזר השליח שלעיתים אף לאחר , באיחור" שלח"במערכת 

 עד  באוגוסט20-מב "לפעילות ציונית יצא לשליחות בארהמנהל המערך . א

חתמו על טופס הבקשה  ראש המחלקהוהתקציבן . 2008  בספטמבר17-ה

 19-ב" שלח"אישור הוזן במערכת האולם  . ביולי31 בתאריך לשליחות

  . לפני יציאתו לשליחותיממה כלומר ,באוגוסט

 11 במאי עד 8-מלהגשמה יצאה לשליחות בדנמרק שליחה מהמחלקה  .ב

 .המקומית לצורך השתתפות בסמינר והופעה בפני הקהילה 2008במאי 

בשמו ובשם ,  חתם על טופס הבקשה לשליחותמערך ההגשמהמנהל 

 האישורים הוזנו , אולם.2008  באפריל 8 בתאריך ,במחלקההתקציבן 

כלומר חודש לאחר שהשליחה יצאה ,  2008 ביוני 5-ב" שלח"במערכת 

  .לשליחות

הביקורת ממליצה למחלקות להקפיד על , כדי לנהל באופן יעיל את מערך השליחות

נו ממליצים א כמו כן .בסמוך לקבלת האישור" שלח"מערכת בשורים הזנת האי

 ,בכךאישור הוועדה לשליחויות קצרות הזנת תנה את אפשרות תנ .ל.לשקול כי ל

  .הוזנו למערכת – של התקציבן ושל מנהל המערך במחלקהשהאישורים 

מעכבת את שליחת " שלח"ר בהזנת האישורים במערכת והביקורת מציינת כי איח

ואינה , טרם היציאה לשליחות, ל"ראת הביצוע של המחלקה לכספים לגזברויות חוהו

מאפשרת לגזברויות לחייב את הסעיף התקציבי של המחלקות הרלבנטיות בגין 

 .הוצאות השליחות שבטיפולן
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ר הוועדה לשליחויות קצרות מסר בתגובה כי ההמלצה תועבר "יו

 ."שלח"נ המתפעלת את מערכת .ל.לטיפולה של חברת ל

 אישור השליחות הקצרה.  ד

 יום 14- טופס הבקשה לשליחות קצרה יוגש לוועדה לא יאוחר מ נקבע כינוהלב, כאמור

הוועדה אמורה להחליט בעניין הבקשה לשליחות בתוך .  לפני מועד היציאה לשליחות

" שלח"מזכירת הוועדה מזינה למערכת  2008החל משנת .  שבעה ימים מיום הגשתה

  . הוועדהאת החלטת

אמורה להיות תנאי להמשך הטיפול בשליחות , "שלח"במערכת , הזנת אישור הוועדה

 .שליחלטיסה טיס רהזמנת כלו

הוועדה הוזנה של  ההחלטה שערכנו במדגם של שליחויות מצאנו כי הבבדיק, אולם

 ולעיתים אחרי יחותל לשלעיתים אחרי שהשליח יצא, בשלב מאוחר" שלח"למערכת 

  :גמאלדו.  ובוש

תאריכי  מחלקה שליח
 השליחות

אישור 
ועדת 

השליחות

הזנת אישור 
הוועדה 

במערכת 
 "שלח"

 25.8.08 20.8-17.9.0828.7.08 פעילות ציונית 'שליח א

 24.3.08 3.2.08 5.2-17.2.08 הגשמה 'שליח ב

 11.6.08 22.5-28.5.0820.5.08 הגשמה 'שליח ג

 11.6.08 27.4.08 8.5-11.5.08 הגשמה ' דהשליח

 11.6.08 22.5-28.5.0827.4.08 הגשמה 'שליחה ה

הביקורת מציינת כי מהטבלה שלעיל עולה כי מוציאים לפועל שליחויות קצרות מבלי 

 .  למערכת הוזןשאישור הוועדה

למדור טיסות להקפיד כי בטרם יטפל בהזמנת כרטיס טיסה הביקורת ממליצה 

הוזן האישור של הוועדה " שלח"כי במערכת הוא יוודא ,  ביטוח עבור השליחתופוליס

 .לשליחויות קצרות
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כי לעיתים הזמנת כרטיס הטיסה נעשית מסר לביקורת מדור טיסות 

וכי הכרטוס , על פי בקשת נציג המחלקה בכדי לשריין מקום בטיסה

מתבצע רק לאחר קבלת האישור לשליחות מהוועדה לשליחויות 

 .קצרות

מהווה , "שלח"מתוך מערכת , מזכירת ועדת השליחותפרוטוקול הוועדה אשר מפיקה 

בפרוטוקול של השליחות מציינים את שם .  ביצוע לכל הנוגעים בדברלאסמכתא 

, עלות הטיסה, יעדי השליחות, תאריכי היציאה והחזרה, מטרת השליחות, השליח

עלויות נוספות ל ו" עלות האש,)ל בתנאי כנס"מתוכם כמה ימי אש( ל"מספר ימי האש

 ימי  מספרניצולכן מספר ימי העבודה ו, )ביטוח רפואי ומטען, ויזה,  בית מלון:כגון(

 .כ המכסה השנתית"ל בשנה מתוך סה"האש

כ עלות "סהוכן  החלטת הוועדה שדנה בשליחות ופיעהבפרוטוקול של השליחות מ

מזינה  אוטומטית מספר " שלח"מערכת . המחלקהלחיוב השליחות והסעיף התקציבי 

 .פרוטוקולה על גבי המופיע , כל שליחותשוטף ל

מוזנת סתדרות הציונית הביקורת העלתה כי בפרוטוקול של השליחויות הקצרות בה

נוהל שליחויות " ימים שנקבעו ב30במקום ,  ימים בשנה50מכסה של אוטומטית 

 ".בהסתדרות הציוניתקצרות 

,  ימים30- להאת מכסת ימי השליחות בשנ" שלח" במערכת תקןהביקורת ממליצה ל

 .כפי שנקבע בנוהל

ל המחלקה לכספים בסוכנות היהודית מסר בתגובה כי קיומו של "מנכ

לא היה ידוע ליחידה " שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית"נוהל 

 .לתאום טיסות ולכן לא היה טיפול בהתאם לו

 וכן ן הלוגו של הסוכנות היהודיתי מצויםהפרוטוקולשל הביקורת העלתה כי בכותרת 

 ".מבקר מערך השליחות"לוגו של 

 על גבי ההסתדרות הציונית העולמיתשל את הלוגו הביקורת ממליצה לציין 

 .הפרוטוקולים של הוועדה לשליחויות קצרות

ר הוועדה לשליחויות קצרות מסר בתגובה כי הוועדה תיקנה את "יו

 .הלוגו של הפרוטוקול בהתאם להמלצת הביקורת
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 ל"וביטוח נסיעות לח.  ה

מדור טיסות מטפל בכרטוס ,  לשליחויות קצרותהוועדהידי על  השליחות לאחר אישור

 .הסדרת פוליסת ביטוח רפואי ומטען עבורובהטיסה שהוזמנה עבור השליח ו

השליחויות הקצרות בסוכנות בנושא לביקורת נמסר כי בעקבות דוח הביקורת שערכנו 

לפני כל יציאה , ס הצהרה רפואיתמדור טיסות מחתים את השליח על טופ ,היהודית

השליח ,  בשל בעיות בריאותיות,במקרים בהם נדרשת פוליסה מורחבת.  לשליחות

לפני כל יציאה לשליחות הוא חותם על הצהרה כי לא .  פעם בשנהממלא שאלון רפואי

 .שליחות הקודמתהחל שינוי לרעה במצבו  הבריאותי מאז 

רפואית של ההצהרה הר טיסות טפסי בדיקה מדגמית שערכנו לא נמצאו במדוב

  :השליחים הבאים

  :לפעילות ציוניתמנהל המערך .  א

  .2007 שליחות להולנד בדצמבר -      

  .2008ב באוגוסט "  שליחות לארה-      

  .2008ב בספטמבר "  שליחות לארה-      

  

  :לשירותים רוחניים בתפוצותמנהל המערך .  ב

 .2008ב במאי "  שליחות לארה-      

ההצהרה הרפואית מהווה בסיס לרכישת פוליסת ביטוח כי נת הביקורת מציי

 קפידימדור טיסות כי  יםמליצמעל כן אנו  .מצב הרפואי של השליחהההולמת את 

 . ההצהרה הרפואית של השליחים טפסיאת לשמור

ל המחלקה לכספים בסוכנות היהודית מסר בתגובה כי בעקבות "מנכ

היחידה לתאום טיסות הונחתה להקפיד על שמירת , רתממצאי הביקו

 .טפסי ההצהרה הרפואית של השליחים

 לש לשליחות משותפת 2008נסע לפולין במרץ   ציוניתעובד היחידה לשליחות

חינוכי השליחות כללה שישה ימי סיור  ."החוויה הישראלית"ההסתדרות הציונית ושל 

ויה והח" .ההסתדרות הציוניתמטעם ושני ימי עבודה " החוויה הישראלית"מטעם 

ואילו , ימי הסיורעבור ששת ל " ואת האשמימנה את כרטיס הטיסה" הישראלית

   .וכן עלויות נוספות, ל עבור שני ימי העבודה"מימנה את האשהסתדרות הציונית ה
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  מדור, לא מממנת את הטיסהההסתדרות הציוניתבמקרים בהם לביקורת נמסר כי 

 .בהסדרת פוליסת ביטוח רפואי ומטען עבור השליח אינו מטפל טיסות

 כאשר גם ,תההסתדרות הציוניהביקורת סבורה כי מכיוון שהעובד נמצא באחריות 

טפל בהסדרת  מדור טיסות לא יכיודיע לשליח יש לה, השליחות משותפת עם גורם אחר

כש וו ר עליו לוודא שהגורם השותף לשליחותןכעל  .פוליסת ביטוח רפואי ומטען עבורו

מכיוון שלא ניתן לבטח ,   כמו כן.הולמת את מצבו הבריאותיהעבורו פוליסת ביטוח 

עליו לוודא כי נערך לו ביטוח  יש להודיע לו כי ,ל" בחוהשהותנוסע עבור חלק מתקופת 

ימי השליחות שהם מטעם  גם עבור  זהובכלל, ל"עבור כל תקופת שהותו בחו

 .הסתדרות הציוניתה

אנו ,  רפואי ומטען לשליחביטוחפוליסת בהם מדור טיסות אינו מסדיר במקרים 

את השליח על הצהרה כי באחריותו לוודא כי הגורם שהמדור יחתים ממליצים 

 למשך כל , מטפל גם בהסדרת ביטוח רפואי ומטען עבורו,המשתתף בעלות השליחות

רו הולמת את מצבו  עבורכשהכמו כן עליו להקפיד כי הפוליסה שנ.  ל"ימי שהותו בחו

 .הבריאותי

מדור טיסות מבטח את , חופשה פרטיתמצורפת במקרים בהם לשליחות הקצרה 

,  מהשליחותשובועם .  ל"שהות בחוההשליח בביטוח רפואי ומטען עבור כל ימי 

את , ל המגיע לו"אמורה לקזז מתשלום האשבסוכנות היהודית המחלקה לכספים 

 .עלות הביטוח בגין ימי החופשה

,  ימים28 למשך 2008ב באוגוסט "מנהל המערך לפעילות ציונית יצא לשליחות בארה

 . ימי חופשה פרטית14מתוכם 

ל "לא קוזזה מתשלום האשבגין ימי החופשה  כי עלות הביטוח נמצאבבדיקה שערכנו 

 .לוששולם 

 .  ההסתדרות הציונית מימנה את עלות הביטוח עבור ימי החופשה של השליח כלומר

  עלות את   לקזזלהקפידבסוכנות היהודית ורת ממליצה למחלקה לכספים הביק

 .יםלשליח  ל" האשתשלוםמ , בגין ימי החופשה,הביטוח
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 12 למשך 2008שליח מהמחלקה להגשמה יצא לשליחות בשוויץ ולטביה בפברואר 

הביקורת העלתה כי ההסתדרות . ל בלבד"מתוכם הוועדה אישרה שמונה ימי אש, ימים

 .ית מימנה לשליח גם את עלות הביטוח של ארבעת הימים הנותריםהציונ

ל המחלקה לכספים בסוכנות היהודית מסר בתגובה כי בעקבות "מנכ

 בפברואר 22-ופלו ותוקנו בשלעיל טשני המקרים , ממצאי הביקורת

 .ז של השליחים" באמצעות חיוב כרטיס החו2009

מורכבת הנסיעה הייתה  . 2008ר  בינואב"לארהראש המחלקה לפעילות ציונית נסע 

ב מומנה "הטיסה לארה.  מייקה'בגשנערך כנס בב והשתתפות "מחופשה פרטית בארה

, כאמור.   עבורופל בהסדרת ביטוח רפואי ומטעןיעל ידי השליח ולכן מדור טיסות לא ט

על כן , ל"שהות בחוהאינן מסכימות לבטח נוסע על חלק מתקופת  חברות הביטוח

 .ל"ת שהותו בחו בעצמו את הביטוח עבור כל תקופהשליח הסדיר

 ההסתדרות הציוניתהעובד נמצא בשליחות מטעם , חלק מהתקופהמכיוון שב

 לטפל תחייבותאנו ממליצים כי מדור טיסות יחתים את השליח על ה, ובאחריותה

 . השליחותאת ימי  גם ואשר תכלול פוליסת ביטוח ההולמת את מצבו הרפואי ברכישת

 בגין  הביטוחעבור עלות החזר קיבללא הוא מצאנו כי   השליחלל ש"דוח האשמבדיקת 

 .מייקה' בגבכנס ימים בהם השתתףה

 להקפיד כי במקרים בהם  למחלקה לכספים בסוכנות היהודיתהביקורת ממליצה

עבור הוצאה  החזר הוא יקבל, השליח הסדיר בעצמו את הביטוח עבור ימי השליחות

  .ל"מסגרת תשלום האשזו ב

עלות משתנה והיא ה , עבור השליחבמקרים בהם נדרשת פוליסת ביטוח רפואי מורחבת

 .יקרה יותר מפוליסה רגילה

 עבור , בסך דולר אחד ליום,נרשמת עלות קבועה" שלח" כי במערכת מציינתהביקורת 

 זאת משום שסוג הפוליסה הנדרשת עבור . הן הרגילה והן המורחבת, כל סוגי הפוליסה

ידועה רק למנהלת מדור טיסות המטפלת בהסדרת , התאם למצבו הרפואיב, השליח

 .הביטוח

ל של "עלות הביטוח הרפואי מתשלום האששל קיזוז מצאנו כי במקרים בהם נערך 

לפי תעריף  ייתההמקוזזת  העלות ה,בגין ימי חופשה שצורפו לשליחות עבודה, השליח

  . והמטען הרפואי הביטוחין בפועל בגעלותה ולא לפי ,של דולר אחד ליוםקבוע 
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ההסתדרות הציונית , במקרים בהם השליח היה מבוטח בפוליסה מורחבת, כלומר

  . בגין ימי החופשה הרפואי של עלות הביטוח את ההפרשמימנה

מדור ,  לשליחות עבודה פרטיתבמקרים בהם מצורפת חופשההביקורת ממליצה כי 

הביטוח שיש המדויקת של העלות  ימה, ל"יודיע לאחראית על תשלום האשטיסות 

 .שליחשמקבל ה ל" האשסכום מלקזז

 דוח סיכום השליחות.  ו

דוח מפורט ,  מסיום השליחות יום14בתוך ,  למחלקהלהגיש השליח נדרש ,על פי הנוהל

 . אשר יתייחס גם לביצוע השליחות מול תכנית העבודה,על שליחותו

 .  "דוח סיכום שליחות"ים ו כי לא תמיד השליחים מגישנבמדגם שבדקנו מצא

 :לדוגמא

 עבור , להולנד2007 בדצמבר  יצא לשליחותשליח מהמחלקה להגשמה. א

  .למחלקה  פעיל  איתור 

 , לאיטליה2008 במאי  יצא לשליחותשליח מהמחלקה לשירותים רוחניים. ב

 .להשתתף בסמינר רבניםכדי 

, ב" לארה2008 במרץ  יצא לשליחותליח מהיחידה לשליחות ציוניתש. ג

 .התחשבנות מיסים בגין השליחים במסגרת 

,  לאוסטרליה2008 בפברואר  יצא לשליחותשליח מהמחלקה להגשמה. ד

 .לצורך הרצאה לבוגרי תנועות מגשימות

דוח סיכום "לא תמיד מנהלי המערכים מגישים , הביקורת העלתה כי בסיום השליחות

 : לא הוגש הדוחלהלן כמה דוגמאות לשליחויות שבהן ".  השליחות

 . הגשמהמנהל מערך ה של 2008ב באפריל "שליחות לקנדה וארה.  א

 .לפעילות ציוניתמנהל המערך  של 2008 באוגוסט ב"לארה שליחות.    ב

 של 2008 וכן שליחות לגרמניה בפברואר 2008ב במאי "שליחות לארה.   ג

 .   לשירותים רוחניים בתפוצותמנהל המערך
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בסיום ,  המערכים כי הם נדרשים להגיש למחלקהיר למנהלאנו ממליצים להבהי

 ".שליחותהדוח סיכום " ,השליחות

מנהל המערך לפעילות ציונית מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצת 

 .הביקורת ויפעל בהתאם

 בדוח זה על ,כאמור  .עבור הדיווח על השליחותהביקורת ממליצה לקבוע טופס אחיד 

 . השליחות מול תכנית העבודהלביצועגם להתייחס השליח 

אנו ממליצים לקבוע בנוהל כי דוח סיכום השליחות יועבר גם לידי הוועדה , בנוסף

 .כדי לאפשר לה ראייה כוללת של מערך השליחות, לשליחויות קצרות

מנהל מערך ההגשמה מסר בתגובה כי הוא מקבל את המלצות 

 .הביקורת

 בתגובה כי הוא מקבל ר הוועדה לשליחויות קצרות מסר"יו, בנוסף

 . את המלצות הביקורת וכי הוועדה תפעל בהתאם

 או קרוב משפחה/וצירוף חופשה פרטית 

  ימים18למשך ב "מנהל המערך לשירותים רוחניים בתפוצות נסע לשליחות בארה

  כי שלושת הימים הראשונים בתכנית הנסיעה הוא ציין. 2008 ביוני 1- במאי עד ה14-מ

 .ר פרטי בשיקגוהם ביקובשליחות 

הביקורת העלתה כי ימי החופשה הפרטית לא צוינו בטופס הבקשה לשליחות ואף לא 

לא ברור מי אישר לו לצרף חופשה פרטית , על כן.  צוינו בפרוטוקול של השליחות

 .לשליחות

שולמו לו , ל רשומה החופשה הפרטית"ובדוח האש" שלח"מכיוון שבמערכת , עם זאת

 .זזו את עלות הביטוח  הרפואי בגין שלושת ימי החופשהל ואף קי" ימי אש15

,  כדי להשתתף בשני כנסים2008 בפברואר 17 עד 5-שליח מהמחלקה להגשמה נסע מ

 .שהתקיימו בשיתוף עם המחלקה להגשמה, בשוויץ ובלטביה

 .הוועדה לשליחויות קצרות אישרה לו את חמשת ימי הכנס שהתקיים בלטביה
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 ימי שלושההוועדה החליטה לאשר לו רק , ר סקי בשוויץבאשר לכנס שהתקיים באת

 . ימי הכנסשבעהל מתוך "אש

 ימי 12ל מתוך " ימי אששמונהכ "הביקורת מציינת כי מכיוון שהוועדה אישרה סה

, הימים הנותרים בכנס שהתקיים באתר הסקיארבעת המשמעות היא כי , שליחות

 .אמורים להיות על חשבון העובד

לא מצוינים כלל " שלח"ולה כי בפרוטוקול של הוועדה וכן במערכת בבדיקה שערכנו ע

 . ימי חופשה פרטית במסגרת השליחות4

הביקורת מדגישה כי בפרוטוקול של הוועדה לשליחויות קצרות יש לציין את מספר 

 ".שלח"ימי החופשה שאושר לצרף לשליחות ולהזין אותם במערכת 

ל מלאים "ברה כי לא ראוי לשלם ימי אשמסר לנו כי הוועדה לשליחויות קצרות סנ

 .שהות באתר סקיהעבור 

הביקורת מוצאת לנכון להעיר כי אם אין זה ראוי לשלוח נציג לכנס שנערך באתר 

 .לא ברור מדוע אישרה את השתתפותו בחלק מימי הכנס, סקי

כמו כן אנו ממליצים לבחון אם ראוי כי ההסתדרות הציונית תתמוך בכנס המתקיים 

 .בעונת הסקי סקיבאתר 

בטופס הבקשה הוא ציין כי .  ימים19ב למשך "מהמחלקה להגשמה נסע לארה שליח

 . והשאר הם ימי חופשה2008  בנובמבר23- עד ה20-בסמינר בן שלושה ימים מישתתף 

שלושה הוועדה אישרה  ,השליחותועדת פרוטוקול של על פי ההביקורת העלתה כי 

 ימי 19 מתוך 16כי  בפרוטוקול לם לא מצויןאו ,"כנסל "אש" ם בתנאים שלימי

 .חופשה פרטית ימי הם  –השליחות 

הביקורת מדגישה כי בפרוטוקול של הוועדה יש לציין את מספר ימי החופשה 

 ."שלח"שאושר לצרף לשליחות ולהזין אותם במערכת 

ר הוועדה לשליחויות קצרות מסר בתגובה כי הערת הביקורת "יו

 .פעל בהתאםמקובלת וכי הוועדה ת
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 , בלבדל"שלושה ימי אש" שלח"במערכת במקום להזין הביקורת העלתה כי , כמו כן

  .כולל ימי החופשה, ל" בחוותושהם למעשה כל תקופת שה, ל"ימי אש 19 לשליח הוזנו 

ל המחלקה לכספים בסוכנות היהודית מסר בתגובה כי אכן "מנכ

בינואר , קורתתה טעות בהזנת הנתונים וכי בעקבות הערת הבייהי

לשלושה ימים בלבד במקום " שלח"ל במערכת " עודכנו ימי האש2009

 . ימים19

 ועל כן טרם נערכה עימו ל"לא הגיש דוח אש הביקורת השליח עד מועד סיום

 .ל"התחשבנות על תשלום קצובת האש

 ימים 19 למשך 2008 בפברואר 13- מהמחלקה להגשמה יצא לשליחות בלטביה בשליח

 . ף בסמינרכדי להשתת

ולא חזר לארץ , מסיבות אישיות, השליח נאלץ לנסוע לגרמניה, במהלך השליחות

נמסר לנו כי כעבור שבועיים הוא רכש על חשבונו .  2008 במרץ 3- ה:תוכנןשבמועד 

 .כרטיס טיסה חדש מגרמניה לארץ

 3-מבירור שערכנו עולה כי השליח לא הודיע לשום גורם כי לא יופיע לטיסה שנקבעה ל

 .2008במרץ 

 עולה כי עד עתה מדור טיסות לא בדק אם ניתן לנצל את הכרטיס או לקבל הבדיקהמ

לא נמצא המקורי  כרטיס החזרה ,לדברי השליח, כמו כן.   מחברת התעופה כספיהחזר

 .ברשותו

 מול מדור טיסות יקפיד לברר, הביקורת ממליצה כי במקרים של אי הופעה לטיסה

 .כספיות ניצול הכרטיס או קבלת החזר את אפשרחברת התעופה 

ל המחלקה לכספים בסוכנות היהודית מסר בתגובה כי מדור "מנכ

שכן השליח לא דיווח על כך למדור , טיסות לא ידע כלל על המקרה

 .טיסות

כמו כן אנו ממליצים כי מדור טיסות יכין דף הנחיות לשליח ובו יציין כי במקרה שבו 

עליו , ס הטיסה שנרכש עבורו במסגרת השליחותנבצר מהשליח לממש את כרטי

 .להודיע מיידית למדור טיסות
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 אולם עד כה , ימי החופשה של השליח14הוזנו " שלח"הביקורת העלתה כי במערכת 

 .לא הוזן התאריך המעודכן שבו השליח חזר מהשליחות

 14ם מתוכ,  ימים28-ב ל" מנהל המערך לפעילות ציונית נסע לארה2008בחודש אוגוסט 

בפרוטוקול צוין כי מחצית מימי  וכן בטופס הבקשה לשליחות.  ימי חופשה פרטית

 .השליחות הם חופשה פרטית

אין התייחסות " הסתדרות הציוניתשליחויות קצרות ב"הביקורת מציינת כי בנוהל 

 יש לציין כי על פי  .לשליחות עבודהולצירוף קרוב משפחה לנושא צירוף חופשה פרטית 

למעט , חל איסור לצרף חופשה פרטית לנסיעת עבודה בסוכנות היהודיתיים הקנוהל ה

צירוף ,   כמו כן.ל הסוכנות היהודית בלבד" מנכ של מקרים חריגים המובאים לאישור

 .ל הסוכנות היהודית"מנכשל בן משפחה בכל דרגת קירבה טעון אישור 

פי נהלי -עלר ר הנחה את הוועדה לפעול ככל האפש"ראש מטה לשכת היו, כאמור

 .הסוכנות היהודית

אנו ממליצים לקבוע בנוהל כי הוועדה , ל בהסתדרות הציונית"מכיוון שאין מנכ

או קרוב משפחה  /לשליחויות קצרות תהיה מוסמכת לאשר צירוף חופשה פרטית ו

 שליח שלוכן ) כולל מנהלי המערכים ( ההסתדרות הציוניתלנסיעת עבודה של עובד

ת קצרות יושליחו"יש לעגן בנוהל את הסמכות בעניין זה  .מוסדהשאינו עובד 

 ".הסתדרות הציוניתב

שליחויות קצרות העוסק בבנוהל  את ההנחיות שנקבעו לאמץאנו ממליצים , בנוסף

בעלות כרטיס  )שאינו עובד המוסד (באשר להשתתפות השליח, בסוכנות היהודית

פרטית של יותר י חופשה במקרה של הצמדת ימ)  אחוז100- ל אחוז50בין (הטיסה 

  .מחמישה ימים

ר הוועדה לשליחויות קצרות מסר בתגובה כי הוא מקבל את "יו

 .המלצות הביקורת וכי הוועדה תפעל ליישם אותן
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 ל והחזר הוצאות בתפקיד"אש

 אין  2007 מיולי "שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית"הביקורת העלתה כי בנוהל 

 .  ל ולהחזר הוצאות בתפקיד"כל התייחסות לתשלום האש

ל והחזר "להסתדרות הציונית לאמץ את מדיניות תשלומי האשממליצה  הביקורת

שליחויות קצרות " בנוהל הוצאות בתפקיד הנהוגה בסוכנות היהודית ולעגן אותה

 ".בהסתדרות הציונית

ומגיש אותו לממונה על השליחויות " ל"דוח אש"השליח ממלא  בתום השליחות, בפועל

לצורך קבלת תשלום בגין קצובת ימי , הקצרות במחלקה לכספים בסוכנות היהודית

 .   בתפקידהחזר ההוצאותול "האש

הבדיקה העלתה כי .  ים השליחול שהגיש" אשמדגם של דוחותהביקורת בדקה 

להוצאות ולפרטי בכפוף ,  של הסוכנות היהודיתל בוצעו על פי הנוהל"תשלומי האש

 צרפו ובהתאם לקבלות שיות קצרותשליחול הועדהודי השליחות שאושרו על י

 .ל" לדוח האשהשליחים

בקובץ הנהלים של ההסתדרות הציונית קיים קובץ נהלים ישן   כי מציינת הביקורת

 אולם הוא אינו מעודכן ואינו תואם לנוהל מיולי , בנושא שליחויות קצרות1996מיולי 

2007. 

מיולי " יות קצרות בהסתדרות הציוניתשליחו"הביקורת ממליצה לעדכן את נוהל 

 כמו כן יש לעדכן את הנוהל .  בהתאם להמלצות המצוינות בדוח הביקורת 2007

 ולאחד את שניהם לנוהל אחד שישולב באוגדן הנהלים של ההסתדרות 1996-מ

 .הציונית

למחלקה טרם הגישו , הביקורת העלתה כי שליחים אשר חזרו מהשליחות לפני זמן רב

 :לדוגמא.  ל"את דוח האשלכספים 

 מרץסוף חודש שליחות בלטביה בחזר מאשר   מהמחלקה להגשמהשליח.  א

2008. 

 בדצמבר 10-ב ב"בארהשליחות מ חזראשר מהמחלקה להגשמה שליח .  ב

2008  . 
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 להקפיד להודיע באופן שוטף בסוכנות היהודית הביקורת ממליצה למחלקה לכספים

 בהקדם לצורך קבלת םכי עליהם להגיש, ל"אשלכל השליחים שטרם הגישו דוחות 

וב יתזכורת נוספת על מנת שהחשלוח לקראת סוף השנה יש ל, כמו כן.  החזר הוצאות

 .תקציב של השנה הבאההלא ייעשה מ

 "הנוסע המתמיד"במועדון טיסה נקודות 

 איסור השימוש בנקודות טיסה. א

הנוסע " פרטי במועדון חברות התעופה מעניקות נקודות טיסה לנוסע שפתח חשבון

או " בונוס "–צבירת הנקודות מאפשרת להנפיק לנוסע כרטיס טיסה חינם ".  המתמיד

סכום הנקודות המצטבר מכל טיסה תלוי ביעד הטיסה .  לשדרג אותו למחלקת עסקים

 .ובסוג הכרטיס

אינן מאפשרות לארגונים , "אל על"ביניהן , לביקורת נמסר כי כמה מחברות התעופה

בחשבון הפרטי של השליח , על כן".  הנוסע המתמיד"במועדון " חשבון מוסדי"ח לפתו

נצברות גם נקודות שמקורן מטיסות שמומנו על ידי הסוכנות , שיוצא לשליחות קצרה

 .היהודית וההסתדרות הציונית

 החלו במדור טיסות לטפל בהסדרת השימוש בנקודות טיסה שמקורן 2006במהלך שנת 

כל שליח נדרש לחתום .  ת אשר נצברו בחשבון הפרטי של השליחיםבשליחויות הקצרו

שבו הוא מצהיר כי ידוע לו  שנקודות אלה הן קניין של הסוכנות " כתב התחייבות"על 

 . היהודית או ההסתדרות הציונית  ולפיכך  אסור לו להשתמש בהן

מועדון כמו כן הוא מתחייב להעביר למדור טיסות את קוד הגישה לחשבונו הפרטי ב

בכך הוא למעשה מתיר למדור טיסות להשתמש בנקודות אלה ". הנוסע המתמיד"

עבור השליחויות הבאות בשני הארגונים או " בונוס"לצורך הנפקת כרטיס טיסה 

 .לים למחלקת עסקים"לצורך שדרוג חברי הנהלה ומנכ

הביקורת מציינת כי מדור טיסות עוסק ברישום צבירת הנקודות , יחד עם זאת

, ומשתמש בנקודות הטיסה של שליחים שהם עובדי המוסד בלבד" שלח"מערכת ב

 .בלבד" אל על"ואשר נצברו  מטיסות בחברת 

נשלח לשליח במהלך הטיפול בשליחות הקצרה הראשונה שלו " כתב ההתחייבות"

השליח נדרש לחתום עליו .  במסגרת הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית
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כתב "כי " שלח"מדור טיסות מסמן במערכת , עם קבלתו.  תולהעבירו למדור טיסו

 .התקבל מהשליח" ההתחייבות

מבדיקה שערכנו עולה כי בפועל לא מתקיים מעקב אחר איסוף כתבי ההתחייבות 

 .מהשליחים שיצאו לשליחות מטעם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית

בות מהשליחים שיצאו הביקורת ממליצה למדור טיסות לאסוף את כתבי ההתחיי

כמו כן על מדור טיסות להקפיד כי .  בעבר לשליחות וטרם חתמו על כתב ההתחייבות

כל השליחים היוצאים מטעם הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית יחתמו על 

כל זאת על מנת שניתן יהיה לאכוף את . לפני צאתם לשליחות" כתב ההתחייבות"

 בגין טיסות , של השליחיםבחשבונותיהםברו ההוראה ולהשתמש בנקודות שנצ

 .  וההסתדרות הציוניתשמומנו על ידי הסוכנות היהודית

הנוסע "התגלה כי מחשבון , במסגרת הטיפול של מדור טיסות בהזמנת כרטיס טיסה

 נקודות השייכות להסתדרות 950-נעשה שימוש פרטי ב, אחד העובדיםשל " המתמיד

כי , 2008 בנובמבר 25-ב,  חתם על הצהרההעובד ,לאחר שנערך בירור.  הציונית

 נקודות שיצטברו בבוא היום 950-ההסתדרות הציונית תהיה זכאית להשתמש ב

 .בחשבונו

 – הנקודות בעתידמלוא עד לצבירת ) משך פרק זמן לא ידועל(המתנה , להערכתנו

 .איננה סבירה

המחלקה לכספים הורתה , לביקורת נמסר כי בעקבות דוח הביקורת

 950 על סך ,לפקודת ההסתדרות הציונית, המחאה להעביר לעובד

 .2009 ההפקדה בוצעה ביוני .דולר שהם שווי הנקודות שנוצלו על ידו

 אנו ממליצים לקבוע מדיניות ברורה באשר לטיפול במקרים בהם בכל זאת נעשה

 .שימוש פרטי בנקודות העומדות לזכות הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית

מליצה לרענן בפני השליחים את האיסור להשתמש בנקודות ביקורת מה, סףבנו

. שנצברו בחשבונם מטיסות שמומנו על ידי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית

ולצרף , המשותף לסוכנות היהודית ולהסתדרות הציונית, אנו מציעים להכין דף הסבר

 . לכרטיס הטיסה של השליחיםאותו
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 "שלח"הטיסה במערכת  רישום נקודות .  ב

קיים רישום של הנקודות שנצברו לזכות , "שלח"במערכת , בכרטסת של השליחים

 של חברת" הנוסע המתמיד"הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית במועדון 

אולם הסכום הרשום אינו מדויק משום שבעבר הוזנו למערכת טיסות . בלבד" אל על"

, או שהיו במחלקה אחרת מזו שהוזמנה"  עלאל"פנימיות שבפועל לא היו בחברת 

רישום , פרט לזה. שהן אינן אמיתיות, "שלח"ובגינן נרשמו נקודות טיסה במערכת 

והוא לא נעשה רטרואקטיבית , 2006 באפריל 1-החל ב" שלח"הנקודות במערכת 

 .אלא רק עבור חלקם, מתחילת השנה עבור כל השליחים

כפי שהוא " אל על"דון הנוסע המתמיד של הנקודות שנצברו במוערישום  ,כלומר

לי של אמיאינו מדויק ואינו מאפשר ניצול אופט,  הוא חלקי– "שלח"קיים במערכת 

 .הנקודות

" בונוס"עד לאחרונה ניתן היה להשתמש בנקודות רק לצורך הנפקת כרטיס טיסה 

שרות  קיימת אפ2008לביקורת נמסר כי משנת . עבור השליח שבחשבונו נצברו הנקודות

ובתנאי שכל , לשליח אחר" בונוס"להשתמש בנקודות אלה גם עבור הנפקת כרטיס 

 .סכום הנקודות הדרוש יועבר מחשבון אחד בלבד

מדור טיסות מודיע לשליח בכתב כי בנקודות הטיסה המוסדיות שנצברו , במקרה זה

המדור מצרף את תדפיס .  ייעשה שימוש עבור שליחות של אדם אחר, בחשבונו

וכן את רשימת " אל על"של " הנוסע המתמיד"ודות מחשבונו של השליח במועדון הנק

.  שבהן הוא צבר נקודות מוסדיות בחשבונו" שלח"השליחויות שלו מתוך מערכת 

השליח נדרש לאשר בכתב למדור טיסות את השימוש בנקודות הטיסה לטובת אדם 

 . אחר

" אל על"דעה מחברת השליח מקבל הו, לאחר שמדור טיסות השתמש בנקודות

 .המציינת את מספר נקודות הטיסה שנוצלו מחשבונו

  גם, השליח שלמאפשרת לרשום בכרטסת" שלח"מערכת , 2009 בינואר 13-החל מה

   . לשליח אחר"בונוס" הנקודות שנלקחו מחשבונו עבור הנפקת כרטיס  כמותאת

, ר שליחויות קצרותהביקורת מציינת כי למרות שלשני הארגונים יש תקציב נפרד עבו

כדי לאפשר יכולת , כללי מתנהל כמאגר " הנוסע המתמיד"ניצול הנקודות של מועדון 

:  לדוגמא. של הנקודות זאת מכיוון שישנן מגבלות רבות לגבי ניצולן.רביתיניצול מ
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כדי להנפיק כרטיס בונוס וכן כדי , מחלקות מסוימות בטיסהכרטיס בהרכישת חובת 

 .בלבדלשלוש שנים מוגבל ות של הנקודתוקף המועד  ,ןכמו כ. םלשדרג למחלקת עסקי

 היקף ניצול נקודות הטיסה.  ג

הביקורת מציינת כי הזמנת הטיסות עבור השליחויות הקצרות נעשית בחברות תעופה 

הנוסע "מדור טיסות משתמש רק בנקודות שנצברו במועדון , יחד עם זאת. שונות

רק את נקודות " שלח" המדור רושם במערכת ,על כן". אל על"של חברת " המתמיד

 ".אל על"הטיסה שהיו בחברת 

ניתן היה נקודות שן משתמשות באינוההסתדרות הציונית הסוכנות היהודית , כלומר

ובכלל זה חברות תעופה המאפשרות ,  אחרותחברות תעופהבמטיסות שהוזמנו לצבור 

נצברו מטיסות שמומנו על לארגונים לפתוח חשבון מוסדי שיאגור את כל הנקודות ש

 .ידן

ואין לו , במקרים בהם השליח הוא עובד הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית

מדור טיסות מטפל עבורו בפתיחת , "אל על"של " הנוסע המתמיד"חשבון במועדון 

 .חשבון

לא נעשה רישום ושימוש בנקודות טיסה של שליחים שאינם עובדי הסוכנות היהודית 

 .רות הציוניתו ההסתדא

 שנצברות את הנקודות ו מנצלןאינהסתדרות הציונית הוהסוכנות היהודית , כלומר

יש .  אשר יצאו לשליחות מטעמה, בחשבונותיהם של שליחים שאינם עובדי הארגון

 מכלל השליחויות  אחוז50-אינם עובדי הארגון מהווים למעלה מש כי השליחים לציין

 .   יונית ובהסתדרות הצבסוכנות היהודית

 הנמצאים ארגוןטיסות לארץ של עובדי הל משלמות עבור "הגזברויות המקומיות בחו

ועל כן הסוכנות היהודית " שלח" טיסות אלה אינן נרשמות במערכת .בשליחות ארוכה

 .וההסתדרות הציונית אינן משתמשות בנקודות הנצברות מטיסות אלה

 שהחל רישום נקודות  מאז,"שלח "מדור טיסות מסר לנו כי על פי הנתונים במערכת

 נצברו לזכות הסוכנות היהודית 2008 בדצמבר 31 ועד 2006הטיסה במהלך שנת 

 נקודות עבור 47,075 נקודות טיסה ומתוכם נוצלו 172,411וההסתדרות הציונית 

לים למחלקת "לשליחים ועבור שדרוג חברי הנהלה ומנכ" בונוס"הנפקת כרטיסי טיסה 

 . בלבד אחוז27-עור ניצול  נקודות הטיסה הוא ככלומר ש.  עסקים
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 נקודות טיסה 45,714 נצברו לזכות שני הארגונים 2008כמו כן נמסר לנו כי בשנת 

 .   אחוז50-שהם כ,  נקודות24,450ומתוכם נוצלו 

הן בעלות תוקף לשלוש שנים " הנוסע המתמיד"נקודות טיסה שהצטברו בחשבון 

באופן אוטומטי מהטיסות הישנות יותר הרשומות השימוש בנקודות נעשה .  בלבד

וללא אבחנה בין טיסות פרטיות לבין טיסות שהיו במסגרת , בחשבונו של הנוסע

 .השליחויות הקצרות

או שדרוג למחלקת " בונוס"יקורת העלתה כי לקראת הנפקת כרטיס טיסה הב

שנות מדור טיסות אינו מקפיד על בחירת השליח שהוא בעל הנקודות הי, עסקים

 .ביותר בארגון או שנקודותיו עומדות לפוג בקרוב

הביקורת מציינת כי בשל המגבלות על יכולת הניצול של הנקודות וכן במסגרת 

יש קושי לנהל ולהשתמש בנקודות , האמצעים העומדים כיום לרשות מדור טיסות

 .הטיסה בצורה ראויה ויעילה

 יפוג תוקפם של 2009במהלך שנת כי , הביקורת מציינת כי יש להיערך לכך, כמו כן

על אף שהן תמשכנה להופיע ברישומים שבמערכת , 2006נקודות טיסה משנת 

 ". שלח"

 אין התייחסות "שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית"הביקורת העלתה כי בנוהל 

 ".הנוסע המתמיד"לנושא נקודות טיסה במועדון 

ל הסוכנות היהודית מיום " מנכ להסתדרות הציונית לאמץ את הנחיותאנו ממליצים

  .ולעגן אותם בנוהל" הנוסע המתמיד" בנושא השימוש בנקודות 2008 באוגוסט 26-ה
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  ציבוראנשי ול כספים"מנכ,  של חברי הנהלהשליחויות קצרות

 נתונים 

י ציבור  אנש ויםמנהלי המערכ, ל הכספים"מנכ,  הנהלהיל של חבר"הנסיעות לחו

 .יף השליחויות הקצרות של המחלקותקצבים במסגרת סעומת

 שליחויות קצרות שעלותן הסתכמה 39 היו 2007 בשנת ,"שלח"על פי הנתונים במערכת 

 אלף 81- שליחויות קצרות שעלותן הסתכמה בכ29 היו 2008בשנת .   אלף דולר109-בכ

 ).נכון לסוף חודש נובמבר.  (דולר

חלקם שולמו באמצעות הגזברויות הנתונים אינם כוללים את עלות בתי המלון משום ש

 .ל וחלקם שולמו בארץ כהחזר הוצאות בתפקיד"בחו

הנתונים אינם כוללים הוצאות אחרות אשר שולמו באמצעות הגזברויות , כמו כן

 .שכירת שרותי נהגים ועוד, רכבות, טיסות פנים:  ל כגון"בחו

 עדכון הוועדה לשליחויות קצרות

 קובע כי שליחויות של חברי הנהלה " הציוניתהסתדרותשליחויות קצרות ב"נוהל 

ר ההנהלה הציונית ויועברו לידיעת הוועדה לשליחויות " ציבור יאושרו על ידי יושינאו

 .קצרות

ל הכספים "מנכ, השליחויות של חברי ההנהלה הציונית, לביקורת נמסר כי בפועל

 . לא תמיד מובאות לידיעת הוועדה לשליחויות קצרותשי ציבורואנ

י יש להעביר לוועדה עותק מהבקשה ליציאה בנוהל כ קבועיקורת ממליצה להב

אנו ממליצים , כמו כן .ציבורה שינא ול הכספים "מנכ, של חברי ההנהלהלשליחות 

 ,כי בתכנית העבודה של השליחויות  לשליחויות קצרותאת הוראת הוועדהבנוהל לעגן 

 גם את נסיעותיהם של חברי יש לכלול, שהמחלקות נדרשות להגיש לוועדה בכל שנה

 . ציבורשיאנול הכספים "מנכ, הנהלהה
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 תהליך אישור השליחויות הקצרות 

  תנאי הנסיעה .א

אין כל התייחסות  "הסתדרות הציוניתשליחויות קצרות ב"הביקורת העלתה כי בנוהל 

ציבור שי נמנהלי המערכים וא, ל הכספים"מנכ, הנהלהה חברי של תנאי הנסיעהל

  . קצרהשליחות להיוצאים

 היוצאים ל הכספים ומנהלי המערכים"מנכ, על חברי הנהלה ,לביקורת נמסר כי בפועל

ההוראות הקבועות בנוהל את מחילים  ,הסתדרות הציוניתלשליחויות קצרות מטעם ה

 . הקיים בסוכנות היהודית"לים"החזר הוצאות הכרוכות בעבודה לחברי הנהלה ומנכ"

אשר נקבע כי תחול , 1999 ביוני 7-נהלה הציונית מזאת בעקבות החלטה של הה

יצוין כי .  1997 בדצמבר 25קרי מיום , ג"רטרואקטיבית החל מהקונגרס הציוני הל

 .1996הוראה זו נקבעה גם בנוהל משנת 

שליחויות קצרות בהסתדרות "הביקורת ממליצה להסתדרות הציונית לציין בנוהל 

הוצאות הכרוכות בעבודה לחברי הנהלה החזר " כי נוהל 2007משנת " הציונית

ל "מנכ, חל גם על חברי ההנהלה הציונית,  הקיים בסוכנות היהודית"לים"ומנכ

 .הכספים ומנהלי המערכים

 .סמכויות הקיימות בהסתדרות הציוניתלמבנה ולהתאים את הנוהל ליש , כמו כן

, יוניתהצהנהלה הבמסגרת הביקורת בדקנו מדגם של שליחויות קצרות של חברי 

להלן . התאם לנוהל הקיים בסוכנות היהודיתב  ציבורואנשיל הכספים "מנכ

 :הממצאים

 תכנית עבודה לשליחויות קצרות.  ב

הגישו , בתפוצות ושירותים רוחניים ,פעילות ציונית, הגשמה: שלושת ראשי המחלקות

 .כפי שקובע הנוהל, 2008תכנית נסיעות לשנת  ההנהלה ר"ליו

 ימי שהות 45תה חריגה מהמכסה המותרת שהיא ינו כי בפועל הימצא, יחד עם זאת

 : לדוגמא. בשנהל "בחו

כלומר ,  ימים52ל במשך "שהה בחו  ראש המחלקה לשירותים רוחניים2007בשנת 

 .שבעה ימים מעל המכסה השנתית המותרת
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ל "ר יערכו מעקב אחר מספר ימי השהות בחו" ממליצה כי בלשכת היוהביקורת

 ויקפידו למלא את הוראות הנוהל באשר למכסה השנתית ,ההנהלהר "שמאשר יו

 .המותרת לחברי ההנהלה

, ר ההנהלה"מוגש לאישור יוה ,אנו מציעים כי בטופס הבקשה לשליחות, כמו כן

 .ניצלו השנה מתוך המכסה המותרתכבר יידרשו  חברי ההנהלה לציין כמה ימים הם 

 הגשת בקשה לנסיעה לשליחות קצרה.  ג

 ר ההנהלה הציונית"ל המועברת לאישור של יו" כי בקשה לנסיעה לחונקבע נוהלב

 .ברמת הפירוט המרבית ,ל ואת מטרת הנסיעה" לוח הזמנים בחותכלול גם את

אינם בהסתדרות הציונית ראשי המחלקות , ר ההנהלה נמסר לנו כי בפועל"מלשכת יו

 .ל"חולזמנים של נסיעותיהם המפרטים את לוח 

 ראשיל של " בבקשה לנסיעה לחור להקפיד כי"צה ללשכת היוהביקורת ממלי

לוח הזמנים של כל נסיעה שי ציבור יהיה פירוט של נל הכספים וא"מנכ ,המחלקות

 . ההנהלהר" לבקשה המועברת לאישור יואשר יצורף ,ל"לחו

 אישור השליחות הקצרה.  ד

להוציא מקרים , עה יום לפני מועד הנסי14בנוהל נקבע כי כל בקשה לנסיעה תוגש עד 

בקשת הנסיעה תאושר תוך שלושה ימים ממועד הגשתה ולא יאוחר משבוע .  דחופים

 .לפני מועד הטיסה

 ,הנהלההל בתפקיד של חברי "מנהלת מדור טיסות אחראית על הטיפול בנסיעות לחו

היא מקבלת את טופסי אישור הבקשה לנסיעה ומזינה . יבור צשינל הכספים וא"מנכ

 ".שלח"ליחות שלהם למערכת את פרטי הש

על טופס שהוא חותם לאחר , ר"את אישור היו" שלח"ר מזינה במערכת "לשכת היו

 .הבקשה לשליחות

 בטופס הבקשה לאישור  ההנהלהר"מצאנו מקרים בהם אישור יו במדגם שבדקנו

לעיתים אחרי החזרה , נעשו בשלב מאוחר" שלח"הזנתו למערכת או /והשליחות 

 :גמאלדו.  מהשליחות
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 לצורך 2007 בנובמבר 5-חבר ההנהלה הציונית יצא לשליחות בצפון אמריקה ב    .    א

ר ההנהלה חתם על טופס הבקשה "יו. גיוס כספים להסתדרות הציונית

 בנובמבר 25-כלומר ב, לשליחות שבוע ימים לאחר שהשליח חזר מהשליחות

 27- כלומר ב,"שלח"ר במערכת "יומיים לאחר מכן הוזן אישור היו. 2007

  .2007בנובמבר 

 19-ב ב"יצא לשליחות בארה בהסתדרות הציונית ל המחלקה לכספים"מנכ   . ב

ר ההנהלה חתם על טופס "וי  . המקומיתרותבלצורך ביקורת בגז  2008במרץ 

" שלח"ר הוזן למערכת " אולם אישור היו2008 במרץ 6-הבקשה לשליחות ב

 .רק ביום היציאה לשליחות

ר "יו.  2007 בנובמבר 4- בGA-לחלקה להגשמה יצא לכנס שליחים ו המראש .ג

ר הוזן למערכת "אולם אישור היו, טרם הנסיעהו את שליחותההנהלה אישר 

 . שהוא יום החזרה מהשליחות,2007 בנובמבר 13-ב" שלח"

 25-ב ב"לחופשה פרטית בארה,  כאמור המחלקה לפעילות ציונית נסעראש . ד

ה השתתף בכנס השנתי של איגוד הקהילות היהודיות  ובמהלכ2008ינואר ב

 אולם האישור 2008 בינואר 22-ר ההנהלה אישר את השליחות ב"יו.  מייקה'בג

כלומר כחודש לאחר שהוא חזר , 2008 במרץ 3-ב" שלח"הוזן  למערכת 

 .מהשליחות

 הוראת שליחתמעכב את , "שלח"הביקורת מציינת כי איחור בהזנת האישור במערכת 

הסעיף התקציבי של המחלקות בגין בתי את  כדי שיחייבול "יצוע לגזברויות חוהב

 .במסגרת השליחות הקצרהשהוצאות נוספות מלון וה

 על טופס  ההנהלהר"ר להקפיד על החתמת יו" ממליצה ללשכת היוהביקורת

  .טרם היציאה לשליחות – "שלח"על הזנת האישור במערכת כן ו, לשליחותהבקשה 

 ום השליחותדוח סיכ. ה

ציבור שי נוא ל הכספים"מנכ, הנהלהההביקורת ממליצה לשקול להורות גם לחברי 

דוח סיכום שליחות אשר ,  יום ממועד חזרתם14בתוך , ר ההנהלה"להגיש בכתב ליו

 .יפרט את פעילותם במסגרת השליחות הקצרה
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 או קרוב משפחה/צירוף חופשה פרטית ו

לים בסוכנות היהודית אין "חברי הנהלה ומנכשל קצרות בנוהל העוסק בשליחויות 

ל "מנכ, בפועל, יחד עם זאת.  התייחסות לעניין צירוף חופשה פרטית לנסיעת עבודה

ואילו מלשכת , לים לצרף חופשה פרטית"הסוכנות היהודית אינו נוהג לאשר למנכ

 .ר נמסר לנו כי רק במקרים בודדים אושר לצרף חופשה פרטית לנסיעת עבודה"היו

מסגרת מדגם שבדקנו מצאנו כי לחברי הנהלה ונבחרי ציבור בהסתדרות הציונית ב

 :לדוגמא.  אושר לצרף חופשה פרטית במסגרת שליחות עבודה

ציבור כאיש ב "ארהב לשליחות 2007יצא בינואר ' עיתונאי מרשת ב .א

לצורך סיקור כנס , למשך ארבעה ימים, מטעם המחלקה להגשמה

YZL  .ר לו לצרף שלושה ימי חופשה פרטיתר ההנהלה איש"יו . 

ב " יצא לשליחות בארהבהסתדרות הציוניתל המחלקה לכספים "מנכ .ב

ר ההנהלה אישר לו לצרף חמישה "יו.   למשך חמישה ימים2008במרץ 

 .ימי חופשה פרטית

הביקורת ממליצה לקבוע מדיניות באשר לצירוף ימי חופשה פרטית לנסיעות עבודה 

 ציבור היוצאים לשליחות קצרה מטעם הסוכנות שינאלים ו"נכמ, של חברי הנהלה

 של הסוכנות היהודית ושל  בנהליםהולעגן אות הסתדרות הציוניתההיהודית ו

  .ההסתדרות הציונית

,  מסר בתגובה כי בעקבות ממצא הביקורתל הסוכנות היהודית"מזכ

 באמצעות החלטה 2009באפריל  עודכן הנוהל של הסוכנות היהודית

בנוהל נקבע כי חופשה פרטית  . הוק של חבר הנאמנים-ועדת אדשל 

.  ל מטעם הסוכנות היהודית דורשת אישור מיוחד"בעת שליחות בחו

לים יינתן על "אישור למנכ, ר"אישור לחברי הנהלה יינתן על ידי היו

 מטעם ותיו מתייחסת גם לשליח זונמסר לנו כי הנחייה  .ל"ידי המנכ

 .ן היסוד וקרן קיימתקר, ההסתדרות הציונית

על חברי ההנהלה גם  ההוראה החדשה חלה ,בעקבות עדכון הנוהלהביקורת מציינת כי 

 .בהתאמהל המחלקה לכספים "ומנכהציונית 
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 ואישור ל"תשלום האש, אישור השליחות( שי ציבורנאשליחויות קצרות של באשר ל

 המדיניות את ץאנו ממליצים לאמ )או צירוף קרוב משפחה/צירוף חופשה פרטית ו

 .בעקבות המלצת הביקורת,  בסוכנות היהודיתשאמורה להיקבע בקרוב

כמו כן אנו ממליצים לשקול לאמץ את ההנחיות שנקבעו בנוהל שליחויות קצרות 

בעלות כרטיס  ) עובד המוסדשאינו(באשר להשתתפות השליח , בסוכנות היהודית

חופשה פרטית של יותר במקרה של הצמדת )  אחוז100-ל  אחוז50בין ( הטיסה

 .ימים מחמישה

 ל והחזר הוצאות בתפקיד"אש

בהסתדרות על ראשי המחלקות מחילה בסוכנות היהודית המחלקה לכספים , כאמור

את ) לי המחלקות לשעבר"מנכ(ועל מנהלי המערכים ל הכספים "על מנכ, הציונית

פקיד והחזר הוצאות בתל "אשה לתשלום  באשרהנוהל הקיים בסוכנות היהודית

 .לים"לחברי הנהלה ומנכ

 .ל והחזר הוצאות בתנאים של עובדים רגילים"לאנשי ציבור משולמים אש

הביקורת סבורה כי את ההוראות הקבועות בנוהל של הסוכנות היהודית יש להתאים 

באשר לגורם המוסמך לאשר את ההוצאות , למבנה ולסמכויות בהסתדרות הציונית

 .שי ציבורנמנהלי המערכים וא, ל הכספים"מנכ, של חברי הנהלה

ל של הוועדה הבין " על טבלת אשמתבססתסוכנות היהודית המחלקה לכספים ב

 .  שמפרסם אגף השכר במשרד האוצר, משרדית לעובדי מדינה

 משרד האוצר עדכן את טבלת קצובת 2008 במאי 1-מבדיקה שערכנו עולה כי ב

יין משלמת לשליחים על פי  עד בסוכנות היהודיתאולם המחלקה לכספים, ל"האש

 .2007  בספטמבר1-התעריפים שבטבלה הישנה מ

ל "הביקורת ממליצה למחלקה לכספים לעדכן ברישומיה את תעריפי קצובת האש

ל בהתאם " ולשלם את האש2008 במאי 1המופיעים בטבלה המעודכנת מיום 

 .לתעריפים אלה
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 אכן מסר בתגובה כיבסוכנות היהודית ל המחלקה לכספים "מנכ

דכן את טבלת קצובת ילמחלקה לא היה ידוע כי משרד האוצר ע

דכנה את התעריפים יל וכי בעקבות הערת הביקורת המחלקה ע"האש

 .2009במערכת הכספית במרץ 

קובע כי תעריף " לים"החזר הוצאות הכרוכות בעבודה לחברי הנהלה ומנכ"נוהל 

"  ל כנס"אש "ם של בתנאיבסמינר אשר התקייםל עבור ימי השתתפות בכנס או "האש

 .ל הרגילה" מקצובת האש אחוז20הוא 

ל "אש"לביקורת נמסר כי הנוסחה שלפיה המערכת הארגונית מחשבת את קצובת ה

, ל העדכנית"לים איננה תואמת את מבנה טבלת האש"לחברי הנהלה ומנכ" בתנאי כנס

  .שבה יש הפרדה בין תעריף הכלכלה לבין תעריף הלינה

הם ל ש"המחלקה לכספים נאלצת לתקן ידנית את דוחות האשעובדת , כתוצאה מכך

 .מגישים

החישוב תיקון נוסחת לפעול ללכספים בסוכנות היהודית הביקורת ממליצה למחלקה 

תשלום ל שבו נדרש " אשתיקון ידני בכל דוחאת הצורך בכדי למנוע , האוטומטי

 ."ל בתנאי כנס"אש"

 ל"לחודיווח על נסיעות 

,  לגורם כלשהו דיווחר ההנהלה הציונית לא נדרש להגיש"יו, ה כי כיוםהביקורת העלת

 היוצאיםציבור שי נל הכספים וא" מנכ,ל של חברי ההנהלה"נסיעות לחובאשר ל

 . העולמיתלשליחות קצרה מטעם ההסתדרות הציונית

 הנהלהליגיש הציונית ר ההנהלה "יו, הביקורת ממליצה לקבוע בנוהל כי פעם בשנה

  ציבור שיצאו שינל הכספים וא"מנכ, הנהלההנסיעותיהם של חברי   עלדיווח

 . העולמיתההסתדרות הציוניתלשליחות קצרה מטעם 

 

 2009יוני 
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 סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית

 לדוח הביקורת בנושא

 שליחויות קצרות בהסתדרות הציונית העולמית

 

 בה חברים מזכיר ההנהלה "ועדה לשליחויות קצרות" הוקמה לראשונה 2007ביולי 

 .ל המחלקה לכספים ומנהל משאבי אנוש"מנכ, הציונית

 .קה לכספים ישנה חריגה בתקציב השליחויות של המחל2008בשנת 

כל המחלקות של ההסתדרות הציונית מתבקשות להגיש בכל סוף  שנה לוועדה 

 .ח מסכם מסודר ומפורט הכולל תקציב מאושר וביצוע בפועל"לשליחויות קצרות דו

  לא יכרטס כרטיס טיסה ופוליסת ביטוח עד לקבלת אישור מוועדת – מדור טיסות

 .השליחות

חיות המבקר ולדרוש הצהרות בריאות של כל שליח י הנ" יש לפעול עפ– ביטוח רפואי

 .ועובד מהמחלקות השונות היוצאים לשליחות קצרה

 .יש לקזז עלויות ביטוח רפואי משליח המשלב בתוך השליחות הקצרה חופשה פרטית

 
 שליחים המשלבים חופשה פרטית יותר מחמישה ימים במסגרת – חופשה פרטית

 בהתאם לנוהל שליחויות קצרות בסוכנות היהודית השליחות הקצרה יש לחייב אותם

 .י המלצת המבקר"וזאת עפ

 

 . יום מהגעתו ארצה14ח סיכום השליחות תוך " חובה על השליח להגיש דו– דיווח

 הוועדה מקבלת את המלצות המבקר באיסור ניצול הנקודות של –הנוסע המתמיד 

יחי ההסתדרות הציונית יש לוודא שכל של, י השליחים"מועדוני הנוסע המתמיד ע

 .יפעלו בהתאם

שליחי ההסתדרות הציונית ימנעו מלהגיע לכנסים הנערכים באתרי תיירות מובהקים 

 .'איים טרופיים וכד, אתרי סקי: כגון
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ר ההנהלה כפי שקובע "י יו" שליחויות ראשי המחלקות מאושרות ע– ראשי מחלקות

ל "חר מספר ימי השהות בחוי המלצת המבקר לקיים מעקב א"יש לפעול עפ, הנוהל

 .ללא חריגה מהמכסה השנתית המותרת לחברי ההנהלה

 

 הוועדה מקבלת את המלצות המבקר בקשר לייעול ושימוש בתוכנות – "שלח"תוכנת 

 .בין המחלקות השונות לצורך תיאום ואישור המערך של שליחויות קצרות

 

 2010פברואר 



 

 

 
 
 
 
 
 

  המועצה הציונית בישראל
 
 

 סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית

 לתשובות לדוחות המבקר
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 המועצה הציונית בישראל

 מבוא

להקים בישראל מועצה "): 35החלטה  (1967הוועד הפועל הציוני קיבל החלטה בינואר 

פיץ שמתפקידה לטפח את ערכי הציונות ותודעת אחדות העם היהודי וכן לה, ציונית

עודד פעולות לקליטתם ול,  בציבוריות הישראליתרעיונותיהןאת הידע על התפוצות ו

 ." העוליםהחברתית והרוחנית של 

מייצגת   והיא1970הוקמה בשנת ) המועצה: להלן(בישראל המועצה הציונית בפועל 

המועצה הציונית הוקמה כיחידת סמך .  רגונים ציוניים בישראלמגוון רחב של גופים וא

 . והיא נתמכת על ידי תקציבה ההסתדרות הציוניתלש

, המועצה הציונית בישראל עוסקת בחיזוק יסודותיה הציוניים של החברה הישראלית

בטיפוח החינוך היהודי הציוני והמעורבות החברתית , בהגברת זיקתה לעולם היהודי

 .בקרב נוער ומבוגרים

מעודדת ו המועצה מטפחת  .פעילות המועצה מתבצעת ברחבי הארץ ממטולה עד אילת

 .קיומים של פורומים ציבוריים לחשיבה ועשיית ציונות

 הוועד המנהל ותבראש. )ההנהלה המצומצמת(ועד מנהל וכן   ציבוריתמועצה הנהלהל

  מרבית התוכניות המופעלות על ידי המועצה הציונית .יושב ראש ולו שני סגנים

 .המתבצעות באמצעות שתי העמותות שהמועצה הקימ

בתיאום עם הוועד ,  על ידי ההסתדרות הציונית העולמיתהמועצה ממונהל "מנכ

פועל על פי הוא . ומועסק על ידי ההסתדרות הציונית העולמיתהמנהל של המועצה 

 .הנחיות הנהלת המועצה ובמסגרת תקציבה

ר שלהן "ל המועצה חבר בשתי העמותות שהקימה המועצה ומשמש כיו"כמו כן מנכ

 . חתימה בשתיהןוהוא מורשה

הלשכה המשפטית מסרה בתגובה כי מבחינה משפטית אין פסול בכך 

הוא בעל זכות חתימה הסתדרות הציונית העולמית  השעובד

 .בעמותות
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 והתבססה על 2008יה של שנת יהביקורת במועצה הציונית נערכה במחצית השנ

סתדרות  המשפטית בהת הלשכהנציג, עובדי המועצה, ל המועצה" מנכמפגשים עם

במסמכים וכן על עיון , ל המחלקה לכספים בהסתדרות הציונית"מנכ, הציונית

 .רלוונטיים

 פעולות המועצה הציונית בישראל

  :המועצה הציונית מפעילה את הפורומים הבאים

ציוני - עוסק במדיניות המכוונת להעמקת אופייה היהודי– הפורום האסטרטגי .א

  . של ישראל

 . עוסק בגיבוש תכניות  חינוכיות– הפורום החינוכי .ב

 .הפורום הציוני של העולים .ג

פורום ,  פורום קהילות ישראל, פורום דתיים חילוניים, פורום ראשי ערים .ד

 .יוצאי חבר העמים ופורום יוצאי אתיופיה

  : באמצעות שתי העמותות שהקימההמועצה הציונית מפעילה את התוכניות הבאות

עוסקת בטיפוח ההבנה וברית חיים בין העדה –רוזית המועצה הציונית הד .א

פעילה המועצה הציונית הדרוזית .  והחברה הישראליתבישראל הדרוזית 

ומופעלת באמצעות עמותת המועצה הציונית ועמותת , בכפרי הגליל והכרמל

 .ץ"ע

 המתקיימת בארגמן, חי למנהיגות חברתית ציונית-המכינה הקדם צבאית עמי .ב

 .ץ"צעות עמותת עומופעלת באמ

  והעמקה של תודעה יהודית ציוניתח עוסקת בטיפו–המדרשה הציונית  .ג

 .ץ"ומופעלת באמצעות עמותת ע

עוסק בחינוך לערכים  –רומה תעות ור, נהיגותמ, יוניתצ: רתצמארגון הנוער  .ד

ומופעל , ית בקרב בני נוערתפיתוח מנהיגות ועידוד מעורבות חבר, ציוניים

 .ץ"ת עבאמצעות עמות
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 .ץ"מופעלת באמצעות עמותת ע,  לפיתוח מנהיגות ציונית חברתית–עלי צמרת  .ה

 .הקונגרס הציוני הישראלי .ו

 .הקונגרס הציוני של הנוער בישראל .ז

 מעמד משפטי

פועלת המועצה הציונית כגוף ציבורי התנדבותי  ,ט" החלטת הקונגרס הציוני הכלאור

 דווחת על פעילותהובעת את מדיניותה ואשר מ אשר ק,לא מאוגד עם הנהלה ציבורית

 .וועד הפועל הציוניל

החברות .   חברים41בהתאם לתקנון המועצה הציונית ההנהלה הציבורית תמנה עד 

 חברים בהנהלה הציבורית 16.  הינה אישית ואינה ניתנת להעברהבהנהלה הציבורית 

נכון למועד  . שםיר בעליבחרו בהמלצת ההסתדרות הציונית העולמית ויהיו אנשי ציבו

מוסדות המועצה הציונית טרם אישרו את התקנון  ,2009פברואר , השלמת הדוח

 . ל"המפרט את המבנה הנ

כמו כן התקנון מפרט כי חברים חדשים יצורפו להנהלה הציבורית על פי המלצה של 

 .ועדת הקבלה לא חייבת לנמק את החלטותיה.  ועדת קבלה

  התקנון לא . נכתב תקנון המועצה2005 אך רק בשנת 1970-המועצה הוקמה ב, כאמור

אשר כאמור הקים את המועצה , הקונגרס הציוני/הובא לאישור הוועד הפועל הציוני

 .הציונית כיחידת סמך של ההסתדרות הציונית העולמית

 ץ"עמותת ע

   . עושים ציונות–ץ " ע בשם עמותה1990בשנת המועצה הציונית הקימה 

ההסתדרות , לשכה המשפטית של ההסתדרות הציונית העולמיתהערכה על פי בדיקה ש

המועצה של פעילות החלק מהמנהלת הקמת העמותה את הציונית לא התבקשה לאשר 

 .הציונית

שראל ונדרשת לקיים יץ כפופה להחלטות המועצה הציונית ב"ע, על פי תקנון העמותה

 .קשר ולשתף פעולה עם המועצה הציונית בישראל
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 2/3רשאית לשנות את התקנון בהחלטת האסיפה הכללית שתתקבל ברוב של העמותה 

 .מהמצביעים באותה אסיפה

יעבור רכוש העמותה לידי המועצה הציונית או , במקרה של פירוק, לפי תקנון העמותה

 .לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה) 2(9 בסעיף כמשמעולמוסד ציבורי  

 לכספים בהסתדרות הציונית ל המחלקה"הלשכה המשפטית ומנכ

ץ כך שבעת "מסרו בתגובה כי הם ממליצים לתקן את תקנון עמותת ע

 .פירוק נכסיה הם יועברו להסתדרות הציונית העולמית

ר העמותה וכאחד ממורשי חתימה "ל המועצה הציונית משמש גם כיו"מנכ, כאמור

 .שלה

מקרב , ית שלהחברי הוועד המנהל של העמותה מתמנים על ידי האסיפה הכלל

 .הפעילים במועצה הציונית

 עמותת המועצה הציונית

  העמותות םנרשמה ברש) עמותת המועצה :להלן(עמותת המועצה הציונית בישראל 

 .1999והחלה לפעול בחודש יוני , 9.8.1998-ב

ר הנהלת "לבין יו, ר המועצה הציונית דאז"קדם להקמת העמותה דין ודברים בין יו

ר "במכתבו של יו.  בעניין הפיכת המועצה הציונית לעמותה, ת דאזההסתדרות הציוני

מובן מאליו "ר המועצה  כי " קבע יו25.12.1994 מיום  הציונית ר ההנהלה"המועצה ליו

שהליך כזה מחייב גם אותנו וגם את הנהלת ההסתדרות הציונית לקבוע הסדרים 

הבטחת הקצבתם , ובדיהמעמד ע, ברורים ומחייבים לגבי מעמדה של המועצה הציונית

אני מציע :  "27.12.94-המועצה בר "ההנהלה הציונית ליור "כתב יוה בתשוב".  וכדומה

כ וועדה "שתעבדו הצעת תקנון ותעבירוה אלינו לעיון ואם יהיה צורך נמנה אח

 ".משותפת

לשכה המשפטית תקנון העמותה לא עובד במשותף ולא הוקמה הלמיטב ידיעתה של 

בין ההנהלה  הציונית לבין המועצה הציונית לבחון את מעמדה של ועדה משותפת 

תקנון העמותה אשר .  העברת התקציבים וכדומה, מעמד העובדים, המועצה הציונית

ל "נרשם אצל רשם העמותות לא אושר על ידי ההנהלה הציונית אלא על ידי  מנכ

 .המחלקה לפעילות ציונית דאז



 

 

 105 

אין , לפי תקנון העמותה:  הנקודות הבאות ובבדיקה שערכה הלשכה המשפטית על

, לפי מטרות העמותה.  להסתדרות הציונית תפקיד מוגדר בשליטה במוסדות העמותה

' והל) 1978(ט "היא פועלת בתוך המסגרות אשר נקבעו על ידי הקונגרס הציוני הכ

ד וולונטרי בישראל שלו אין ייצוג סארגון ומו, ופתוחה לחברות של קבוצה) 1982(

המזדהים עם עקרונות ומטרות ההסתדרות הציונית העולמית , ונגרס הציוניבק

 ).המטרות עינן מוגדרות בתקנון(

 . שלהאחד ממורשי החתימהכוהעמותה ר "יוכל המועצה הציונית משמש "מנכ, כאמור

  כולל העמותותתהזיקה בין ההסתדרות הציונית והמועצה הציוני

גזבר ההסתדרות הציונית וביקש להבהיר כי   פנה מנהל המחלקה לכספים ל2004בשנת 

 והביע את חששו שבעתיד ,שתי העמותות שהקימה המועצה הציונית נמצאות בגרעון

 .גירעונות אלה תדרוש מההסתדרות הציונית לכסות המועצה הציונית

 להסתדרות הציונית העולמית ולכן אין בדעתו ות קשורןעמותות אלה אינ, לדעתו

 . בעתידלכסות גירעונות אלה

את דוק נתבקשה הלשכה המשפטית לבבעקבות התערבות גזבר ההסתדרות הציונית 

עמותת המועצה הציונית , נושא הזיקה בין ההסתדרות הציונית לבין המועצה הציונית

 . חוות דעת ולהגישץ"ועמותת ע

 להקים ועדה הנהלתית לבחינת 6.1.2004-כמו כן החליטה ההנהלה הציונית בישיבה מ

 .גיות הקשורות למועצה הציונית ולגבש המלצות להחלטות ההנהלה בנושא זהכל הסו

נשיא המועצה .  1.8.2005-הוועדה ההנהלתית הגישה המלצות לדיון בהנהלה הציונית ב

ר ההנהלה "הציונית ושני סגניו דחו את המלצות הוועדה ההנהלתית במכתבם אל יו

 .18.9.2005הציונית מיום 

שליחיה של "ימה הוועדה ההנהלתית ישיבה נוספת בה ציינה כי  קי18.12.2006בתאריך 

ל המועצה "ההסתדרות הציונית אינם מוצאים  את ביטויים במועצה הציונית זולת מנכ

ולכן צריך לקבוע את , וכי אין זיקה ברורה בין ההסתדרות הציונית למועצה הציונית

 ".הזיקות המשפטיות וזאת מבלי לפגוע בפעילות המועצה

 ראש המחלקה למפעלים ציוניים בהסתדרות הציונית לחברי ג הצי6.2.2007ריך בתא

הציע  הוועדה ההנהלתית נייר עמדה שהוכן בשיתוף עם הלשכה המשפטית על פיו
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המועצה הציונית בישראל מיסודה של ההסתדרות "להקים עמותה חדשה בשם 

המועצה "שם מאוגד הקיים היום ב-אשר תחליף את הגוף הלא" הציונית העולמית

המועצה הציונית " אף היא בשם  ,העמותה הקיימת היוםואת " הציונית בישראל

 עושים ציונית או כל עמותה אחרת המסונפת למועצה –עץ "עמותת ואת " בישראל

יצוגי של יההנהלה הציבורית של העמותה החדשה שתוקם תהווה גוף . הציונית

ר ההנהלה הציבורית "יו:  כדלקמן חברים אשר יתמנו 41-העמותה ויהיה מורכב  מ

שיומלץ על ידי ההנהלה של ההסתדרות הציונית ) ר המועצה הציונית"אשר ישמש יו(

 20,  חברים אשר יתמנו על ידי ההסתדרות הציונית20, ויבחר על ידי האסיפה הכללית

 .מתנדבים המוכנים לקדם את הרעיון הציוני ומטרות העמותה

 20-ורה בין ההסתדרות הציונית למועצה הציונית היות ועל פי הצעה זו תהיה זיקה בר

 .ר העמותה"חברים ימונו מטעמה וכן יו

 11.3.2007במכתב מיום , על פי בקשת ראש המחלקה למפעלים ציוניים בישראל דאז

  להנהלה הציוניתהצעת החלטה מתוקנת, 11.3.07ביום הלשכה המשפטית נסחה 

הסכמה של המועצה הציונית לשתף -ה מאיאם כתוצא:  להצעה הזו והוסיפה סעיף 

תופסק לאלתר העברת אז , פעולה וליישם החלטה זו בתוך חודשיים מיום החלטה זו

 ככל .   מההסתדרות הציונית למועצה הציונית או כל עמותה הקשורה אליהתקציבים

 .הצעת  החלטה זו לא הובאה לדיון בהנהלה הציונית, שהביקורת העלתה

 הצעת החלטה שגובשה על ידי ועדה הנהלתית 28.5.3007-ישרה בההנהלה הציונית א

 :להלן נוסח ההצעה.   המחלקה למפעלים ציוניים בישראלראששאותה ריכז 

המועצה הציונית הינה זרוע של ההסתדרות הציונית העולמית וההנהלה  .א

 .מבקשת לחזק ולמסד את הזיקה שביניהן תוך שמירה על אופייה המיוחד

 ,הבהירות בעניין מוסדות המועצה הציונית לרבות דרכי מינויים-לאור אי .ב

בהרכב .  ההנהלה הציונית תקבע את דרך מינוי מוסדות המעוצה הציונית

המוסדות יינתן ביטוי למגוון הציוני בציבוריות הישראלית ובתנועה 

 .הציונית

  על פי פועל ל המועצה הציונית הינו עובד ההסתדרות הציונית העולמית והוא "נכמ   .ג

החלטת ההנהלה ובהנחיית חבר ההנהלה שבמסגרת מחלקתו פועלת המועצה 

אמות מידה ציבוריות והיא כפופה לביקורת מבקר ההסתדרות הציונית על פי 

  . הציונית העולמית



 

 

 107 

המשמש כראש המחלקה למפעלים ציוניים הגזבר וחבר ההנהלה , ר ההנהלה"יו .ד

-הנהלתית יבחנו את המסגרת הארגונית בהתייעצות עם הוועדה ה,בישראל

ית באמצעותה תפעל המועצה והם מוסמכים לפעול להקמת מסגרת טמשפ

  .משפטית כנדרש-ארגונית

  לא חל כל שינוי .המצב נשאר כפי שהיה) 2008ספטמבר (נכון לתאריך הביקורת 

 .במבנה המועצה הציונית ושתי העמותות שהקימה

ת נושא הזיקה המשפטית בין ההסתדרות לדעת הביקורת יש להסדיר בהקדם א

תוך התייחסות , הציונית לבין המועצה הציונית על שתי העמותות שהקימה

 .אם בכלל של ההסתדרות הציונית להתחייבויות של המעוצה הציונית, לאחריות

הלשכה המשפטית מסרה בתגובה כי התקיימה סדרה של דיונים 

הציונית וחיזוק הזיקה המועצה ברמות שונות בעניין תיקון תקנון 

בינה לבין ההסתדרות הציונית העולמית ובינה לבין העמותות 

 14.10.2007- שהתקיימה בבישיבה האחרונה .  שהוקמו על ידה

ל "מנכ, ר ההנהלה הציבורית של המועצה הציונית"בהשתתפות יו

ראש המחלקה למפעלים ציוניים דאז ונציגת הלשכה , המועצה

ל המועצה הציונית לפעול "על פיו היה על מנכסוכם מתווה , המשפטית

לתיקון תקנוני העמותות כך שיהיה ברור שהן כפופות להנהלה 

טרם .  הציבורית של המועצה הציונית ופועלות על פי מדיניותה

ל "כמו כן נתבקש מנכ.  לתקנוני העמותותתיקון התקבלו הצעות 

ל " המנכ. להגיש טיוטה חדשה של תקנון המועצה הציוניתהמועצה 

 אך אין התאמה בינה לבין מה שסוכם 8.11.2007-הגיש טיוטה ב

אין ודאות שהתיקונים שהוצעו לתקנון .  14.10.2007בישיבה ביום 

אין .  המועצה הציונית אכן התקבלו על ידי פורום כלשהו במועצה

ספק שתיקונים אלה לא הובאו לאישור על ידי פורום כלשהו 

 .בהסתדרות הציונית העולמית

כמו כן מסרה הלשכה המשפטית כי בעת הסדרת הזיקה המשפטית 

בין ההסתדרות הציונית לבין המועצה הציונית על שתי העמותות 

שהקימה יש לתת את הדעת לכך שככל שהשליטה של ההסתדרות 

תגדל החשיפה של , הציונית במועצה הציונית תהיה חזקה יותר

העמותות שהוקמו על ההסתדרות הציונית לחובות המועצה הציונית ו

 .ידה
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 תפעול
 

  מבנה–רקע 

 להלן עץ מבנה של המועצה הציונית בישראל
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ץ " ועמותת עהציוניתעמותת המועצה , מניתוח עץ המבנה עולה כי המועצה הציונית
על ידי , )ל המועצה הציונית"מנכ(על ידי אדם אחד , מכתובת אחת, מתנהלות כגוף אחד

 ).'מזכירה וכו( צוות אחד מנהל חשבונות אחד ועל ידי

המועצה הציונית ושתי , בין ההסתדרות הציוניתכמו כן הכפיפות ויחסי הגומלין 

 ההינכל אחת מהעמותות   על פי חוק העמותותבעיקר כאשר , אינם ברוריםהעמותות

 .   האישיות משפטית בפני עצמ

המועצה ל " המועצה וסגניו וכן מנכנשיאאת המועצה הציונית מנהלים , כאמור

ר שתי העמותות "הציונית שהינו עובד ההסתדרות הציונית ומשמש בין היתר כיו

 .שהקימה המועצה ובעל זכות חתימה בשתי העמותות

.  תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה  של המועצההציבורית ההנהלהעל פי התקנון 

של   ההנהלה הציבורית ת ולבקשת הביקורת הומצאו רק שלושה פרוטוקולים של ישיב

 .2007בשנת המועצה 

 . לשתי ישיבות בלבד2007 התכנס במהלך שנת ,)ההנהלה המצומצמת(הוועד המנהל 



 

 

 110 

 רקע  תקציבי

 מתוקצבת על וככזוכאמור המועצה הציונית מהווה יחידת סמך בהסתדרות הציונית  

 .ידה

 על פי הרשום במערכת הכספים של  :ח" בש– 2007להלן תקציב וביצוע לשנת 

 .ת הציונית העולמיתההסתדרו

 ביצוע על ידי ביצוע תקציב 
 ץ"עמותת ע עמותת מועצה מועצה   

   130,420 130,420 144,000 פעולות נוער וצעירים
 - - 99,400 99,400 85,500 קונגרס ציוני בישראל

   25,701 25,701 27,000 פרסומים
  5,833 47,439 53,272 72,000 כנסים והשתלמויות

  69,027 - 69,027 76,500 "חיעמי"באית מכינה צ

   343,811 343,811 357,300  המועצה הציוניתל"מנכ
 1,115,871  11,886 1,127,757 1,107,000 )זמניים(עובדי המועצה 

   107,046 107,046 103,500 שעות נוספות
   69,043 69,043 58,500 רכב צמוד 

   624 624 - רכב

 לפצללא ניתן  36,335 38,700 יה חנ–המועצה הציונית 

   2,760 2,760 4,500  תוניםיע
   - - 9,000 דאר

 לפצללא ניתן  73,028 112,500 טלפון

 לפצללא ניתן  112,500 112,500 הוצאות משותפות

   )-( 45,399 )-( 45,399 )-(36,000 הכנסות
   21,798 21,798 36,000 כיבוד לפגישות ואורחים

   27,360 27,360 36,000 שונות

 לא ניתן לפרט 11,247 18,000 ציוד וריהוט משרדי
 1,115,871 74,860 841,889 2,265,730 2,362,500 כ"סה

ר ההנהלה " על ידי יותהמועצה הציונית מוגששל תקציב מסגרת העל פי התקנון 

והגזבר לאישור הנהלת ההסתדרות הציונית ומהווה חלק בלתי נפרד מתקציב 

 .רות הציוניתההסתד
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המועצה הציונית מגישה להנהלה הציונית ולהנהלת המועצה הציונית מידי שנה 

אך לא מלווה , התוכנית מפרטת את יעדי הפעילות לשנה הקרובה. תוכנית עבודה

הנהלה ה .בנתונים כספיים לגבי הוצאות עבור הפעילויות השונות ומקורות המימון

 .כל שנה ,המועצה הציוניתבתוכנית העבודה של הציונית לא דנה  

כך שניתן יהיה בכל , הביקורת ממליצה שתוכנית העבודה תגובה בנתונים כספיים

 . אחר מימוש התוכניות הן בהיבט התוכני והן בהיבט הכספיקובשנה לע

 עולה כי למעשה שני סעיפים בלבד הינם פעולות ישירות 2007מנתוני התקציב לשנת 

 וכנסים ח" ש130,420  פעולות נוער וצעירים בסך :שמפעילה המועצה הציונית והם

 .ח" ש53,272והשתלמויות בסך 

 .2007 מסך ההוצאה של המועצה הציונית לשנת 8%-ל מהווים רק כ"שני הסעיפים הנ

  קונגרס  ציוני ישראלי שההוצאה נטו סעיף נוסף שבו פעילה המועצה הציונית הינו

ח מההסתדרות "  ש79,100קבלת סך לאחר  (ח" ש99,400 היתה 2007 לשנת ועבור

  . נוספים מפעילות המועצה הציונית5%סעיף זה מהווה  ).  הציונית

 ההוצאה לפעילות המועצה  2007ח לשנת " ש2,311,128למעשה מסך הוצאה של 

 . מסך התקציב13%הציונית היתה רק 

 1,127,757 היתה  עבור העברת סך 2007ההוצאה העיקרית של המועצה הציונית בשנת 

 .ץ עבור תשלום משכורות העובדים"עמותת על)  מסך ההוצאה50%המהווה (ח "ש

יש לציין .   עובדים קבועים9ים ועבור י עובדים זמנ14- שכר ל שולם2008בחודש מאי 

ההסתדרות /ץ עובדים אלה היו עובדי המועצה הציונית"כי לפני הקמת עמותת ע

ני הביקורת תרעומת גדולה על העברת ל המועצה הביע בפ"מנכ.  הציונית העולמית

 .ץ והתנערות ההסתדרות הציונית מעובדים אלה"העובדים לעמותת ע

עמותת המועצה , ה את המועצה הציוניתשיש לציין כי כל עובדי המטה המשרתים למע

 .ץ" עץ רשומים כעובדי עמותת"הציונית ועמותת ע

מעסיקה עובד אחד בלבד , באמצעות ההסתדרות הציונית העולמיתהמועצה הציונית 

שעות , כולל את משכורתובהסתדרות הציונית תקציב המועצה .  ל המועצה"והוא מנכ

 .נוספות ורכב צמוד
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 –ח עבור חניה לשמונה עובדים " ש36,335 סך 2007כמו כן שילמה המועצה בשנת 

 .ץ"ל המועצה ועוד שבעה עובדי עמותת ע"מנכ

ח " ש69,000עמותת המועצה הציונית סך  ל2007ההסתדרות הציונית העבירה בשנת 

ח ישירות לעמותת המועצה " ש42,000דרך המועצה הציונית וסכום נוסף בסך 

ח לעמותת המועצה " ש111,000סך הכל העבירה ההסתדרות הציונית סך .  הציונית

 ".יחעמי"הציונית עבור מכינה צבאית 

י רק מחצית התקציב מוצא  עולה כ2007הציונית לשנת ועצה  המותמסיכום ניתוח פעול

יה היא למעשה ילמעשה ישירות לפעולות המועצה ואחזקתה ואילו המחצית השנ

 .ץ"עברה לעמותת עהה

 עמותת המועצה הציונית

עמותת המועצה הציונית מבוקרת על ידי רואה חשבון ומגישה את דוחותיה לרשם 

מותת המועצה הביקורת במועצה הציונית לא כוללת ביקורת בפעולות ע.  העמותות

 .הציונית

ופרויקט ברית  "עמיחי"המכינה הקדם צבאית :  העמותה מפעילה שני פרויקטים בלבד

 .חיים

ח " ש168,535בין שאר הכנסות העמותה מופיעים הכנסות מהסוכנות היהודית בסך 

סך כמו כן נתקבל .  ח עבור פעילות ציונית" ש133,300 וסך עבור פרויקט ברית חיים

עבור ) ח דרך המועצה הציונית" ש69,000מתוכם ( מההסתדרות הציונית ח" ש111,000

 .המכינה הקדם צבאית

ח וגרעון מצטבר בסך " ש131,116 של  שוטף בגרעון2007העמותה סיימה את שנת 

 .ח" ש274,771

 ץ"עמותת ע

.   חשבון ומגישה את דוחותיה לרשם העמותותרואהץ מבוקרת על ידי "עמותת ע

 . את פעולות העמותההביקורת לא בדקה

קונגרס ציוני , מדרשה ציונית, ארגון הנוער:  מפעילה מספר פרויקטיםהעמותה

 . שרותמורשת ופולקלור ופרויקט שנת,  דרוזים–ברית חיים , קיום-פרויקט דו, ישראלי
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  .2007על פי מאזן בוחן לשנת  הכנסות העמותה מהמוסדות הלאומיים פירוטלהלן 

 1,115,871 באמצעות המועצה הציונית– ההסתדרות הציונית.  א

 306,118  עבור פרויקטים–הסוכנות היהודית .  ב

 21,150 קרן היסוד.  ג

 20,630 קרן קימת לישראל.  ד

 .לעמותה יש הכנסות נוספות ממשרד החינוך וגורמים נוספים, כאמור 

 .ח"ש 83,620 בגרעון שוטף של 2007 העמותה סיימה את שנת 2007על פי מאזן לשנת 

ל המועצה הציונית מסר בתגובה כי גרעון זה נובע מכך "מנכ

 בראשית שנת 2007שמשרד החינוך העביר את התחייבותו לשנת 

 . ועל כן בפועל לא היה גרעון תפעולי2008

     קונגרס ציוני ישראלי וקונגרס הציוני לנוער

כוז ההשתתפות של ץ להלן רי"על פי הנתונים של תקציב המועצה הציונית ועמותת ע

ההסתדרות הציונית בהוצאות הקונגרס הציוני הישראלי וקונגרס הציוני לנוער לשנת 

 :ח" בש2007

 178,500 אמצעות המועצה הציוניתב

 38,000 סעיף הוצאות שונות בהסתדרות הציונית

 65,000 סעיף פעולות עם ארגונים בהסתדרות הציונית

 30,000 ) לעלייה וקליטההמחלקה(השתתפות הסוכנות היהודית  

 11,500 סעיף מנהל פעולות בהסתדרות הציונית

 323,000 

 

 ל בסך"ץ השתתפה בהוצאות הקונגרסים הנ"כמו כן עמותת ע

 

57,000 

ץ   "ה השתתפות ההסתדרות הציונית העולמית ועמותת ע"ס

 בהוצאות הקונגרסים

 
380,000 
=====
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 סיכום 

 מכתובת  אחד כגוףץ מתנהלות"צה הציונית ועמותת עעמותת המוע, המועצה הציונית

ועל ידי , אחדעל ידי מנהל חשבונות , )ל המועצה הציונית"מנכ(אחד על ידי אדם , אחת

 ).  'מזכירה וכד(צוות אחד 

ח "ש 2,265,730 בסך הציונית את המועצה 2007תקצבה בשנת ההסתדרות הציונית 

 .ח" ש42,000ואת עמותת המועצה הציונית בסך 

כולל , להלן ריכוז התמיכה של המוסדות הלאומיים בפעילות המועצה הציונית

 :2007לשנת ,  העמותות שהקימה

עמותת  
ועצה ציוניתמ

עמותת 
 ץ"ע

 *69,000 *ההסתדרות הציונית
42,000 

1,115,871*

 306,181 301,835 הסוכנות היהודית

 21,150 - קרן היסוד

 3020,6 ________ קרן קימת לישראל

 1,463,832 412,835 כ"                סה

 647,940 1,162,747 הכנסות אחרות

 2,265,730   ההעברה בוצעה על ידי המועצה הציונית מתוך ההקצבה בסך–למעשה *  

  . מההסתדרות הציונית ח שקיבלה "ש

ל "לדעת מנכ.   בגרעון2007ץ סיימו את שנת "עמותת המועצה הציונית ועמותת ע

ל " מנכ. העולמית אחראית על העמותות ההסתדרות הציונית,צה הציוניתהמוע

 בדעה כי אין לו אחריות על התנהלות העמותות בהסתדרות הציוניתהמחלקה לכספים 

 .  פעילותןותוצאות

 . בעניין זההלשכה המשפטית של ההסתרות הציוניתשל הביקורת ביקשה חוות דעת 
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 :להלן המסקנה של הלשכה המשפטית

ע לעמותות אינה "מסקנה היא כי הזיקה המוסדית הקיימת היום בין הצה"

ס וע בעמותות ואינה חזקה דיה  לצורך ייח"מגיעה לכדי שליטה של הצ

ח מודל של הרמת מסך או יחסי ומכ, בעת פירוק, ע"חובות העמותות להצ

ובמיוחד כך כאשר על פניו לע נעשה שימוש לרעה , שליחות בין הארגונים

שימוש לרעה  (ה הציוניתצ של עמותות המועהנפרדתהמשפטית באישיות 

הברחת ; תרמית; מימון דק; זהות וערבוב נכסים:  כגון, מור לעילאכ

העובדות לפיהן העמותות מבצעות את ).  סיון לעקיפת חוקינ; נכסים

י המועצה הציונית והחלטות המוסדות "המדיניות הציונית שנקבעה ע

, אינן מספיקות, ע"י הצ"ע, מישרין ובין בעקיפיןבין ב, הציוניים וממומנות

או לייחס /ע את חובות העמותות ו"כדי לקבוע  כי יש לפרוע מהצ, לכשעצמן

, עובדות אלו אינן מלמדות כי.  ע את חובות העמותות במקרה פירוק"להצ

ע באופן "י הצ" כי הן נשלטות עאו/ו/ ע"י הצ"העמותות מנוהלות ע, בפועל

, העמותות פועלות.  ח רצונןו כלאו כי נשל/ר בידיה ושהן מהוות כמכשי

ע יכולת שליטה אפקטיבית "כישויות עצמאיות מבלי שיש להצ, כאמור

 ."בהן

אינה ניתנת   המרכיבים את המועצה הציונית לדעת הביקורת פעילות שלושת הגופים

 ההסתדרות הציונית צריכה . מאחר ושלושתם מתנהלים כאמור כגוף אחדלחלוקה 

בינה לבין את נושא הזיקה המשפטית והכספית  ולמסד בצורה משפטית בל החלטהלק

 .המועצה הציונית בישראל על שתי העמותות הפועלות במסגרתה

 

 2009אפריל 
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 סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית

 לדוח הביקורת בנושא

 בישראל המועצה הציונית

 

 .המועצה הציונית בישראל מפעילה תוכניות רבות להעמקת אופייה הציוני של ישראל

 .המועצה הציונית היא גוף מגופי ההסתדרות הציונית העולמית

בין ההסתדרות הציונית יש לחזק בדחיפות את הזיקה בין המועצה הציונית בישראל ל

 .העולמית

המועצה הציונית כפופה למחלקה למפעלים ציוניים בישראל של ההסתדרות הציונית 

העולמית ואיתה חייבים לעבור החלטות משמעותיות שיובאו לאחר מכן לאישור 

 .ההנהלה הציונית

 .התקנון החדש שאושר בהנהלה יאושר גם במועצה הציונית

יש לבחור את נציגי ההנהלה הציונית אשר יהיו חלק בוועד המנהל של המועצה 

 .הציונית

, שתי עמותות עצמאיות יש לדווח עליהן להנהלה הציונית, במועצה הציונית בישראל

 .אין העמותות יכולות להיות ישות עצמאית וחייבים לתאם ולדווח על פעילותן

 . מיוחדת שהוקמה לעניין זההלדיון בוועד הקיימים יובאו תהנושא הכספי והגירעונו

 

 2010פברואר 
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 אגף תקשורת וקשרי ציבור

 
 סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית

 לתשובות לדוח המבקר 



 120 



 121 

 קרן קיימת לישראל

 אגף תקשורת וקשרי ציבור

 הקדמה .1

בקרן קיימת ) האגף: להלן (ציבור באגף תקשורת וקשרי הביקורת  1.1

במשרדי , 2008 ובראוקט-יולי בוצעה בחודשים )ל"קק: להלן(לישראל 

במהלכה התקיימו פגישות ושיחות עם   .האגף בירושלים ובתל אביב

, מזכירת האגף, תקציבאית האגף, מנהלת מחלקת האירועים, האגףל מנה

 ומספר רפרנטים במחלקות השונות של מזכירת הוועדה הדירקטוריונית

 .האגף

 : הביקורתנושאי 1.2

מעקב אחר , ניהול התקציב, בדיקת אופן בניית התקציב על ידי האגף ♦

 .העברות תקציביות וכיוצא בזה, הביצוע

 .סקירת מערכות המידע התומכות בפעילות האגף ♦

בדיקת עבודת האגף אל מול תוכנית עבודה שנתית ואל מול יעדי  ♦

 .האגף

 .בחינת הממשק בין האגף לבין המרחבים השונים ♦

דים ת תפקיולרבות קיום הגדר, סקירת התפקידים השונים באגף ♦

 .והתאמתם לפעילות בפועל

פעילות הוועדה הדירקטוריונית ושיתוף הפעולה בינה לבין הנהלת  ♦

 .האגף

ל ולמדיניות האגף "בחינת אופן העברת מידע בנוגע למדיניות קק ♦

 .למנהלי המחלקות והיחידות באגף

 .בחינת אופן העברת המידע בין המחלקות והיחידות השונות באגף ♦
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תוך מתן , ם שונים לכל אורך שנת הפעילותבחינת קיומם של אירועי ♦

דגש על תקופות בהן ניתן לקיים פעילויות שיא עם מספר מרבי של 

 .משתתפים

 .בדיקת נושא גביית הכספים מלקוחות ♦

 .)ללא סבסוד (בחינת רווחיותם של האירועים התקציביים ♦

מה השיקולים למתן , בדיקת אופן הסבסוד של האירועים השונים ♦

 גובה הסבסוד והאם הסיבסודים השונים אינם סבסוד ולקביעת

 .יוצרים חריגה גבוהה מדי ממסגרת התקציב

לרבות , נותני שירותים/בדיקה מדגמית של התקשרויות עם ספקים ♦

וועדת הפטור וקבלת לאופן הגשת הבקשה להתקשרות עם ספק 

תשלום , קבלת השירות, אישורה, הוצאת הזמנה, אישור להתקשרות

 .ורישומה בספרים

בחינת אופן מתן המענה לתלונות הציבור והאם תלונות הציבור  ♦

ל או על ידי מספר גורמים "מטופלות על ידי גורם אחד בקק

 .וההשלכות לכך

 :הפעולות המפורטות להלן, בין היתר, בוצעוהביקורת רת גבמס 1.3

 .ל"באגף בנוגע לנושאים הנקבלת הסבר מפורט על תהליכי העבודה  ♦

בהן התקבל , האגף השונותרנטים במחלקות קיום פגישות עם רפ ♦

 .ההתנהלות במחלקות ובאגףהסבר מפורט על אופן 

 2008-2007לשנים  ביצוע מהמערכת –חות תקציב "הפקת דו ♦

 .וניתוחם

 .בדיקת תמיכת המערכת הממוחשבת בכל הנוגע לניהול התקציב ♦

 .2008- ו2007הדוחות הכספיים לשנים קריאת  ♦
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תמחור אירועים , ות עם ספקיםהתקשרבדיקה מדגמית של  ♦

 .ופרויקטים

ח "ריכוז הממצאים והמסקנות ועריכת דו, ניתוח התוצאות ♦

 .הביקורת

 רקע .2

אגף תקשורת וקשרי ציבור פועל במספר ערוצים על מנת להגדיל את  2.1

האגף , כמו כן. ל ואת האהדה לארגון"המודעות לקיומו של ארגון קק

הגדלת המודעות . ל" קקפועל להרחבת מעורבות הציבור בפעילות

גורמות לכך שבאופן ישיר יגדלו גם והמעורבות בפעילות הארגון 

 .התרומות לארגון

 , האגף וממזכירות ושתי יחידות עצמאיותת מחלקוארבעהאגף מורכב מ 

  . עובדים29  מועסקיםבהן

 ). מבנה ארגוני אגף תקשורת וקשרי ציבור–י נספח /ראה          (

חלקם החלו את  אשר  עובדים זמניים148-ק כמעסיהאגף , בנוסף

  .1994-2008באגף בין השנים עבודתם 

 :)2008ספטמבר נכון ל(  התפלגות העובדים הזמניים

מספר עובדים תפקיד

 125 הדרכה

 5 מוקד תנועה+  הדרכה

 4 "קו ליער"מוקד + הדרכה 

 2)שנת שירות( ש. שזריכו + הדרכה

 2 אירועיםהפקה 

 10 "ליערקו "מוקד 

 * 148 כ עובדים זמניים"סה
 

  הינו מספר כולל לכל העובדים הזמניים אשר , המצויןמספר העובדים הזמניים *

 .הועסקו באגף בתקופה המדוברת   
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 בוועדה חברים .ולווה את פעילותמ  אשרוועדה דירקטוריוניתלאגף 

   .הוועדה מתכנסת בסמוך לישיבות הדירקטוריון . דירקטוריםעשרה

 מחלקות האגף 2.2

ל "המחלקה אחראית על יחסי הציבור של קק: מחלקת דוברות .א

ומרכזת את כל הפרסומים הנלווים לפרויקטים ולאירועים השונים 

 .המאורגנים על ידי האגף ועל ידי המחוזות השונים

תבצעת מ, מול תקשורת יהודית בעולם ועיתונות זרההעבודה    

 .באמצעות חברה חיצונית

 .במחלקה ארבעה עובדים       

המחלקה אחראית על : )יחידה עצמאית (פרויקטים יחידת .ב

מנקים את "כיום עוסקת בעיקר בפרויקט . פרויקטים מיוחדים

 הן במישור ומרכזת את כל הפעילות הכרוכה בפרויקט זה" העולם

מבצעי , התרמות: כגון, הפנים ארגוני והן עם גופים מחוץ לארגון

הרחבת הפרויקט לקהל חדש ,  פתוחיםניקיון יערות ושטחים

קיימים פרויקטים שונים , בנוסף.  וכדומה)מגזרים, עמותות, חברות(

, פסטיבל אקולנוע": ירוקה"ילות פע/ שיתופי פעולה בתוכןכמו

 .  ועוד6תחנות מידע בכביש 

 .עובדת אחת יחידהב        

ת אניהלה המחלקה  , נכון למועד הביקורת:ל"מחלקת חוג ידידי קק .ג

המהווה פלטפורמה לפרסומים של חוג , "מסע אחר"הקשר מול 

. שהוא חוג בתשלום ומקנה לחבריו הטבות שונות, ל"ידידי קק

המחלקה מנהלת את חוג הידידים ואת כל הדיוור המיועד לחוג וכן 

,  בית אב70,000- שבועי מקוון המופץ לכידיעון שהוא "ירוק-e"את 

מופץ הידיעון . ל"ועים של קקבו מתפרסמים מסלולי טיולים ואיר

 . נמנים עם החוגלחוג הידידים וכן לאנשים שאינם



 125 

 תוכנית טלוויזיה – "חדשות בירוק"המחלקה אחראית על , בנוסף

 .ל"מיועדת להעברת תכנים של קק ו2המשודרת בערוץ 

 . עובדיםשניבמחלקה 

המחלקה אחראית על הפקת האירועים והסיורים : מחלקת אירועים .ד

של התנועה מתנדבים סגרת הפעילויות המחלקה מפעילה במ. בשטח

 2008החל מספטמבר ו  שנת שירותב) מ"תק(הקיבוצית המאוחדת 

שנת  חמישה מתנדבי היו 2007 בשנת .מתנועת הצופיםגם חניכים 

 . דביםנשמונה מת ישנם 2008 בשנת ,שירות

בו , "קו ליער "טלפוניהמוקד ה המחלקה מנהלת את, בנוסף

 .ל"אירועים של קקין היתר במתפרסמים 

 .במחלקה שלושה עובדים 

,  ושיווק סרטיםהפקהאחראית על המחלקה : מחלקת פרסומים .ה

כרזות , "ל"סל קק"תפעול וירטואלי של , סרטי הסברה, פרסומים

המחלקה אחראית על ארכיון הצילומים , כמו כן. ותערוכות

 בשנה האחרונה מבצעת המחלקה. ל"ההיסטורי והעדכני של קק

מיפתוח ומחשוב של , ווארד תהליך מיוןרבשיתוף אוניברסיטת ה

 .הארכיון

 . עובדיםתשעהבמחלקה         

 על אתרי היחידה אחראית: )יחידה עצמאית (אינטרנט יחידת .ו

ל הראשי וכן על אתרי "ניהול עדכון ופיתוח אתר קק, ל בעברית"קק

ל "הפעלת חנות אינטרנטית של מוצרי קק" (ל"סל קק: "משנה

דת היחידה כוללת ועב". הקלק וטע"ו) למטרות שיווק ופרסום

, הנחיות ברמה של פיתוח ועיצוב לספקים האחראים לאתרי המשנה

 אחראית ההיחיד, כמו כן. כמו גם מתן התוכן המוצג באתרים אלו

 באמצעות ל ברשת האינטרנט"ל קקע פרסומים שונים גם על איתור

בתלונות הציבור אם ה מטפלת יחידה ,בנוסף". מ"מכ"תוכנת 

באמצעות תשובות ישירות לפונים ואם באמצעות ניתוב התלונה 

  .לגורם אחר באגף שתחום עיסוקו רלוונטי לנושא הפנייה
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 עובדים במשרה מלאה ועובדת נוספת בשני שליש שניה יחידב 

 .משרה

החל , הביקורת בדקה את הגדרות התפקידים הקיימות באגף

כמו . דיהם וכלה בנציגי האגף במרחביםדרך עוב, במנהלי המחלקות

הביקורת סקרה את פעילות האגף לאור המטרות והיעדים , כן

 .וגדרו על ידי המחלקותשה

 :ממצאי הביקורת

לעובדי תפקידים ה הגדרות ים נהלי עבודה המפרטים אתלא קיימ ♦

כל עובד יודע את . במחלקות ועבור נציגי האגף במרחביםהאגף 

אחריות ור ולכל אחד מספר תפקידים תפקידו במחלקה אך מאח

ל "לאור הנ. סוק אינה חד משמעיתיהגדרת התפקיד והע ,רחבה

נושאים מסוימים וייתכן מצב בו לא כל נושא מטופל לעומק 

 . מטופלים על ידי מספר אנשים

לא לכולן . למחלקות השונות יש מטרות ויעדים שהציבו לעצמן ♦

. תקופת שנת הפעילותמטרות ברורות ויעדים שניתן למדוד בתום 

בתום שנת פעילות לא נערכת בחינה של אופן ביצוע היעדים ולא 

 .נבחנת פעילות המחלקה בהתאם למטרות וליעדים שהוצבו

 ": קו ליער"יעדי מוקד : לדוגמא

 ".בשביל הירוק"להרחיב את חוג הידידים  -

 .להגדיל את מעגל המשתתפים באירועים -

 .ל"להעביר לציבור מידע על פעולות קק -

כפי שהם מצויים כיום במחלקות , המטרות והיעדים, בנוסף

לא עברו את אישורו של מנהל האגף ולא הובאו לידיעת , השונות

 . שאר מנהלי המחלקות
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 :מסקנות והמלצות

לכל  ותהגדרות תפקיד ועיסוק ברורלכתוב נהלי עבודה הקובעים יש  ♦

את עובד באגף וזאת על מנת שלעובדים תהיה האפשרות להבין 

מהות התפקיד והציפיות הנגזרות ממנו ולאפשר לממונים על העובד 

לבחון האם העובד עושה את עבודתו נאמנה בהתאם להנחיות 

 .ולהגדרות התפקיד שניתנו לו

   תגובת האגף

ם שכולל גם את אגף יל תהליך ניתוח עיסוק"לאחרונה מתבצע בקק

 .  עבודה מוגדרים בעקבות תהליך זה יקבעו הגדרות תפקיד ונהלי.תקשורת

מומלץ לבנות תוכנית עבודה אגפית וממנה לגזור את מטרות  ♦

מומלץ , כמו כן. המחלקות השונות ואת תוכניות העבודה שלהן

להציב יעדים מדידים על מנת שבתום תקופת פעילות ניתן יהיה 

לנתח את היקף הפעילות בהשוואה לתקופות קודמות ואף לבנות 

ימו למטרות וליעדים שהוצבו במידה תוכניות עבודה לעתיד שיתא

המחלקות ו האגףמומלץ כי יעדי , כמו כן. ואלה לא הושגו במלואם

 .  לכל מנהלי המחלקותצגויו

  תגובת האגף

, לקראת תחילת כל שנת פעילות חדשה נקבעת תוכנית עבודה כללית

בכל הקשור ליעדים . יעדים מוגדרים ומטרות על בסיס תקציב האגף

מספר מנויי , להציב יעדים למספר חברי חוג הידידיםניתן , מדידים

"e-אך קשה מאוד להציב יעדים מדדים לפעילות האגף , "ירוק

 .בתחומים של יצירת הכרה והוקרה

 תקציב האגף .3

ל " הנחיות הנהלת קקל פי עתקציב האגף נבנה על ידי מנהל האגף

עון הוועדה אחת לרב.  הדירקטוריונית ומועבר לאישור הוועדה,והדירקטוריון

במידה ועולה הצורך לבצע  .התכנוןעורכת מעקב אחר ביצוע התקציב אל מול 

. מתבצעת העברה באישורו של מנהל האגף, העברה בין סעיפים שונים בתקציב

 . עדהובמקרים של העברות המבטאות שינוי במדיניות מובא הנושא לאישור הו
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: להלן(ל ארגונית  כל)(ERP תקציב האגף מנוהל על ידי מערכת פיננסית

מטרתה של .  השימוש השוטף במערכת החל לפני כתשעה חודשים.)"ה"מעל"

,  לנהל את תקציב האגפים והמחלקות בהתאם לתכנון, בין היתר,המערכת

 .לפקח על התקשרויות עם ספקים ועוד, להמעיט בחריגות מן התקציב
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תקציב השונים סעיפי ה עדכוןלרבות , תקציב באגףההביקורת בדקה את ניהול 

ברת כספים בין סעיפים הע, מעקב אחר ביצוע אל מול תכנון, ה"מעלבמערכת 

 .שונים וביצוע בקרות על ניהול התקציב על ידי מחלקות האגף

 :ממצאי הביקורת

ולכן יש " ה"מעל"לנהל את התקציב במערכת  כיצד לא קיים נוהל המנחה ♦

 ."ידידים"בתוכנת או מחלקות המנהלות את תקציביהן בקבצי וורד ואקסל 

תועלת המקסימאלית מחלקות האגף אינן מפיקות את ה, ל"לאור הנ

 אחר  ובקרה נאותמעקב לא מתבצע תהליך של , בנוסף.ה"ממערכת מעל

 .התקציב

ביצוע התקציב בפועל אל אחר  מעקב  באגףםקיילא   העלתה כי הביקורת ♦

לא מופקים דוחות בקרה שונים במסגרת , בנוסף.  באופן שוטףמול התכנון

חריגות אמת לזהות בזמן ניתן לא  ,ל"לאור הנ. הפעילות השוטפת

: כגון( ולא ניתן לאתר מקרים חריגים ןמהתקציב ולבצע פעולות לתיקונ

 ). הזמנות רכש פתוחות ועוד, הזמנות רכש כפולות

 2,700,156שנה חריגה על סך י עולה כי 2007על פי ניתוח התקציב לשנת  ♦

חריגה  ה. טלוויזיה, עיתונות, במחלקת דוברות בסעיף התקציבי רדיוח "ש

. 2007 בסוף שנת פקת קמפיין פרסום על ידי מחלקת דוברותהמנובעת 

 סעיף התקציבי של המחלקההל אך "הקמפיין אושר על ידי דירקטוריון קק

 . לא עודכן

 :מסקנות והמלצות

ל בנושא ניהול התקציב לרבות אופן "לכתוב נוהל המשקף את מדיניות קק יש •

  .  בניהולופיננסית מערכת ההתמיכת 

   האגףתגובת

ת את המלצה ואף נוקטת צעדים לכך בשיתוף אגף הלת האגף מאמצהנ

 . התקציבים
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האגף על תקציב  אחר ביצוע בפועל של פים שוטמעקבובקרה יש לבצע  •

יש לקבוע כללים והנחיות כיצד , בנוסף. מחלקותיו השונות לאורך כל השנה

  .סעיפי התקציב השוניםב הגי חרוישנה במידה יש לנהוג

, ה" השינויים התקציביים באגף מעודכנים במערכת מעליש לוודא כי כל •

ינויים שנערכים לקראת סוף שנה וזאת על מנת למנוע מצב של במיוחד ש

  .שגויה בדוחות המופקים מהמערכת הפיננסיתה גהצ

   :ל"תגובת האגף לשתי המסקנות והמלצות הנ

דה בזמן ביצוע הביקורת הוטל הפיקוח על התקציב וביצועו על עובדת שעב

העובדת לא ביצעה את עבודתה בהתאם לציפיות . במשרד מנהל האגף

בשל כך בוצע שינוי ארגוני וכיום מתבצע מעקב שוטף ומתמיד אחר . התפקיד

 .ביצוע התקציב מול התכנון

  פעילות האגף .4

 המחלקות והמרחבים, מעבר מידע בין האגף 

ם הגברת אגף תקשורת על מחלקותיו ונציגיו במרחבים השונים פועלים לש

פרסומים בתקשורת , ל על ידי הפקת אירועים" והחשיבות של קקהמודעות

 . ועוד

העברת המידע בין המחלקות השונות והמרחבים מתבצעת על ידי ישיבות 

 .  באופן פרונטאלי ובאמצעות הטלפון, ישיבות הנהלת אגף, תוכן

הביקורת בחנה את אופן העברת המידע בין האגף למחלקותיו השונות 

 .לנציגי המרחביםו

 :ממצאי הביקורת

 בין המחלקותהעברת מידע אופן הדן ב הנחיית עבודה/ לא קיים נוהל  •

 ,העברת מידע בדבר קיומם של אירועים שונים: כגון, השונות באגף

 על התרחשויות )בעיקר פקחים ויערנים(אנשי השטח  מדיווח

, ל"נלאור ה . ולמחלקת דוברות לנציגי המרחביםואירועים באתרים

התרחשות / האגף אינו ממקסם את הפוטנציאל האפשרי של האירוע

 . ולשימושן השוטף של המחלקות השונותיוגת מטרותשהלצורך 
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 :מסקנות והמלצות

 הרצוי בין מידעה העברת את אופן הנחיית עבודה/  לעגן בנוהליש •

לידיעת כל יובא אגף בהמיוצר  מחלקות האגף על מנת שחומר

מומלץ להנחות את אנשי השטח להעביר , בנוסף .המחלקות ולשימושן

על גורם זה תוטל האחריות . לגורם ספציפי באגףרלוונטי מידע 

 .לשימושן השוטף, להעביר את המידע למחלקות הרלוונטיות

  תגובת האגף

לכל   קובץ משותף שיאפשרמפתחתיחידת האינטרנט , בימים אלו

, מעבר מידע בין האגף ועובדי האגף להתעדכן בפעולות של כל היחידות

 . המחלקות והמרחבים

  גביית כספים  .5

חוג " . מיוחדים ומחלקת אירועים"חוג הידידים"הגביה באגף מתבצעת במסגרת 

בנוסף ) ל" עובדי קק800-מתוכם כ( מנויים בתשלום 6,000-מונה כ" הידידים

  .שלוםירוק אינה כרוכה בת-e-ההרשמה ל.   ירוק-e    מנויים של70,000-כקיימים 

 או חידוש "חוג הידידים" הצטרפות לבאמצעות מתבצעת" חוג הידידים"הגבייה ב

  ."חוג הידידים"מנוי ב

 ":חוג הידידים"להצטרפות להתקשרות אפשרויות 

באמצעות התקשרות " חוג הידידים" ל הצטרפות:שיתופי פועלה עם חברות -

. )כדומהקרנות השוטרים ו, "בזק", "חבר", "פסגות: "כגון( חברות עם

  .וזללקוחות אלה משלמים מחיר מ

 .שיווק בשטח באירועים שהמחלקה לאירועים מיוחדים מפיקה -

 .)"סטף"כגון תחנת מידע  (ל"חנות מידע קבועות באתרים של קקת -

 ".קו ליער" החוג לפונים למוקד שיווק -

, ל"ובאתר האינטרנט של קק" ל"סל קק" החוג בשיווק: פרסומים בתקשורת -

 . המופץ בחינם לכל דורש" ירוק-e "ף המידע האינטרנטי  ובדעיתונים
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,  לאחר שנה"חוג הידידים"מחדשים את המנוי להחברים חדשים או חברים 

המנוי כולל בין . משפחתיעבור מנוי  לשנה ח"ש 95 משלמים ,רגילה במסגרת

, שנהלוח , ל" קקבשילוב תכנים של" מסע ישראלי"מגזין שש חוברות : היתר

 . ל" קק באירועיוהטבות בגין השתתפות" ידיד"כרטיס , הקופסא כחול

 :לחידוש המנוי אפשרויות

 .מרקטינג באמצעות טל"ידידים" חוג של  יזומהפנייה -

 .עם הצעה לחידוש החברות" הידיד"דיוור ישיר לבית  -

 בעבר והמנוי עם חברות  דרך שיתופי פעולהשהצטרפופניה ישירה לידידים  -

  .הסתייםשלהם 

 בכרטיסי  את דמי המנוי הגובה,"ליערקו " מוקד באמצעות צעתמתבהגביה 

 נשלח תשלוםה, במידה ולקוח מעוניין לשלם בהמחאה או במזומן. אשראי בלבד

מזינה , תשלוםמקבלת את ה המחלקהעובדת . "חוג הידידים"ישירות למחלקת 

 .ודואגת להפקדתו" ידידים"את הנתונים במערכת 

 במקרים .תשלוםהחדש רק לאחר ידיד למצטרף פר מפיקה מס" ידידים"מערכת 

מספר "ניתן להפיק , שייכים לארגון עימו קיים שיתוף פעולהבהם המצטרפים 

 . קבלת התשלוםטרם "ידיד

תשלום ה ה בגיןעובדת המחלקה מפיקה קבל, "דידיםחוג הי"צטרפות להלאחר ה

 .  ללקוח המצטרףל"או בדואושולחת בדואר " ידידים"ממערכת 

הבקשה מועברת לעובדת המחלקה לביטול , ידיד מבקש לבטל את המנויבמידה ו

קובעות את סכום עובדת המחלקה בתיאום מנהלת המחלקה . כספי המנוי והחזר

כרטיס אשראי במידה והתשלום נעשה ב. ההחזר בהתאם למועד בקשת הביטול

במידה והתשלום . לכרטיס האשראי" ידידים"החזר הכספי מוחזר דרך מערכת 

בהמחאה או מזומן עובדת המחלקה מעבירה פקודת תשלום למחלקת ה נעש

 . ל להפקת המחאה על סכום ההחזר"כספים של קק

ערוץ נוסף לגבייה מלקוחות הינו הכנסות מאירועים אשר עורכת מחלקת אירועים 

מלבד , ובאשראי בלבד" קו ליער"התשלום מתבצע באמצעות מוקד . מיוחדים

  למחלקת אירועיםנשלחותלשלם בהמחאות הלקוחות חריגים המעדיפים 
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לעיתים מתבצעת גבייה בעת האירוע עצמו ואז מעמידה מחלקת ,  בנוסף.מיוחדים

האירועים דוכן גבייה לצורך קבלת תשלום עבור השתתפות באירוע או לצורך 

 .מכירת אביזרים נלווים
 

 :)23.10.08נכון ליום  (חוג ידידים –התפלגות אמצעי הגביה 

 2008 2007 אמצעי התשלום

 ח" ש70,780 ח" ש59,340 כרטיס אשראי

 ח" ש2,830 ח" ש1,270 המחאה

 ח" ש245 ח" ש770 מזומן

 

 

 ותהצטרפ

הכנסות משיתופי 

 פעולה
 ח" ש183,135 ח" ש397,230

 ח" ש179,460 ח" ש159,485 כרטיס אשראי

 ח" ש10,710 ח" ש57,780 המחאה

 ח" ש190 ח" ש495 מזומן

 

 

 חידוש מנוי

הכנסות משיתופי 

 פעולה
 ח" ש1,200 ח" ש1,500

 ח"ש448,550 ח" ש677,870 כ"סה                  

 

 .הביקורת סקרה את תהליך הגבייה מלקוחות ואת אמצעי הגבייה השונים

  : הביקורתיממצא

 ואירועים מיוחדים מנוהלות "ידידים"האגף מהפעילויות של חוג הכנסות  ♦

 אחת לתקופה מופק דוח . על ידי המחלקות הרלוונטיות" יםידיד"בתוכנת 

ומועבר למחלקת הכספים לצורך רישום ההכנסות בספרי " ידידים"מתוכנת 

התהליך כאמור מבוצע באופן ידני וחשוף מטבעו לטעויות הקלדה . ל"קק

  . ועיבוד בעדכון הנתונים
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 קיימים  כיהעול" ידידים" בספרי החברה ובתכונת נתוני הכנסותניתוח מ ♦

  :כדלקמןפערים בין הנתונים במערכות השונות כמפורט בטבלה 

 ):23.10.2008נכון ליום  (2008-2007התפלגות הכנסות לשנים 
 

 מחלקה שנה

תוכנת 

ה "מעל

 בשקלים

תוכנת 

" ידידים"

 בשקלים

 הפרש

מנקים את 

 ישראל
817,320 ------ ------ 

 -60,630 677,870 617,240 חוג ידידים

 

2007 

אירועים  

 מיוחדים
753,996 678,637 75,359 

מנקים את 

 ישראל
92,665 ------ ------ 

  -40,962 286,295 245,333 חוג ידידים

2008 
אירועים 

 מיוחדים
* 363,649 441,834 78,185- 

  

אשר  ח" ש72,217- ו ח אשר מופיעים בספרי החברה " ש291,432- מ היתרה  מורכבת*  

  .ה"ח שגויים של תוכנת מעל"נו בספרי החברה אך מופיעים בדוטרם עודכ

 :ות והמלצותמסקנ

ואירועים " ידידים"יש לבחון את האפשרות לנהל את ההכנסות של מחלקת  ♦

 ". ה"מעל"מיוחדים בתוכנת 

  תגובת האגף

 . הנושא יבחן בשיתוף אגף התקציבים
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את הנתונים  ולעדכן  המידעמערכותבלבחון את הפערים בין נתונים יש  ♦

  . בהתאם

    תגובת האגף

ים הקיימים בהתפלגות ההכנסות במחלקת אירועים מיוחדים הפרשה

אשר  2007שנת בה " בתוכנת מעלהכנסותהנובעים ככל הנראה מעדכון 

בחוג הידידים מקורו של הפער ככל הנראה הינו . 2008שייכות לשנת 

 .ה" בתוכנת מעלברישומים כפולים או חסרים

 אירועים .6

   מיוחדיםפעילות מחלקת אירועים 

מנהלת . מנהלת המחלקה אחראית על פריסת האירועים לאורך השנה

פעילות המחלקה המחלקה קובעת את לוח הזמנים של האירועים כש

יום , פסח, ו בשבט"ט: כגון(מחולקת לאירועים במועדים ספציפיים 

ף שבת שישי ולעיתים א, ימי חמישיופעילות קבועה ב) העצמאות וכדומה

או על ידי שיתוף /ל ו"האירועים בימי שבת מתבצעים על ידי מתנדבי קק(

הפועלים בחסות ,  שנת השירותתנדבימ) פעולה עם גורמים חיצוניים

 .אחראים על פעילות המשפחות, מחלקת אירועים
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 :23.10.2008 נכון ליום 2007-2008פריסת אירועים לשנים 

2007 2008 
 סוג אירוע ' מס ' מס

 אירועים
' מס
 אירועים תתפיםמש

' מס
 משתתפים

 5,984 80 4,955 130 ימי שישי
 13,619 79 5,991 43 ימי שבת

 3,230 8 24,252 19 ו בשבט"ט
 3,912 24 3,124 70 מ פסח"חוה

 5,000 1 670 7 יום עצמאות
 2,180 5 3,979 6 לילות קיץ

 14,483 30 7,218 53מ סוכות"חוה
 2,761 41 3,966 95 אחר
 51,169 268 54,155 423 -כ"סה

 

הביקורת סקרה את אופן פריסת האירועים השוטפים לאורך שנת 

 .הפעילות

 :ממצאי הביקורת

אופן קיום האירועים כיום מבוסס על מתכונת המקובלת כבר שנים  •

 כאשר אין קשר בין מספר האירועים המתקיימים לבין מספר רבות

היענות , תקיימים בשבתות ובחופשיםבאירועים המ. המשתתפים בהם

, בשיא הפעילות, הציבור גבוהה ביחס לאירועים באמצע שבוע ועדיין

 180-כ( משתתפים בממוצע 45היא מסתכמת לארבע קבוצות בנות 

אירוע יום : כגון, אירועים גדוליםל, לעומת זאת). משתתפים

מגיעים  , ו בשבט"נטיעות בט, שמן-מסיק הזיתים ביער בן, העצמאות

  .פרסום והשקעה כספית, בעקבות שיווק נכוןאלפי אנשים 

לאירועי משפחות בימי הציבור  היענות מסקירת הביקורת עולה כי •

לכן אירועי . אירועים המתקיימים בשבתלשישי נמוכה ביחס להיענות 

 .משפחות בימי שישי מתבטלים בתדירות גבוהה יותר
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זרו בהפעלת המשפחות עד  שנת השירות עתנדבימ, עד לשנה הנוכחית •

הדבר פגע בעריכת פעילות למשפחות בחודש .  ביולי31לתאריך 

  .עדיין בחופשת הקיץנמצאים הילדים שבו , אוגוסט

 :מסקנות והמלצות

מומלץ לבחון את מתכונת הפעילות של מחלקת האירועים ולהחליט  •

אם המתכונת הנוכחית אכן אופטימאלית ליישום מטרות האגף 

ייתכן וביטול חלק מהאירועים השוטפים במהלך . ל"ומטרות קק

הפניית משאבים לקיום אירועים גדולים בתדירות גבוהה יותר והשנה 

יאפשרו השגת המטרות באופן אופטימאלי בהשוואה למתכונת 

 . הנוכחית

  ובת האגףתג

שבהם נבחנת מתכונת מנהל האגף מקיים אחת לתקופה דיונים 

מתכונת בעקבות דיונים אלו שונתה . הפעילות של מחלקת האירועים

 . אחתהפעילות יותר מפעם 

תוך ל בנושא עיתוי הפקת אירועים " קקמדיניותיש לבחון את  •

 וזאת על מנת אירועיםהתחשבות באוכלוסיית היעד של אותם 

 . להגדיל את היענות הציבור

   תגובת האגף

 .מדי תקופהפריסה ועיתוי האירועים נבחנים על ידי הנהלת האגף 

 שנת השירות עד תנדבייש לבחון אפשרות להערכת פעילותם של מ •

לסוף חודש אוגוסט על מנת להגביר את הפעילות למשפחות בחודש 

יש לשקול חלופות , במידה והפתרון המוצע אינו ישים, כמו כן. זה

ל "למדריכים אלו על מנת לנצל את חודשי החופש למינוף פעילות קק

 .בור לפעילות הארגוןובכך להגדיל את מודעות הצי

  תגובת האגף

 של מתנדבי שנת שירות עד לסוף חודש ם פעילותהורחבההשנה 

 . אוגוסט באופן חלקי עקב קשיים ארגוניים ותקציביים
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 ניהול והפקת אירועים 

 שבועיים אחראית על הפקת אירועים" אירועים מיוחדים"מחלקת 

 די עובדת המחלקהמופקים על י האירועים הגדולים .ואירועים מיוחדים

בשיתוף , מרחביםנציגי האגף ב מופקים על ידי השבועייםוהאירועים 

 . מחלקת האירועים

כלל האירועים שיוזם האגף  מחלקת אירועים מיוחדים מנהלת את

 תוכנתבאמצעות   השוניםרחביםלרבות נציגי האגף במ ,במהלך השנה

  .)"ידידים": להלן" (חוג הידידים"

עליה , דו חודשיתתוכנית אירועים בהתאם לופקים האירועים השונים מ

 החל, "ידידים"האירועים מנוהלים במערכת . אחראית מנהלת המחלקה

 אירועה תמכו בקיום לספקים השונים שוםועד לתשלמהקמת האירוע 

 . )הדרכה וכדומה, הסעות, אבטחה: כגון(

לרבות , בחנה את אופן הקמת האירועים במערכות השונותהביקורת 

צוע הבקרה אחר הוצאת האירועים לפועל בהתאם לתקציב המשוער בי

 . ולביצוע בפועל

 :ממצאי הביקורת

המשקף את  2004 משנת "הפקת אירועים בתכנת הידידים " נוהלקיים ♦

 אינונוהל זה . השוניםאופן הפקת האירועים ל בנוגע האגףמדיניות 

ף  דרך קבע באמצעות נציגי האגהמבוצעים אירועים הפקתכולל 

 .ועוד) סודללא סב (אירועים תקציביים  הפקת ,במרחבים

 ה שלקבלקליטה ומבצעת מעקב ובקרה אחר עובדת המחלקה  ♦

 השונים על ידי עדכון השדה המיועד במערכת חשבוניות מהספקים

עובדת המחלקה יודעת להפריד בין  בהתאם לעדכון השדה ".ידידים"

 תהביקור. וקרוהאירועים אשר בוקרו על ידה לבין אלו שטרם ב

ל וכל עובד "הרשאה מיוחדת לסימון השדה הנלא קיימת  כיהעלתה 

מצב  ןייתכ, לפיכך. יכול לסמן כי ההוצאות בגין האירוע נבדקו ואושרו

בו יאושרו הוצאות ללא ביצוע בקרה ומעקב על ידי עובדת המחלקה 

  .המוסמכת לכך
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את כל   כי מחלקת אירועים מיוחדים לא משריינתהעלתההביקורת  ♦

לכך . טרם ביצוע האירוע" ה"מעל"תקציביות בתוכנת הת יוהתחייבוה

 :מספר השלכות

 חשבוניות אשר לא משולמות בהתאם לתנאי התשלום ןישנ -

שסוכמו עם הספקים וזאת מפני שלא הופרש בזמן הסכום 

 של חברת 21145חשבונית מספר : כגון (המתאים לכיסוי האירוע

, תיירותחברת  של 614 חשבונית מספר, שמירה ואבטחה

 ).חברת אוטובוסים של 25363חשבונית מספר 

הוצאות ה יכול לעקוב ולפקח על ותקציבאי האגף אינ -

 של המחלקה בזמן אמת אלא רק בדיעבד לאחר תהתקציביו

 . שהופקו האירועים

, לעיתים האירועים מתקיימים גם אם קיימת חריגה בתקציב -

אירוע כבר הכיוון שלא נותר אלא לאשר את התשלום לספק ו

  . את שירותיוסיפקהתקיים והספק כבר 

פיקה אירועים עבור ישנם מקרים בהם מחלקת אירועים מיוחדים מ ♦

 ההכנסות בגין האירוע נרשמות ,במקרים כאמור". חוג הידידים"

חוג " לשייכותהן למרות שבפועל במחלקת אירועים מיוחדים 

צעת התחשבנות בין כאשר האירוע מסובסד מתב, בנוסף". הידידים

 מיוחדים באמצעות תשלום למחלקת אירועים" חוג הידידים"

 .מיוחדיםחשבוניות שונות של מחלקת אירועים 
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עובדי המחלקה , כי בעת הפקת חלק מן האירועים, העלתההביקורת   ♦

 בהתאם  הצעות מחירעבור השירותים הנרכשים דורשים אינם

חלק  . בכתבלוש הצעות מחיריש לבקש שעל פיהן  , הארגוןהנחיותל

 בדיעבד לאחר ותפה וחלק אף מתקבל-מחיר מתקבלות בעלהמהצעות 

      :ות דוגמא .מועד האירוע

 מספר
אירוע

 תאריך

 האירוע

 עלות השירות סוג שירות

 בשקלים

מועד קבלת

 הערותהצעת המחיר

7262 
 

לא קיימות הצעות מחיר  25.4.07 508.00 שירותי דפוס 30.6.07

 וספות לשירות זהנ

לא קיימות הצעות מחיר  15.8.07 369.50 שירותי דפוס 22.8.07 7472

 נוספות לשירות זה

פ ולא קיימות "סיכום בע - 2,000.00 עותינסשירותי  31.3.08 8176

הצעות מחיר נוספות 

 לשירות זה

 השכרת  22.8.07 7472

 ופקורןפמכונת 

 פ וקבלת "סיכום בע 26.8.07 6,814.50

 עת המחיר בדיעבדהצ

 :מסקנות והמלצות

 את הנוהל הקיים כך שישקף את מתכונת הפעילות של לעדכןמומלץ  ♦

אופן המעקב והפיקוח על , אחריות על ביצוע האירוע בפועל(המחלקה 

התחשבנות כספית , התקשרות עם ספקים בגין האירוע, ביצוע האירוע

 לגורמים ולהפיצו )בין המחלקות עבור הפקת אירוע וכיוצא בזה

 .םהרלוונטיי

 כך שרק עובדת מחלקת "ידידים "מערכת מומלץ לבחון אפיון ♦

 ההוצאות בהתאם לחשבוניות לאשר אתתוכל אירועים מיוחדים 

שהתקבלו וזאת על מנת שלא לפגוע בתהליך המעקב והבקרה אחר 

 . הוצאות בגין אירועים

  תגובת האגף

במערכת הנהלת האגף תבחן את האפשרות לאישור ההוצאות 

המורשים לסימון הגדרת על ידי הגבלת סכומים ו "ידידים"

 . ההוצאות בהתאם
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דרישה תקציבית טרם תחילת " ה"מעל" בתוכנת יש להקפיד לשריין ♦

לאשר יש  , כמו כן. לאפשר תשלום בזמן לספקיםהאירוע על מנת 

לא לא ייווצר מצב בו ש  על מנתאת האירועים טרם התרחשותם

 ולא יאושרו אירועים וצאות בגין האירוענותר תקציב עבור ה

 .שיגרמו לחריגה מהתקציב, בדיעבד

  תגובת האגף

 .תוגדר הנחיה מתאימה בנושא. האגף מקבל את המלצת הביקורת

אירוע המופק במסגרת כל ההכנסות וההוצאות הכרוכות במומלץ כי  ♦

יוזנו בתקציב אותה מחלקה והאירוע ינוהל , מחלקה מסוימת

מומלץ כי לא תתבצע כל התחשבנות בין , כמו כן". ה"מעל"בתוכנת 

בגין האירוע שלא בהתאם לסעיף התקציבי הרלוונטי המחלקות 

ל תמונת מצב שלמה ומדויקת בנוגע בוזאת על מנת שניתן יהיה לק

לניהול האירוע וכן לנהל פיקוח ומעקב נאותים על פעילות 

 . המחלקות

   תגובת האגף

 הנחייה מתאימה ותבוצע תוגדר. האגף מקבל את המלצת הביקורת

 .העברה תקציבית על ידי התקציבאית באישור מנהל האגף

יש להקפיד לעבוד מול הספקים ונותני השירותים בהתאם לנוהלי  ♦

לרבות , הארגון ומדיניותו ולדרוש את כל המסמכים הרלוונטיים

קבלת מספר הצעות מחיר ותיעוד הצעות המחיר וההזמנות בפועל 

 חריגה מהסכמים עם הספקיםלמנוע  ,מנוע אי סדריםוזאת בכדי ל

 .וכדומה

  תגובת האגף

 .הערת הביקורת מקובלת
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 סבסוד אירועים 

, המתקיימים לאורך כל השנה בעיקר בימי חמישי, שוטפיםההאירועים 

 .מסובסדים על ידי מחלקת אירועים, שישי ושבת

 2008 מינואר החל, להלן סוגי האירועים השונים והסבסוד שניתן בגינם

 המנוהלת על ,"ידידים"הנתונים נלקחו ממערכת  (2008 באוגוסט 12ועד 

  ):ידי מחלקת האירועים

סוג 
 האירועים

סך כל 
 ההוצאות

סך כל 
 ההכנסות

 סך
 הסבסוד

תכנון 
תקציבי 
לכל השנה

  17,211₪  750₪  17,961₪ שישי חופשי
אירועים 

לא (שוטפים 
 )כולל שישי 

147,197₪  81,617₪  65,580₪  

  89,067₪  1,053₪  90,120₪ דרום אדום

220,000₪  
 

  150,000₪  205,179₪  4,850₪  210,029₪ יום העצמאות
  80,000₪  113,349₪  23,932₪  137,281₪ ו בשבט"ט

  40,000₪  30,999₪  90,955₪  121,954₪ שביל ישראל

  490,000₪  521,385₪  203,157₪ 724,542₪ כ"סה

 

 .הביקורת בחנה את האירועים השונים ואת הסבסוד הניתן בגינם

 :הביקורת ממצא

 ברוריםקריטריונים  ומגדירמשקף את מדיניות האגף קיים נוהל הלא  ♦

 לגופו בחןנכל אירוע  אגףה מדיניותעל פי . לסבסוד אירועים שונים

לעיתים בשיתוף נציג המרחב הרלוונטי , ומנהלת מחלקת אירועים

מחליטה האם לסבסד ובאיזה , )ו אמור להתקיים האירועהמרחב ב(

הסבסוד , כאשר יש תקציב,  בתחילת השנהיתכן כי, ל"לאור הנ .סכום

כאשר , סוף שנהלקראת וניתן לעיתים קרובות יותר וביד רחבה יותר 

לסבסד את האירועים כפי שסובסדו יהיה התקציב מצטמצם לא ניתן 

 .בתחילת השנה
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 31,000- קיימת חריגה בסך של כ2008ש אוגוסט נציין כי נכון לחוד

 .ח"ש

 :ה והמלצהמסקנ

קריטריונים ברורים ואחידים לסבסוד לכתוב נוהל שיפרט מומלץ  ♦

וד לכמה שיותר אירועים וזאת על מנת שניתן יהיה להעניק סבס

סבסוד האירועים לאורך כל השנה פריסת יש לבחון , בנוסף. אירועים

 נטל על התקציב עלולים להוותיגים אשר ם חרולקחת בחשבון אירועי

וזאת על מנת שלא לפגוע באירועים ובפעילויות המתקיימות לקראת 

 . ולחרוג ממסגרת התקציבסוף שנת התקציב

  תגובת האגף

 לא יתקיימו יותר אירועים 2009אך משנת , הערת הביקורת נכונה

 . מסובסדים אלא רק אירועי חינם

 ,ח נובעת מאירוע יום העצמאות" ש31,000חריגה על סך כי ה, יש לציין

מצא לכך תקציב י כי יל אשר הבטיחה"ת קק הנהלתייאשר בוצע בהנח

 .מיוחד

 אירועים תקציביים 

אירועים "מחלקת אירועים מפיקה , בנוסף לאירועים השוטפים

סעיפי האירוע . אלו אירועים ללא סבסוד של המחלקה". תקציביים

ירוע ייתכן גם רווח עבור המחלקה התקציבי מחושבים כך שבתום הא

 .לטובת סבסוד האירועים השוטפים

עד  2008בשנת  שהתקיימו  את האירועים התקציבייםסקרההביקורת 

 . ואת גביית הכספים בגינםשבו הם תומחרואופן האת  ,חודש יולי

 :ממצאי הביקורת

  שלמדיניות התמחור את משקףנוהל ה קיים לא  כיהעלתההביקורת  ♦

גובה מחלקת אירועים . בגין אירועים תקציבייםרועים מחלקת אי

 בהתאם לשיקול ם שהיא מפיקהיי תקציביםרווח מסוים בגין אירוע

 . דעתה
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כספי האירועים התקציביים אינם נגבים לפני האירוע ולכן במקרים  ♦

רבים על המחלקה להשקיע זמן ומשאבים בניסיון לגבות את 

בהתאם לנתוני המחלקה  (רתיים זה מכבסשה, בגין האירועתשלום ה

  .)2008קיימים חובות מחודש פברואר 

 כי לא קיימת הקפדה על עדכון נתוני תהעלההביקורת  ♦

, ל"לאור הנ  ".הידידים"בפועל במערכת /הוצאות צפויות/הכנסות

לא ניתן לעקוב אחר התוצאות הכספיות של האירוע בזמן אמת כיוון 

 ".דיםידי"שנתונים רבים אינם מוזנים במערכת 

 האירועים על ניהולמחלקת אירועים מיוחדים מבקרת ומפקחת  ♦

הפיקוח מבוסס על . התקציביים אשר מופקים על ידי המרחבים

למרות קיום הבקרה ישנם . הכנסות של כל אירועההוצאות והבדיקת 

 . מחורםי אשר נמצא ליקוי באופן תאירועים תקציביים

הספק חייב : "מלאי בזקג "עמותתעבור  8343באירוע מספר : לדוגמא

כפול ממחיר  ,ח עבור שני אוטובוסים" ש7,600את המחלקה בסך 

 . )מ"ללא מע(ח " ש3,290 סך ,ההצעה של הספק

כי קיימים מקרים בהם גופים עבורם הופק , התעלההביקורת  ♦

עובדי מחלקת .  בתשלום אחד  עבור מספר אירועיםםהאירוע משלמי

אירוע אחד ולא מבצעים פיצול אירועים מזינים את ההכנסה בגין 

 יוצגובמקרים אלו .  האירועים עבורם התקבל התקבולשארבין 

 .בהפסד   יםאירוע

 ח"ש 12,290 התקבל תשלום על סך 14.05.08בתאריך : לדוגמא

 8176אירוע מספר : עבור שני אירועים" עמותת גמלאי בזק"מ

בגין רק " ידידים"הכנסה זו נרשמה במערכת . 8343ואירוע מספר 

 הכנסה כלל עודכנה לא 8176כך שבאירוע מספר , 8343אירוע מספר 

   בהפסדוהאירוע נותר פתוח

 :מסקנות והמלצות

לכתוב נוהל אשר יכתיב מדיניות אחידה לתמחור הרווח בגין  מומלץ ♦

 למדוד  ניתןהפקת האירועים התקציביים וזאת על מנת שיהיה

  .באופן אחיד את כלל האירועים



 147 

  תגובת האגף

 .הערת הביקורת מקובלת

גם אם , בגין אירוע תקציבי טרם האירועהתשלום מומלץ לגבות את  ♦

האירוע מדובר בהמחאות דחויות וזאת על מנת שלא ייווצר מצב בו 

 .יהפוך לאירוע הפסדיהתקציבי 

   תגובת האגף

 .הערת הביקורת מקובלת

יש לעדכן בזמן אמת את כלל ההכנסות וההוצאות בגין אירועים  ♦

על מנת שיהיה ניתן בכל עת לעקוב , "ידידים"קציביים במערכת ת

 .אחר התוצאות הכספיות של האירוע

  תגובת האגף

 .הערת הביקורת מקובלת

יש להקפיד על הפיקוח והברה בגין הפקת האירועים התקציביים על  ♦

על הפיקוח להתבצע לא רק בתום האירוע . ידי נציגי האגף במרחבים

על הפיקוח והבקרה , כמו כן. המחיר ללקוחאלא טרם שליחת הצעת 

לכלול השוואה בין הצעת המחיר ללקוח לבין החיוב בפועל על ידי 

 .הספק

  תגובת האגף

 3,800בעקבות הערת הביקורת הספק הוציא חשבונית זיכוי על סך 

 ."גמלאי בזק"שנערך עבור  8343'  לאירוע מס₪ 

אות והכנסות הוצ" ידידים"מומלץ להזין לכל אירוע במערכת  ♦

במקרים בהם מתקבל תקבול אחד עבור . השייכות לאותו אירוע בלבד

 לאירועים הנפרדיםמספר אירועים מומלץ לפצל ולשייך את התקבול 

  .שניתן יהיה לחשב את רווחיות האירוע וכדאיותוכדי וזאת 

  תגובת האגף

כום ההכנסה הטעות ברישום תוקנה וכעת בכל אירוע מופיע ס

 . בלבדהקשור אליו
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 התקשרות עם ספקים .7

התקשרות מול ספקים בעלי הסכמי ל מתחלקתל "התקשרות עם ספקים בקק

 ,ל"קקב םאגפיהשחל על כל   אשר מבוססים על הסכם מובנה מול הספקמסגרת

  .ללא הסכם מסגרתתקשרות מול ספקים הו

תנאי , תקשרויותה האשר מפרט את התנאי" תקנון התקשרויות"קיים ל "קקב

התקנון קובע את המורשים , בנוסף. הסכמים השונים מול הספקיםהו תשלוםה

  . סכומי ההתקשרותתשר אלא

ת לפי לרבות פעילו, ההתקשרויות מול ספקיםתהליך הביקורת בחנה את 

ניהול ההתקשרות מול הספקים במערכות ו ל"של קק" תקנון התקשרויות"

 .מידע

 :ממצאי הביקורת

כללי אשר מפרט את " ויותתקנון התקשר"אגף התקציבים הפיק  ♦

אינן מתקשרות האגף מחלקות חלק מ. התקשרות של הארגון מול ספקים

המחלקות לא בודקות : לדוגמא, "תקנון התקשרויות"בהתאם לעם ספקים 

המאושרים על ידי  ם המחלקה הינם ספקימולם עובדתהאם כל הספקים 

 ובאלו על אלו סכומיםישנם חלוקי דעות בין המחלקות השונות  .ל"קק

 . ועדת פטורו ללפנותתנאים יש 

על פקת ו אשר מ"ה"מעל"מערכת ב" דרישת רכש"מנהל האגף לאשר כל על  ♦

ניהול ה לצורך בקרה ומעקב אחר נועדאישור זה . מחלקות האגףידי 

 הרשאה לאישור ן להישש ותמחלקיש  ,בפועל. התקציבי של כל מחלקה

מנהל האגף וללא ביצוע  אישור שלשהתקבל  מבלי ,מערכתב" דרישת רכש"

 . מחלקת פרסומים:  לדוגמא.על ידובקרה 

 משנים ןשפג תוקפפתוחות " דרישות רכש "ות קיימ"ה"מעל"מערכת ב ♦

ת  דרישמהקמת ,כתוצאה מאירועים שבוטלודרישות אלו פתוחות . קודמות

 נשמר פתוחותרכש דרישות ל.  ויוצא בזה חדשה לאותה התקשורתרכש

הצגה  על ניהול תקציבי תקין ולא מאפשרות מקשות ולכן הן ,תקציב

 . המצב התקציבי האמיתי במחלקותנאותה של
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עובדי .  על ידי אגף התקציביםתחדש במערכת מתבצעק הקמת ספ ♦

 המחלקות של הבקשה .המחלקות השונות מגישים בקשה להקמת ספק

טרם  ומאושרת על ידי מנהל המחלקה הרלוונטיהשונות אינה נבדקת 

 . ערכת וביצוע ההתקשרותהקמת הספק במ

, מחלקת אינטרנט: כגון( עבור חלק ממחלקות האגף הזמנות רכש לספקים ♦

 על ידי ותופקמ) נציגי האגף במרחב מרכז ועוד, מחלקת פרויקטים

 הזמנות רכש מופקות ."ה"מעל" בתוכנה הפיננסית תקציבאית האגף

בהתאם לנתונים הנמסרים מהמחלקות ללא בדיקה מוקדמת האם 

ל ונהלי הארגון בכל הנוגע לאישור "נים תואמים את מדיניות קקהנתו

 . ההתקשרות

 :מסקנות והמלצות

לכל מנהלי האגף ועובדיו בגין אופן  לבצע הדרכה מעמיקה ומקיפה מומלץ ♦

 מומלץ, כמו כן". תקנון התקשרויות"בהתאם ל, ההתקשרות עם ספקים

ות מערכת לקיים הדרכה בנושא ההתקשרות עם ספקים וניהולה באמצע

על כל שלביה וזאת על מנת שכל התקשרות עם ספק תתבצע , "ה"מעל"

 .בהתאם להוראות הארגון ומדיניותו

  תגובת האגף

בעקבות המלצת הביקורת הועברה הדרכה מעמיקה למנהלים ולעובדים 

 . ל" בהשתתפות מבקרת קקםהרלוונטיי

 על גףלהקפיד לא להעביר סיסמאות של מנהל האגף לשאר עובדי האיש  ♦

 .מנת שניתן יהיה לבקר את תהליך ההתקשרות ולוודא כי בוצע באופן נאות

  תגובת האגף

כיום לא ניתן לבצע דרישות רכש . בעקבות המלצת הביקורת הנושא טופל

 .במערכת ללא אישור מתאים

מומלץ כי אחת לתקופה תקציבאית האגף תסקור את כל דרישות הרכש  ♦

 . באישור מנהל האגף, נן רלוונטיות עוד את הדרישות שאיותבטלהפתוחות 
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  תגובת האגף

כעת ,  בוטלו2007בעקבות הערת הביקורת דרישות הרכש הפתוחות לשנת 

 . 2008מטפלים בדרישות הרכש הפתוחות לשנת 

 חתימה של מנהל וןבצימומלץ להעביר את הבקשה להקמת ספק חדש  ♦

ם ולמדיניות אגף על מנת שיאשרו כי הספק נבחר בהתאם לכללי/ המחלקה

 .הארגון

  תגובת האגף

 . נוהל הפקת אירועים יעודכן בהתאם. הערת הביקורת מקובלת

תבדוק את  תקציבאית האגף , כי טרם הפקת דרישות רכשוודאיש ל

 הארגון ותקנון ילנוהל  בהתאם מעבירותהמחלקות השונותשהנתונים 

עו בעצמם עובדי המחלקות יבצי רצוי כ,  לחילופין.ל"ההתקשרויות של קק

את פתיחת דרישות הרכש ואילו תקציבאית האגף תבקר את פעולותיהם 

 .ולא תבצע אותן עבורם

  תגובת האגף

 .  יופק נוהל פנימי בהתאם.הערת הביקורת מקובלת

 הציבורובפניות טיפול בתלונות  .8

 : מוקדים מרכזייםשני הטיפול בתלונות הציבור מתבצע באמצעות

אשר כל עובדי המוקד , בלות פניות טלפוניות במוקד מתק":קו ליער"מוקד 

פניות אלו . ירוק-e אתרהמתקבלות מ, יכולים לקבל ופניות באמצעות האינטרנט

  .מתקבלות רק בעמדת מחשב אחת

 בירורים אלו .  בירורים כלליים1,175  מתחילת השנה התקבלו06.08.08נכון ליום 

 .בות לפעילויות וכדומהתגו, הערות, תלונות, כוללים פניות בנושאים שונים

 בירורים שהנושא שלהם משויך –  בירורים ספציפיים565כמו כן התקבלו 

 .אגף או פקח מסוים, למחלקה
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ותלונות מוקד זה מאויש על ידי עובדת אשר מקבלת פניות : מוקד פניות הציבור

 ל"דואפניות ל,  באמצעות אתר האינטרנט")ממונה על פניות: "להלן (מהציבור

  .פניות טלפוניות ו"קו ליער" המגיעות ממוקד  העובדתהאישי של

ארבעים תוך , גם אם חלקי, נותנת מענה הממונה על הפניות, ברוב המקרים

 .  שעותושמונה

 . ל"משרד מבקר הפנים של קקלטיפול  ות מועברןכאשר מתקבלות תלונות ה

 . מחלקת דוברותלטיפולפניות אשר מתקבלות מהתקשורת מועברות 

ובמוקד " קו ליער"תלונות במוקד /  סקרה את תהליך קבלת פניותהביקורת

 .פניות הציבור וכן את אופן הטיפול בפניות המתקבלות

 :ממצאי הביקורת

 :ל בנושאים הבאים"לא קיימים נהלים כתובים המפרטים את מדיניות קק ♦

לרבות , השלבים לטיפול בתלונות המתקבלות באגףהמתאר את  נוהל -

גורמים ,  אחר טיפול בפניותעריכת מעקב, נהמעזמן מרבי למתן 

 .  ועודלענות על פניות שהתקבלוהמוסמכים 

ומופיעים  נהלי המוקד אינם כתובים בפורמט אחיד לכתיבת נהלים -

 . שמות ולא בעלי תפקידיםבהם

 בנוגע לאופן שבו יש, גף ועובדיו מחלקות הא עבורהוראות אחידות -

כתבי טלוויזיה , עיתונאים: ץ כגוןלהתמודד עם פנייה מגורמי חו

 .וכדומה

 הינו "קו ליער" במוקד הטיפול בפניות המתקבלות, לעיתים קרובות ♦

. העברתן לגורם אחר בארגון להתייחסות או להמשך טיפול באמצעות

 כי במרבית הפניות לא נרשם כיצד טופל האירוע ,מסקירת הביקורת עולה

 גם אם בפועל לא נעשה ניתן להזין במערכת כי הפנייה טופלהכן  ולבסוף

עצם העברת הטיפול לגורם נוסף אינה מבטיחה טיפול נאות ,  כמו כן.דבר

  .פונה/ במתלונן
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כיוון  שיצביעו על להפיק דוחות מהמערכתניתן לא  כי תהעלההביקורת  ♦

עקב העדר פירוט בנוגע נושא ספציפי בגין  בפניות הציבור ועל תלונות מסוים

 .למהות הפניות שהתקבלו

אחר  מטרתה מעקב  אשר, למוקד פניות הציבורתוכנה ייעודית קיימת לא ♦

 מבצעת מעקב הממונה. לממונה על הפניותהפניות ותלונות אשר מגיעות 

 הבא לידי ביטוי בתיוק  בהןטיפולה ומהלך  אחר הפניות המתקבלותידני

לאור  . בתיקיות אישיות העתקים במחשבושמירתהפניות המתקבלות 

פילוח ע וציבמאפשר אינו ואינו מנוהל הטיפול בפניות בר המידע בד, ל"הנ

 המעקב אחר הטיפול אינו שלם ואף . בדבר הפניות והתלונותיסטטיסט

 .מקשה על חיפוש תשובה שכבר ניתנה בעבר

 :מסקנות והמלצות

מומלץ לעגן בנוהל מסודר את אופן הטיפול בתלונות ובפניות הציבור לרבות  ♦

 . גורם אחראי לנושא

 ללא אזכור שמות העובדים , נהלי המוקד באופן ברור ומסודרתוב את  לכיש

 . ל"או של קק  של האגף פורמט קבועולפי אלא תפקידם

 בנושא ל"בדבר מדיניות קק לקבוע קריטריונים ברורים מומלץ, כמו כן

  .  עובדי השטחלרבות,  עובדי האגףכלאשר ינחו את , פניות הציבור

  תגובת האגף

  .יעוגנו נהלי עבודה במוקד תלונות הציבור הביקורת בהתאם להמלצת

תלונה על מנת /  אופן סיומו של טיפול בפנייה אתמומלץ להקפיד לרשום ♦

 .שניתן יהיה לעקוב אחר השלמת הטיפול באופן נאות

כך שרק לגורם אחד במוקד תהיה " ידידים"לאפיין את מערכת וכן 

ושא הועבר לטיפול הגורם המציינת כי הנ, "בוטל"ההרשאה  להזנת המילה 

 .המתאים וזאת רק לאחר שמולא שדה חובה בגין אופן הטיפול וסיומו

  תגובת האגף

תצא הנחיה לקו ליער להעביר את כל הפניות בעקבות הערת הביקורת 
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המגיעות אליו אל מוקד פניות הציבור על מנת שזה ינתב אותם אל 

 . הגורמים האחראים ויעקוב אחר הטיפול בהם

אפיין שדה נוסף לו הפנייה מהותץ למלא את השדה המפרט את מומל ♦

 "כותרת"מעין (שמילויו יקל על הגדרת אופי הפנייה , "ידידים"במערכת 

בעת , טיפול והן על מנת שבבוא העתאחר ה מעקב לבצעהן על מנת ) לפנייה

ניתן יהיה לקטלג את , ביצוע חתכים בגין הפניות השונות שהתקבלו במוקד

 .תאם לצורך ולאופי הניתוח הדרושהפניות בה

  תגובת האגף

בור עקב סיבות יכרגע לא ניתן להפיק דוחות מהמערכת בנושא פניות צ

 . טכניות

מומלץ להתקין תוכנה ייעודית עבור הממונה על הפניות לשם ניהול הפניות  ♦

 .המתקבלות ותיעודן

  תגובת האגף

 .  הנושא בטיפול.ייעודיתלתוכנה הוגשה בקשה 

 

 2009ל אפרי
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 סיכום והמלצות ועדת ההנהלה הציונית

 לדוח הביקורת בנושא

 קרן קיימת לישראל

 אגף תקשורת וקשרי ציבור

 

 

להלן תגובתו כפי שהועברה למשרד , ל"ר דירקטוריון קק" לשיחה עם יובהתאם

 :22.3.2009המבקר בתאריך 

 

דיו שהינה כלי חשוב ומשמעותי בי, קיבלתי בתודה ובברכה את כל המלצות הביקורת"

ואם כמתווה דרך להמשך , ל"ל אם כבקרה על עבודת אגף התקשורת בקק"ר קק"של יו

 .הייעול והשיפור המתמיד בפעילות האגף

 

יש לציין כי הנהלת אגף התקשורת ויתר העובדים עושים כל שביכולתם כדי לבצע את 

ל "מטלות האגף ביעילות וכדי להביא לידיעת כל הציבור בישראל את פעילות קק

 .ותרומתה למדינה ולרווחות האזרחים

 

רק חוזר ומוכיח את , אימוץ המלצותיה של הביקורת ותיקון הליקויים, יחד עם זאת

 ."ביקורת לחוסנה של המערכת ולצמיחתה הבריאהתרומתה המבורכת של ה

 

 

 

 2010פברואר 
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 ת לישראלקרן קימ

 חאן שער הגיא
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 קרן קימת לישראל

 חאן שער הגיא

 רקע 

כמאה שנה , 31.8.1982-כאתר לאומי ב, בהחלטת ממשלה, החאן בשער הגיא הוכרז

לאחר שהוקם ביוזמת הממשל העותמאני כדי לשמש כאכסניית דרכים עבור העולים 

 שפוצלו ליומיים עם לינת ות שע12-בעת ההיא הדרך לירושלים ערכה כ.  לירושלים

 .לילה בחאן שער הגיא

רשות הטבע "האחריות לניהול האתר נמסרה ל, על פי החלטת הממשלה לעיל

הרשות לא עסקה בפיתוח , םיי תקציביםעקב קשי").  הרשות: "להלן( "והגנים

 .האתר

ל קיבלה על עצמה לפתח "קק, ל לבין הרשות"בעקבות מגעים שהתנהלו בין קק

 למשך עשר ,3.6.1999-ב, ל לרשות"על פי ההסכם שנחתם בין קק.  את החאןולהפעיל 

יקבעו במסגרת ועדת היגוי ,  ההחלטות לגבי תוכניות פיתוח האתר והתכנים, שנים

 .משותפת

 :   כפי שגובשה על ידי ועדת ההיגוילהלן פירוט תוכנית הפיתוח

שבו שירותים יה ומבנה כניסה כולל מגרשי חנ :מערך הכניסה לאתר . א

 .ומזנון

הכשרת המערה הקיימת כתחנת מידע על מסלולי :  תחנת מידע אזורית .  ב

 .הטיול בפארק רבין ובהרי יהודה

 המבנה כמסעדה תוך הכשרת:  כשרת מבנה היסטורי כמסעדה ייחודית .  ג

 .הפעלת הטאבון שפעל בו בעבר

   : יטים הבר"כולל מבנה השק, "מלון הרי יהודה" – מבנה החאן.   ד

במבנה שישוחזר יוצג סיפור החאן דרך דמויות שביקרו בו במהלך 

יוצג , מייצג המתאר את העלייה לירושלים דרך שער הגיא.  19-המאה ה

  ."ם הבריטי"השק"ששימש את שטח בבקומה התחתונה 
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סיפור המערכה על : סיפור המערכה על ירושלים במלחמת השחרור . ה

שער באתר .  ת שונות ברחבי פארק רביןח מוצג בנקודו"ירושלים בתש

יוכשר חלל עבור מייצג אורקולי המסכם את סיפור המערכה על הגיא 

כמו כן בחלל זה .  ח לציבור המבקרים בפארק רבין"ירושלים בתש

 .מפקד חטיבת הראל, ל"תוקדש פינת הנצחה ליצחק רבין ז

 תקציב וביצוע

בטרם , תם ההסכם עם הרשותל החלה בשיקום האתר עוד בטרם נח"נציין כי קק

 .   ע מאושרת וללא אישור משרד הבריאות"ללא תב, נמצא פתרון לכביש הגישה לאתר

שעד לאחר העלות אומדן ראשוני של  נחתם חוזה לניהול הפרויקט והוכן 1998ביוני 

  :ח" ש1,300,000-הושקעו בו כמועד זה  

 
  'שלב א

 מבנה שירותים מזון+  השלמת בנין הפונדק 
גישה , מערה עם מרכז אינפורמציה, ומסעדה

 ופיתוח האתר

 

 

 3,700,000-כ

 1,300,000-כ  לשלב ייצוב המבנים 1998השקעה עד יוני  

 5,000,000-כ 'כ לביצוע שלב א"סה

  'שלב ב

המערות בקרבת ,  המוזיאון–  מבנה החאן 
 המבנה ושירותים נוספים

 

 2,000,000-כ

 2,500,000-כ  עלות התצוגה

 4,500,000-כ ' כ לשלב ב"סה

 ח" ש9,500,000 כ לשני השלבים"סה*

 

 .האומדן לא כולל כביש גישה ותאורה* 

כחצי , 13.12.1999-ל ב"ר העמית של דירקטוריון קק"בישיבה שהתקיימה אצל היו

 על פי נקבעה מסגרת תקציב כוללת לפרויקט, שנה לאחר חתימת ההסכם עם הרשות

 .ח"ן ש מיליו18בסך , אומדן
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ר "יון אצל היו כי בדעולה 16.2.2000-ל מ"פרוטוקול מישיבה של הנהלת קקעל פי 

ח לביצוע במשך " מיליון ש8 אושר תקציב של 13.12.1999-העמית שהתקיים ב

, זאת עבור מערך כניסה לאתר.  ח" מיליון ש18שנתיים מתוך תוכנית כוללת של 

עת שכיהן ר העמית העיר כי ב"מו כן היוכ.   והתצוגה במערה) הפונדק(המבנה העליון 

 .ח" מיליון ש18ל לא הוצגה בפניו תוכנית החאן בשער הגיא בהיקף של "ר קק"יוכ

 היא ההחלטה 16.2.2000-ל מ"החלטת הנהלת קק, נציין כי ככל שהביקורת העלתה

ממועד זה ועד אוגוסט .  היחידה שהתקבלה בפורום זה בנושא פרויקט חאן שער הגיא

 43-ח ל" מיליון ש18-המסגרת התקציבית הכוללת של הפרויקט מ אומדןפח  ת2003

ר דירקטוריון " בנוכחות יו10.8.2003-על פי פרוטוקול ישיבה שנערכה ב(ח "שמיליון 

    .)ל"קק

 נערכה  בחינה מחודשת של תקציב הפרויקט ונקבע תקציב מעודכן 2001בחודש מאי 

  :2003 – 2001לפריסה על פני השנים , ח"בש

 

  מערך כניסה.  א

 1,500,000   מגרשי חנייה וחדר חשמל-
 700,000  שירותים ציבוריים ומבנה כניסה-
 1,200,000   מערת מידע-
 600,000   רחבות ופיתוח נופי-

 כ "סה   
 

4,000,000 

  דרכי גישה ותשתיות.  ב
 2,000,000 ) מן העלות50%(  דרכי גישה -
 1,200,000 תקשורת, לחשמ, ביוב,   מים-

 כ "סה   
 

3,200,000 

  מרכז מבקרים–מבנה תחתון .  ג
 "העלייה לרגל לירושלים"בנושא 

 
 

 2,500,000   שיקום המבנה-
 500,000   פיתוח צמוד-

 כ "סה   
 

3,000,000 

 תצוגות ואלמנטים מוזיאליים.   ד
 

5,200,000 

 15,400,000 כ כללי"סה.  ה
 000,2,618 17%מ "      מע

 18,018,000 כ"סה   
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  :התקציב שלעיל אינו מתייחס למרכיבים הבאים 

     מבנה המסעדה-

  "ח"המערכה על ירושלים בתש"   הצגת -

     מרכיבי פיתוח שאינם חיוניים לפיתוח האתר-

 היציאה מהפרויקט

קט  כי לדעתו אין הצדקה לפרוי3.6.2003-ל התריע ב"מנהל אזור במרחב מרכז בקק

קיימת תחרות עם , הנגישות בעייתית, בהיקף המתוכנן מאחר והוא כלוא בין כבישים

עלויות ההקמה ועלויות התחזוקה , אתרים אחרים בסביבה כגון לטרון ומיני ישראל

 .השוטפת גבוהות

לאור קשיי התקציב והנחיית : " הורה סגן מנהל מרחב מרכז25.4.2004בתאריך 

יש לעצור את כל הקבלנים עמם יש לנו , )ק"מפ :הלןל(מנהל מינהל פיתוח הקרקע 

לא לייצר או להציב באתר שום ציוד או ריהוט ולהתפנות מהאתר בצורה , חוזים

 ".מסודרת ומתואמת עם מנהל האזור

נמשכה גם לאחר ההוראה לעיל על הפסקת הפרויקט הביקורת העלתה כי 

נציין כי   .תלקית חההשקעה בו ובמועדים שונים נשקלה גם הפעלתו במתכונ

ח " מיליון ש2- הושקעו באתר כ2008 ועד מועד הביקורת בשנת 2005בשנים 

 . נוספים

ארבעה חודשים לאחר ההחלטה  (3.8.2004-ל דן בפרויקט בישיבתו ב"דירקטוריון קק

 : הישיבהלהלן ציטוט מפרוטוקול). להתפנות מהאתר

בקרים  לא יגיעו  ללא נקודת משיכה דוגמת מסעדה– מסעדה

 מיליון 4.3-להכשרת מבנה המסעדה להפעלה נדרשים כ.  לאתר

 .ח"ש

, ח" מיליון ש2.5- עלות השלמת פתוח  מערת המידע ב– מוזיאון

 .ח" מיליון ש2.3מתוכם תוקצבו 

יום ההערכה  אך ה,  ח" מיליון ש5 במקור דובר על – כביש כניסה

 ,ח"ן ש מיליו8ל בגשר ובכביש "חלק קק .ח" מיליון ש12-היא כ

כרגע אין פתרון כניסה .  ברור שאין באפשרותנו להשקיע  היום

 .לאתר החאן



 

 163

האתר אינו מהווה מוקד יציאה לטיולים , מבחינת מקומו הטבעי

למשיכת קהל ומסעדה , ולכן צריך פיתוח סביבתי מיוחד במקום

 .היא חיונית

 .ע  כדי לאפשר השימושים המתוכננים"אין עדיין תב

עם מינימום השקעה מאחר , פתוח את האתריש לעשות מאמץ ל

תחנת , בתנאי שיהיו לפחות שירותי הסעדה, והושקע  כסף רב

 .מידע ופתרון לתחזוקה

האתר לא יפתח בחמש השנים " והחליטה 28.9.2004-ל דנה בנושא ב"הנהלת קק

ח להתחייבויות קודמות שיש לסיים מול " ש700,000מאושר סך .  הקרובות

 ".מתכננים

, 14.3.2005 –כחצי שנה לאחר מכן , ל"בישיבה נוספת של הנהלת קק, ם זאתיחד ע

 .במציאת פיתרון שיאפשר הפעלת הפרויקט שהוקפאדנו 

 אזור ההר במרחב נערך לקראת 2006- ו2005 השנים הביקורת העלתה כי במהלך

 .פינוי הציוד והריהוט מהאתר ואיטום המבנים

כדאי לקחת סיכון "ק "ציין מנהל מפ 21.3.2006-יחד עם זאת בדיון שהתקיים ב

בסיכום הדיון נקבע כי ".  ולנסות ולהפעיל את האתר באופן חלקי בצורה מכובדת

וישמש   מסמך שיציג את האופציות השונות גישחברה לניהול פרויקטים תתבקש לה

 .ל"כנייר עמדה לצורך קבלת החלטות בהנהלת קק

 :2006 שהוגשו בנובמבר להלן פירוט מסקנות החברה לניהול פרויקטים

 על פי הנתונים שריכזה הביקורת(ח " מיליון ש15-באתר הושקעו כ

 ).ח" מיליון ש17-הושקעו כ

של בין נוספת יש צורך בהשקעה , לצורך הפעלה מלאה של האתר

 מילון 6-4-כמו כן יש לאתר יזם שישקיע כ.  ח" מיליון ש20- ל15

 .ח בהכשרת המסעדה ושירותי המזון"ש

 . שנים6- ל4ת להפעלה מלאה של האתר ימשכו בין ההכנו
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 .קיימת בעיית נגישות לאתר

 .מתודעת  הציבור" מחיקתו"גורמת ל"  האתרתהזנח"

 .ח" מיליון ש1ל "לצורך הפעלה זמנית תשקיע קק

 לסגור את 22.11.2006-ל החלטה חוזרת ב"בעקבות מסקנות אלה קיבלה הנהלת קק

באופן שיבטיח תקינותם במועד שתתאפשר האתר ולהמשיך לתחזק את מתקניו 

 .והפעלת

   .2007ק נקבע כי המרחב ישלים את הפעולות לסגירת האתר עד סוף "במפ

ח בוצעו באתר " מיליון ש17- ובהוצאה של כ2006הביקורת מציינת כי עד סוף שנת 

 :העבודות הבאות

  . המבנה ההסטורי המיועד למסעדה של חלקיביסוס ושיחזור  .  א

  . של מבנה המוזיאוןחלקיביסוס  .ב

 .מערת מידע כולל מיצג אורקולי ומערכות מולטימדיהיצירת .       ג

  .מגרש חניה וקירות לשילוט.      ד

 

 סיכום

ל הליך מסודר של "ביצוע פרויקט חאן שער הגיא יצא לדרך טרם התקיים בקק

 וכן ,קציבהקצאת ת, תכנון מקצועי, פרוגרמה מאושרתקבלת החלטות על בסיס 

  .ללא האישורים הסטטוטורים הדרושים

לעצור את עבודת הקבלנים ולהתפנות , 2004ק הורה באפריל "גם לאחר שמנהל מפ

ובפורמים , בדירקטוריון, ל"התקיימו דיונים נוספים בהנהלת קק, מהאתר

 . מקצועיים שבהם נשקלה האפשרות להפעיל את האתר באופנים שונים
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 ל" לקקהאחזקתו עלפיתוחו וית לגבי מעמד האתר והמשך העדר החלטה חד משמע

 .כאמור לעיל, ח" כשני מליון ש2005-2008בשנים 

ל "עסקנו בנושא ביצוע פרויקטים בקקהביקורת מציינת כי גם בדוחות קודמים 

,  2003 מנובמבר מאגרי מיםדוח בנושא ראה :  בטרם התקבלו האישורים הדרושים

 .2006מדצמבר חום הכשרת קרקע ודרכים פרויקטים בתוכן דוח בנושא 

תן דעתה לתוצאות ההתנהלות בפרויקט חאן שער יל ת"מן הראוי כי הנהלת קק

 .פרויקטים בעתידביצוע הגיא וכי יוסקו המסקנות לגבי 

סגירת האתר :  ק לטיוטת דוח הביקורת"תגובת מנהל מפ

נעשתה תוך השלמת עבודות תשתית שבאם היו נפסקות ללא 

היה עלול להיגרם נזק גדול לתשתיות קימות עקב , השלמתן

 .נזקי סחף וחדירת מים

    :ל"קקיושבי ראש דירקטוריון תגובת 

ח ומזה תקופה "ל למדה את מסקנות הדו"הנהלת קק 

אשר תורם רבות , ארוכה מתקיים נוהל קבלת החלטות שונה

לסנכרון המערכת הביצועית והכספים ולייעול הבקרה על 

ל תמשיך במאמציה "הנהלת קק.  יםביצוע הפרויקט

דים והביצוע להתייעל ולשפר עוד יותר את תהליך הדיון המק

   .של הפרויקטים בארגון

החליטה , כדי למזער הפסדים וכדי למנוע נזקים עתידיים

ל לסגור בשלב זה את האתר ולאחסן את הציוד "הנהלת קק

לאור חשיבות האתר והכסף הרב , במקביל.  במקום בטוח

ל נותנת את הדעת למציאת "שקע בו הנהלת קקשהו

אחת .   לאפשר את הפעלת האתריהפיתרונות הראויים כד

 ההסכם הקיים עם רשות הטבע והגנים –הבעיות כבר פתורה 

גישות נ –אך הבעיה המרכזית .  רך בעשר שניםאהו

 ). תקציב(טרם נפתרה באופן מעשי , בטיחותית
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 קיבל תשומת לב רבה הפרויקט  :ל לשעבר"ר קק"תגובת יו

הפרויקט נידון . מצד ההנהלה בהשוואה לפרויקטים אחרים

ל ובישיבות אנשי המקצוע שנערכו בין "בישיבות הנהלת קק

ביוזמתי ובין ביוזמתם למעקב ולקבלת החלטות ביניים 

הסכימה לקחת . צ.ע.  מ.בהתאם למצב והתפתחויות בשטח

דוע כל על עצמה את סלילת דרך הגישה לאתר הנמצא כי

זרה בה ח .צ.ע.כאשר התברר שמ.  הכביש הראשי לירושלים

מהתחייבותה ומסרבת לבצע את דרך הגישה הפרויקט 

 . הוקפא

 

 2009יוני 



  
  
  
  
  
  

 קרן קיימת לישראל

 החטיבה לגיוס משאבים

 ביצוע פרויקטים במימון תרומות
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 קרן קיימת לישראל

 החטיבה לגיוס משאבים

 ביצוע פרויקטים במימון תרומות

 

 מבוא .1

 ההסתדרות הציונית בהתאם לתוכנית העבודה של משרד מבקר 1.1

אל נושא ביצוע הפרויקטים בקרן קיימת לישרבדקנו את , העולמית

המשווקים לתורמים באמצעות החטיבה לגיוס , ")ל"קק: "להלן(

 .ל"אשר אחראית על גיוס תרומות לקק, ")החטיבה: "להלן(משאבים 

 :הביקורת כללה בדיקת תהליכי העבודה בתחומים הבאים

 .שיווק הפרויקטים -

 .ביצוע הפרויקטים -

ת גיוס חטיב, מרחבים, חטיבת כספים, גזברות(ל "קקב זרימת הכספים -

 .נאות ותיעוד )משאבים

ל במהלך "קגיוס משאבים בקל החטיבמשרדי הנערכה ב הביקורת 1.2

 .2009נובמבר -ספטמברחודשים ה

 ,גזבר החטיבה, מנהל החטיבה במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם 

מנהל חטיבת ,  מנהלת מחלקת שיווק פרויקטים,בקר הפרויקטים

ככל שמצאנו , חטיבה ובחטיבת הכספיםהכספים וכן עם עובדים נוספים ב

 .לנכון

 :יעדי הביקורת 1.3
, סקירת התהליכים והבקרות הקיימות בנושא שיווק וביצוע פרויקטים .א

 .לרבות ההיבט הכספי והרישומים בספרים
בדיקת קיום נהלי בקרה פנימית נאותים ובחינת מידת יעילות הנהלים  .ב

  .והתהליכים הקיימים
 .פה בתהליכים ובבקרה ומתן המלצות לשיפוריםאיתור נקודות תור .ג
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 :מסמכים עיקריים ששימשו בביקורת 1.4
 

 .החטיבהנהלי  ♦

ל ותקציב "תקציב קק, ל" של קק2008דוחות כספיים לשנת טיוטת  ♦

 .החטיבה

 .פרויקטים בשלבי ביצועלגבי מלאי הפרויקטים הנוכחי ולגבי  םנתוני ♦

גויסו ים את התרומות שפהמשק, נתונים כספיים מהחטיבה ♦

 .'הוצאות שבוצעו וכו, פילוח התרומות, לפרויקטים שבביצוע

, מכרזים, אומדנים: כגון, ים פרויקטיתיקממסמכים ספציפיים  ♦

 .ב"מעקב תקציבי וכיוצ, חוזים

, לרבות מאזני בוחן, חשבונות בחתכים שוניםההנהלת נתונים מ ♦

 .כרטסות ואסמכתאות

 .מסמכי אישור פרויקטים לשיווק ♦

 .פיים שהתקבלו לפי דרישהמסמכים ספצי ♦

 

 :  הבדיקההמתודולוגי 1.5

, ) לנושאים שנבדקוםרלוונטייככל ש(קריאת הנהלים הקיימים  ♦

 . פנימיות ובדיקה אל מול ההתנהלות בפועלקריאת הנחיות

קיום פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים האחראים על הפעילות  ♦

 .  שנבדקו ועם עובדים נוספים ככל שמצאנו לנכוןבתחומים

הצלבת לרבות , סקירת מערכות המידע התומכות בנושאים שנבדקו ♦

 .נתונים בין המערכות

בחינת הנתונים במערכת הממוחשבת הייעודית המשמשת את  ♦

 ,ביצוע ופיקוח על הפרויקטיםלעניין  ולעניין ניהול התרומות, החטיבה

 . התאמת המערכת לצרכי החטיבהלרבות מהיבט

 מינהל פיתוח ,ה לגיוס משאביםעבודה בין החטיבהשקי נבחינת מ ♦

 ובין חטיבת האחראי על ביצוע הפרויקטים") ק"מפ: "להלן (הקרקע

 .ל"הכספים בקק
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 שיווק הפרויקט הקריטריונים לאישור,  פרויקטהקמתבחינת הליך  ♦

 .ויציאה לביצוע

 לרבות ,ל"קק הקיים כיום ב לשיווקסקירת מלאי הפרויקטים ♦

 .התאמה לצרכים הקיימים

, הבקרות המתבצעות,  המרחביםל ידי עע הפרויקטיםבדיקת ביצו ♦

 .אישור שינויים ומענה לדרישות התורמים, לרבות ברמה התקציבית

 .לרבות פרויקטים בשלבי מסירה, ביקור במספר פרויקטים בשטח ♦

גזברות ל עד לקבלתו ב"בחינת הליך זרימת הכסף מהתורם בחו ♦

בין דיווחים מערכת הבדיקת שלמות , לרבות רישום בספרים, ל"קק

 .ק"חטיבת הכספים ומפ, החטיבה

לרבות תיעוד מתאים של כל החומר הרלוונטי , ניהול תיקי פרויקטים ♦

 .בתיק ועדכון בשינויים שחלו במהלך ביצוע הפרויקט

, לרבות פרויקטים שהסתיימו, בדיקת מדגמית של תיקי פרויקטים ♦

 .פרויקטים שנמצאים בביצוע ופרויקטים בשלבי שיווק

 .הממצאיםריכוז  ♦

 .לרבות הסקת מסקנות ומתן המלצות, עריכת דוח ביקורת ♦
 

 

 רקע כללי .2

 חמישיעל פי החלטת הקונגרס הציוני ה, 1901נוסדה בשנת קרן קיימת לישראל 

 .בבאזל

 ד"תשי, קרן קיימת לישראל התקבל בכנסת ישראל חוק 1953 בנובמבר 23ביום 

מחברה זרה ל "של קקכתה  הסדיר את מנגנון הפי, היתרןבי, אשר ,1953 –

 .רשומה בישראלהלחברה מקומית 

  חברי הוועד הפועל הציוני הם .ל הינה חברה עם הון מניות ללא ערך נקוב"קק

 .ל"האסיפה הכללית של קק
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, ל" הודיע שר המשפטים על אישור התזכיר והתקנון של קק1954 במאי 20ביום 

 . לחוק קרן קיימת לישראל3בהתאם לסעיף 

לקבל בחכירה או ... לקנות : "הראשונה שבהן הינה.  מטרות27נויות בתקנון מ

בכל שטח הנתון לשיפוטה של מדינת (...בתחום שנקבע ... באופן אחר קרקעות 

 ".לשם יישוב יהודים על הקרקעות והנכסים האמורים) ... ישראל

 :עניין גיוס תרומות וביצוע פרויקטים הינןלהמטרות הרלוונטיות 

... דרכים , כבישים.... לתקן , לשנות, לסלול, לבנות, להקים.. .לרכוש  .ו"

 ".מרתפים ומקלטים, סכרים... מפעלי מים 

אם יש בכך משום סיוע למטרות , ולהקדיש אמצעים... להרים תרומות  .ז"

 ".כדי לעזור לענייני היהודים בתחום שנקבע... החברה 

, מים בירושליםל ממוק" והמוסדות הרשמיים של קקהמשרדים הראשיים

באמצעות לשכות מתבצעת ברחבי העולם  הפעילות .בבניין המוסדות הלאומיים

בעלות זיקה , ל הינן אגודות צדקה יהודיות" הלשכות בחו.במדינות שונות

  ופועלות כישויות משפטיות, הוקמו על פי חוקי המדינות השונותהן , ל"לקק

  .דרישות החוק המקומי   ל פיעצמאיות המדווחות לרשם העמותות המקומי ע

 שיווקב ,בין היתר, עוסקת לגיוס משאבים בקרן קיימת לישראל החטיבה

לצורך מימון הפרויקטים  ל"ס תרומות בארץ ובחווגי, להתרמה פרויקטים

 .םמסירתב ויםביצוע הפרויקטעל  מעקב ובקרה

, ישויות משפטיות נפרדות כאמורברחבי העולם מתבצע על ידי גיוס התרומות 

מתווכות בין התורם ה, ).J.N.F: להלן( JEWISH NATIONAL FUNDמותות ע

תרומות  גויסו 2008כך שבשנת , ל"עיקר התרומות מגיעות מחו. ל"קקל ל"מחו

 .ל והיתר בישראל" בחודולר מליון 33-מתוכם כ, דולר מיליון 35-כהיקף של ב
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 נתונים כספיים

הדוחות טיוטת על פי  ,ל" של קק רווח והפסדותדוחנתונים מ תמציתלהלן 

 :2008ת הכספיים לשנ
 

2008שנת  2007שנת    
 סעיף

ח"אלפי ש
אחוז 

ח"אלפי שמההכנסה  
אחוז 

 מההכנסה
 84.6 845,29287.0797,626 הכנסות ממקרקעין
 13.2 104,92710.8124,663 הכנסות מתרומות

  942,432 971,943 סך ההכנסות
 47.0 443,342 350,40536.0ור הוצאות מפעלי פיתוח קרקע וייע

 34.2 486,18850.0322,777 הכנסות נטו מפעילות
 34.3 244,73325.2323,498 *הוצאות הנהלה וגמלאים 

)721(241,45524.8 הכנסות נטו מפעולות לפני מימון  )0.1(  
 4.4 41,064)5.7()55,225( מימון) הוצאות(הכנסות 

 3.9 163,23716.836,495 **הוצאות אחרות 
 0.4 22,9932.43,848 הכנסות נטו לשנה

 

 

 103-ח בגין הנהלה ומינהלה וכ" מליון ש92-נתון כולל סך של כה 2008בשנת  *

 100- הנתון כולל הוצאות הנהלה בסך כ2007בשנת . ח בגין גמלאים"מליון ש

 .ח" מליון ש172-ח וגמלאים בסך כ"מליון ש

 .עלויות פרישה מוקדמתח בגין " מליון ש150-כולל סך של כנתון ה 2008בשנת  **

 ל"תקציב קק

 ,בצד ההכנסות, מתוכו. ח" מליון ש650על  ל" עמד תקציב קק2008בשנת 

ול בין תרומות צללא פי, ח בסעיף התרומות" מליון ש135תוקצב סך של 

 366ק בסך של "בצד ההוצאות תוקצב מפ, מנגד". חופשיות"מיועדות לתרומות 

סכום אשר אמור לכלול את ההוצאות לביצוע הפרויקטים בגינם , ח"מליון ש

לרבות כספים שנתרמו בשנים קודמות וטרם נעשה בהם , התקבלו תרומות

 .לשמו נתקבלושייעוד צורך השימוש ל
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ח " מליון ש640ך התקציב עמד על ס.  בוצע שינוי במבנה התקציב2009בשנת 

תוך פיצול לשני , ח" מליון ש85-מתוכו סך ההכנסות מתרומות תוקצב ב

הכלול במסגרת התקציב , ח" מליון ש45בסך , תרומות חופשיות: סעיפים

 .שתוקצב מחוץ לתקציב השוטף, ח" מליון ש40 ותרומות מיועדות בסך השוטף

סכום אשר כולל את , ח" מליון ש300-ק בסך של כ"בצד ההוצאות תוקצב מפ

 13-בתחילה תוקצב כ(נים קודמות הגיעו כספים בשלגביהם ביצוע הפרויקטים 

תקציב . )ח" ש מליון25- עדכונים הסכום עומד על כמספרולאחר ח "שמליון 

 מליון 40ההוצאות לביצוע פרויקטים מותני תרומה שנתרמו השנה עומד על 

 . ח והוא זהה לתקצוב בצד ההכנסות"ש
 

  לגיוס משאבים של החטיבהמבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ל"ל בעמותות בחו"כולל שליחים של קק לא,  עובדים54עסקים וה מבחטיב

התורמים ומורכב ל ו"הלשכות בחואגף ההתרמה אחראי על הקשר עם 

מחלקת ( דסקים בהתאם למיפוי התרומות המגיעות מרחבי העולם/ממחלקות

מדור , מחלקת אירופה, ט"מחלקת אמל, מחלקת התרמה בארץ,  אנגליתידובר

כספים המגיעים ב מטפל גם  שילוט ותיירות,אגף פרויקטים ).דקשר וספרי כבו

אגף . ק" ומול מפהשוטף מול חטיבת הכספיםשק מהמל והוא אחראי על "מחו

קר ב–זה כולל פונקציה ספציפית המפקחת על ביצוע הפרויקטים בשטח 

לקת שיווק טע עץ מח, מחלקת תיירות,  מחלקת שילוט וכן הוא כוללפרויקטים

פרויקטים שיווק תחת החטיבה פועלת מחלקת , בנוסף .יםומדור שליח

 הנהלת החטיבה
  עובדים3

, אגף פרויקטים
 שילוט ותיירות

  עובדים16כ "סה

 אגף התרמה
  עובדים  25כ "סה

מחלקת שיווק 
 פרויקטים להתרמה

  עובדים8כ "סה
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 גם יחידה זו .מלאי הפרויקטיםשיווק המטפלת באופן שוטף ב, להתרמה

 .ק" מפעם מקיימת קשר שוטף 

 מערכות מידע

 במספר ים בסיוע מתבצע, וביצוע הפרויקטיםגיוס התרומות, שיווק הפרויקטים

 :רט להלןכמפו, ל"הקיימות בקקמערכות מידע 

הכוללת מודול , ONE של חברת  מערכת כלל ארגונית– ERPמערכת  -

 באחריות חטיבת הכספים פועלת מערכת זו .לוגיסטי ומודול פיננסי

 .ל"בקק

מנהלים את ל "בקק בעזרתה המרחבים ,הנדסית מערכת – SPL מערכת -

 .ק" באחריות מפפועלתמערכת זו . ביצוע הפרויקטים

בניהול אשר תומכת , של החטיבהערכת פנים ארגונית  מ– ALL UPמערכת  -

 וכאשר הפרויקט מותרם  הפרויקטסטטוס, מלאי פרויקטים, הפרויקטים

 .ביצועהבתהליך התקצוב והמעקב אחר ויוצא לדרך המערכת תומכת 

את  הכוללת,  מערכת לניהול מאגר הפרויקטים– PROJECT POOLמערכת  -

 והיא פתוחה אנגליתשפה הב הינה רכתמעה.  המידע הרלוונטי לכל פרויקט

 .באמצעותם משווקים הפרויקטים ברחבי העולם, ל"גם לגורמים מחו

 :ממצאי הביקורת

 הינה נכונה יותר לטיפול 2009שיטת התקצוב החדשה שהחלה בשנת  ♦

, יחד עם זאת. בו היקף התרומות המיועדות הולך וגדל, במצב הנוכחי

 2009ל כך שתקציב שנת "קקשיטה זו שינתה את מבנה התקציב של 

 המזומנים ח שימומן מעודפי" מליון ש115מגלם גרעון מובנה בסך של 

שנצברו בשנים קודמות או מהכנסות בפועל גבוהות מההכנסות 

 .המתוקצבות

 לא הביאה בחשבון את הכספים 2008שיטת התקצוב עד לשנת  ♦

  והשימוש בכספים אלו לא תוקצב מיועדות בעברתרומותכשהתקבלו 

 התקבלו כספים 2008נוצר מצב שעד תום שנת , כתוצאה מכך. כראוי

לגבי כספים אלו . שטרם נוצלו, ח" ש מליון44.45מיועדים בהיקף של 
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פרויקטים ספציפיים אך הם אינם מוצגים ביצוע ישנה מחויבות ל

, תא יתרה מז.ל"כראוי בצד הנכסים בדוחות הכספיים של קק

  בסך בתחילה– 2009י בלבד בשנת התחייבות זו תוקצבה באופן חלק

, דהיינו. ח" מליון ש25 תוקצב סךח ולאחר עדכונים " מליון ש13

לא , כספים מתורמים עבור ביצוע פרויקט מסויםמקבלת ל "קק

 הכסף ומראש אינה מתכננת התקבלמבצעת את הפרויקט בשנה בה 

ל " באופן מודע קק, כך.לבצע את הפרויקט גם בשנה העוקבת

מבלי , שך שנתיים ויותר כספי תורמים שהינם מיועדיםמחזיקה במ

   .לממש את ייעודם

. ל"עיקריות המשמשות את קקמידע ממוחשבות ישנן שלוש מערכות  ♦

לניהול הפרויקטים ומערכת מערכת הנדסית , מערכת הכספים

מעבר לכך שלא . המשמשת את החטיבה לביצוע המעקב, שלישית

כך ,  ביניהןיםשקנ מחסרים, ערכותברור לנו מדוע ישנו צורך בשלוש מ

, נתוני הביצוע מוזנים על ידי גורמים שונים בכל אחת מהמערכותש

לא ניתן לוודא את מהימנות הנתונים בכל אחת מהן ובפועל לא ניתן 

 .לבצע מעקב תקציבי לכל פרויקט

ניצול תקציבי " של החטיבה ישנו נתון תחת הטור ALL UPבמערכת  ♦

ר לכאורה לייצג את סך ההוצאות ואמנתון זה . "מהפיננסית

הרשומות במערכת הפיננסית בגין הפרויקט הרלוונטי אך בפועל הוא 

גם כאשר , כך. מייצג את יתרת התקציב לביצוע ולא את סך ההוצאות

נתון הינו מטעה קיים נתון שעובר ממערכת אחת למערכת אחרת ה

 .ואינו בשימוש

ם ידנית על ידי  מעודכניALL UPהנתונים הכספיים במערכת  ♦

, ביצועים, תקציבים(רמת מהימנות הנתונים . הדסקים השונים

וכפועל יוצא מכך אינה גבוהה  )העברות, קבלת תרומות, אומדנים

גורמים בחטיבה ובתוכם בקר הפרויקטים אינם מסתמכים על נתוני 

 לגבי פרויקטים שקיימים לפני  הנתוניםעוד יצוין כי. המערכת

המשמעות היא כי .  כנראה אינם נכונים,לשהמערכת החלה לפעו

 . מייצרת עבודה מיותרתייעודה ולמעשהאינה ממלאת את המערכת 
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 :המלצות הביקורת

מומלץ להמשיך ולתקצב בנפרד מחוץ לתקציב השוטף את ההכנסות  ♦

תוך שימת לב לעובדה שחלק , מתרומות מיועדות כנגד ההוצאות

, כמו כן.  ת גידולהתרומות המיועדות מסך התרומות נמצא במגמ

מומלץ לבצע מעקב תקציבי הדוק ולעדכן במהלך השנה את התקציב 

 .בהתאם  לביצוע בפועל, על ידי הפורום המתאים

 תגובת המבוקר

 .  מקובלת ותאומץהמלצת הביקורת
כרטיס פתח יילכל פרויקט .  תרומות"פול"לא יהיה יותר 

 .בקוד תמחירי נפרד עבורו ייפתח תקציב, תורם נפרד

לקראת סגירת חובות , תקציב מעברל בנתה "בשנה זו קק

 . העבר

 בגין כספים שהגיעו יתרת ההתחייבות את 2010יש לתקצב בשנת  ♦

.  ואשר המחויבות בגינם טרם בוצעה31/12/2008מתורמים עד ליום 

בה יע הפרויקטים הספציפיים להם התחויש לזרז ככל הניתן את ביצ

 .לא לפגוע באמון של התורמיםשעל מנת , תרומות אלוכנגד ל "קק

 תגובת המבוקר

 עקב (  ועדין לא בוצעו31.12.08תרומות שהגיעו עד לעניין 

הנושא הוסדר ) היתריםקבלת בעיקר וחסמים שונים 

 .  במלואו2010 בחלקו ובתקציב 2009בתקציב 

בהן לבצע שקים בין המערכות הממוחשבות ונלהקים ממומלץ  ♦

על פי , בצעת הקלדה של נתון מסוים כך שבכל מקום בו מת,התאמות

הנתון יזרום אוטומטית למערכת ,  מסודרתמערכת הרשאות

 .אחרתהמקבילה ולא תהיה אפשרות להקליד אותו שוב במערכת 

 תגובת המבוקר

שקי המערכות נמקבלים את המלצת הביקורת בעניין מ

י מנהל מערכות מידע אשר " יבוצע עהדבר. והתאמתם

 .ל"נכי המ"יונחה בעניין ע
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תכלול את נתון הביצוע המצטבר בפועל  ALL UP-מומלץ שמערכת ה ♦

, בין היתר, על מנת שניתן יהיה, בכל אחד מהפרויקטים הפעילים

 .לבצע מעקב תקציבי

מומלץ לנקוט בפעולות על מנת להגדיל את רמת מהימנות הנתונים  ♦

  .לה ותמלא את ייעודהיעל מנת שזאת תהיה יע, ALL UP במערכת

 וס תרומותגי .3

דסקים שונים המטפלים באזורים /אגף התרמה בחטיבה מורכב ממחלקות

, מחלקת התרמה בישראל, מחלקת דוברי אנגלית: ובקבוצות שונות בעולם ובהן

 .מחלקת אמריקה הלטינית ומחלקת אירופה

ל עובר "הכסף שמגיע מחו. ל"מגיעות מחו) 95%- כ2008בשנת (עיקר התרומות 

עמותות אלו מגייסות כספים עבור . .J.N.F- עמותות ה–" מתווך"דרך כאמור 

אשר נמצאת בקשר עם עמותות אלו באמצעות , ל"גופים שונים ובהם קק

לעיתים אף (אשר מכהנים בעמותות בתפקידים שונים , ל"שליחים עובדי קק

 ).תפקיד בכיר אחרבל העמותה או "מנככ

 אדם שנפטר הוריש –ונות עזב:  כגון,לעיתים מגיעות תרומות ממקורות אחרים

 .ל"בצוואתו את הונו לקק

 :ל נחלקים לארבע קבוצות"הכספים המגיעים לקק

i.  המגיעות מתוך , תרומות ללא יעוד ספציפי – לפעילות השוטפתתרומות

התרומות הפנויות משמשות .  ל ולתמוך במטרותיה"אידיאל לתרום לקק

 .כולל תקורות והנהלה, ל"לתפעול השוטף של קק

ii. פרויקטים שכבר בוצעו  תרומות עבור  – ת מיועדות להחזר השקעהתרומו

ל את "כספים אלו נועדו להחזיר לקק. ל"באמצעות מימון של קק

 .ההשקעות בפרויקטים אלו

iii.  תרומות המיועדות לביצוע פרויקט – )מותנה תרומה(תרומות מיועדות 

 במלאי הפרויקטים הקיים ליכללה הפרויקט יכול .שטרם בוצע, ספציפי

 .ל ויכול שיירקם מרצונו האישי של התורם"של קק
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iv.  ל לגופים אחרים"תרומות דרך קקכספי העברת  – אחרותתרומות. 

לאחר , העברת הכספים בלבדלאמצעי ל משמשת " קקאלובמקרים 

 .בדרישות החוקבדיקת הגורם המקבל ועמידתו 

ני החזרי השקעה ומות( הפרויקטים מלאיגיוס התרומות מתבצע לרוב על פי 

מגויסות ,  בנוסף.ל" על תוכנית הליבה של קק,בין היתר ,אשר מתבסס) תרומה

 . תרומות ללא יעוד ספציפי או תרומות על פי בקשות ספציפיות של התורם

, )ראה להלן (פרויקטיםשיווק שיווק הפרויקט לתורם נעשה על ידי מחלקת 

בגין כולל את כל המידע ה ,לדסק הרלוונטי" דף התרמה "אשר מעבירה

אשר , ל"  הדסקים מנהלים את הקשר מול העמותות השונות בחו.הפרויקט

 .  מול התורםעומדות בקשר

המגמה בשנים האחרונות הינה כי החלק היחסי של התרומות המיועדות הולך 

 .ל התחייבות"לגביהן אין לקק, על חשבון שתי הקבוצות הראשונות, וגדל

 ):ליוני דולריבמ(י במגמה להלן נתונים כספיים המצביעים על השינו

 פעילות שוטפת
 שנה

*מסורתי  פנוי

החזר 

השקעה

מותנה 

תרומה

תרומות 

 אחרות
 כ"סה

1-11/2009 1.67 5.10 1.75 17.50 1.40 27.4 

2008 5.00 4.70 7.00 14.80 2.90 34.4 

2007 5.50 11.20 4.60 11.00 2.30 34.6 
 

 תעודות הוקרה,  בעיקר ייעור–ל "מסורתית של קקהמדובר בתרומות עבור הפעילות ה (*)

 .פעילות זו הינה שוטפת והתרומה אינה מיועדת. 'ו וכרישום בספרי כבוד, לתורמים

 שעורבירידה רציפה :  השינוי במגמהעל בצורה בולטת מצביעניתוח זה 

 ועליה תלולה 2009 בשנת 25%- לכ2007 בשנת 50%-מכ" פנויות"-התרומות ה

פי  (2009 בשנת 64%- לכ2007 בשנת 32%-רומות המיועדות מכ התשעורב

 עוד נמסר לנו כי מדובר בהמשך מגמה משנים קודמות וכי החלק של !).שניים

 .ף בעשור האחרוןיהתרומות המיועדות הלך וגדל באופן רצ

חוזה עם תרומות המתקבלות מתורם ישראלי נוהגים בדרך כלל לחתום עבור 

ל אינה "שכן קק ,ל לא נחתמים חוזים"קבלות מחו בתרומות המת. התורם

 . מקבלת את הכסף ישירות מהתורם והיא אינה יכולה להיות צד להסכם שכזה
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ישות משפטית עצמאית בכל  בהיותן באמצעות הלשכותהתרומות מתקבלות 

 . לחוקי המטבע וזיכוי מס בגין התרומהותמדינה וכפופ

אשר אחראיות , J.N.F-המותות  דרך עמתבצעל "עם התורם מחוהשוטף הקשר 

, תוך קבלת נתונים מהחטיבה באופן שוטף,  עדכון התורם בשלבי הביצועעל

 מידת המעורבות של התורמים .שבשלבי ביצוע תמונות מהאתר לרבות העברת

כך שישנם תורמים אשר מעבירים את התרומה , משתנה בהתאם לאופי התורם

ולעומתם ישנם תורמים , ק בעת סיומולפרויקט ייעודי ומעוניינים להתעדכן ר

נכנסים לנושא העלויות באופן , אשר חפצים להיות מעורים בכל שלבי הביצוע

 .שעבורו תרמוספציפי ואף מבקרים באתר 

התורם  ,עקב הקרבה הגיאוגרפית. יותר אינטנסיביהקשר עם התורם הישראלי 

ולעיתים ידו בהישג נמצא  הפרויקטקום ימ,  מעורב יותרבדרך כללהישראלי 

 .פעמים רבות" קופץ לביקור"הוא 

על מנת לרצות החטיבה מתאימה עצמה לרצונו של התורם ועושה כל שביכולתה 

  .אותו

של בחנה הלרבות , ותשונקבוצות ההתרומות לכספי  מיוןאת הביקורת בחנה 

 .הממוחשבות השונותרישום ומעקב במערכות , סוג התרומה בעת קבלתה

 :ממצאי הביקורת

,  לפי מדינות המקורםי בחשבון הבנק נרשמיםספי התרומות המתקבלכ ♦

המנוהלים , החטיבההפנימיים של ל והן ברישומים "הן בספרי קק

 קיים רישום של הכספים שהתקבלו ALL-UPבמערכת . בקבצי אקסל

 ולא אינם מהימנים מספיקלפרויקט מסוים אך הנתונים במערכת 

דיקת הפרויקטים מצאנו טעויות בב:  לראיה,ניתן לסמוך עליהםתמיד 

    . פרויקטים19 מקרים מתוך 5-ברישומים במערכת ב

 התרומה המגויס סכוםישנם מקרים בהם  , גדוליםםבתרומות בהיקפי ♦

ההפרש בין עלות כך ש, גבוה באופן משמעותי מעלות הפרויקטלפרויקט 

 התורם ל ידי עסכומה המלא יועד אשר, הפרויקט לבין התרומה

 שתי דוגמאות להלן.  מיוחס לתרומות פנויות,פרויקטלמטרת ה

 :להפרשים מסוג זה
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ח " שמיליון 1.625סך התרומה הינו ) : עין פוריה (4795פרויקט  -

 .יםיח והפרויקט הסת" ש500,000מתוכו בוצע סך של 

 1.606סך התרומה הינו ) : מים וקשתות-יער שוויץ (7253פרויקט  -

 .ח והפרויקט הסתיים" ש512,000ל ח מתוכו בוצע סך ש" שמיליון

 דמי אחזקת בגיןחלק מהתרומות המתקבלות מהתורמים כוללות רכיב  ♦

מבקשים במקרים אלו . בשנים שלאחר השלמתו, הפרויקטאתר 

בדרך כלל הסכום גדול  (25%כולל תקורה בשעור מהתורם סכום ה

, לא מתבצעת אחזקה בפרויקטים אלו, למרות זאת. )ראה להלן-יותר

בתוך יתרות המזומנים של " נבלעים"פים שהתקבלו עבור אחזקה הכס

של , בחטיבה או במקום אחר, לא קיים כל רישום, ל ויתרה מזו"קק

כך שגם אם היום , הכספים שהתקבלו בעבר עבור אחזקה וטרם נוצלו

  האלו אין אפשרות לעשות זאתאת הכספים" לצבוע"תהיה נכונות 

 :המחשהשתי דוגמאות ללהלן  .באופן מלא

ח " ש392,000סך התרומה הינו ) : מצפור העגורים (7032פרויקט  -

ח עבור הפרויקט והיתר אמור "ש 64,000מתוכו בוצע סך של 

 .לשמש לתחזוקה

ח " שמיליון 1.456סך התרומה הינו ) : יהייער ביר (5786פרויקט  -

ח עבור הפרויקט והיתר אמור " ש896,000מתוכו בוצע סך של 

 .קהלשמש לתחזו

, קבלת הכסף, המפרט את הליך גיוס התרומהכתוב לא קיים נוהל  ♦

רישום ומעקב מול , ) ראה בהמשך–לרבות נושא האחזקה (ייעוד הכסף 

הן לסעיף , ל שאכן התקבול שויך בצורה נכונה"הגורמים השונים בקק

 .  התרומה והן לפרויקט ספציפי

הנדרש לא קיימים קריטריונים ברורים לקביעת שעור התקורה  ♦

שעור , לרוב . מהתורם על מנת לכסות את עלותו הכוללת של הפרויקט

 בגין 10%(, 19%התקורה הגלום בסכום התרומה המבוקש הינו 

מנהלי : למשל,  מהיתרה בגין תקורות ביצוע10%-תקורות הנהלה ו

 על מנת לרצות 0%- קרובות שעור התקורה יורד עד ללעיתים). עבודה

לכאורה ללא , עור התקורה יהיה גבוה יותראת התורם ולעיתים ש
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 כך שאין ,תורםה מהנגבההתקורות אין נוהל קבוע לאומדן אחוז  .סיבה

 .בקרה על גובה התרומה הנדרשת לעומת הפרויקט המוצע לתורם

 :מסקנות והמלצות

את סכומי , ל ובמערכות המקבילות"יש להקפיד לרשום בספרי קק ♦

כך שלכל פרויקט יהיה ,  פרויקטיםלפי, התרומות המיועדות שהתקבלו

כך ניתן יהיה לבצע את המעקב . כמקובל, צד הכנסות וצד הוצאות

התקציבי באמצעות מערכת הכספים ולא באמצעות רישומים ידניים 

 .שרמת מהימנותם אינה גבוהה, חיצוניים

 המומלץ לקבוע נוהל כיצד לפעול במקרים בהם התרומה שהתקבל ♦

לרבות פניה לתורם על מנת , הפרויקטעלות  משמעותית מאומדן הגבוה

 .לקבל ממנו הוראות מה לעשות ביתרה או שיוך היתרה לסעיף אחזקה

מומלץ לבצע רישום מדויק של הכספים שהתקבלו עבור ביצוע עבודות  ♦

יש לעשות זאת בשלבים כך שקודם כל יש לבצע את הפיצול . אחזקה

מידה וגלום בהם ב(לגבי הכספים המתקבלים עבור פרויקטים חדשים 

 בפרויקטים מהשנים האחרונות ולנסות לחזור להמשיך, )רכיב אחזקה

לאחר שייקבע הסכום המיועד לאחזקה יש . אחורה עד כמה שניתן

 .ל ולתקצב בהתאם"לבצע את הייעוד גם בספרי קק

לרבות התייחסות , לכתוב נוהל שיטפל בכל הליך גיוס התרומה מומלץ ♦

  :להיבטים הבאים
 .כסף ורישום התקבולקבלת ה -

 .ייעוד מתאים של הכסף -

 .ל"רישום נאות בספרי קק -

 תגובת המבוקר

 .מקבלים את המלצת הביקורת

 מיסכויוצגו ל ובמערכות המקבילות "בספרי קק .1

 . לפי פרויקטים,התרומות המיועדות שהתקבלו
יקבע נוהל לגבי מקרים בהם התרומה שהתקבלה י .2

תוך , לות הפרויקטגבוהה משמעותית מאומדן ע

 .  מסודר מראש עם התורםשהדבר



 

 

 183

 בדמות פתרון יימצאבנושא ביצוע עבודות אחזקה  .3

 .תקציב ייעודי
קבלת : יקבע נוהל שיטפל בכל הליך גיוס התרומהי .4

רישום , הייעוד מתאים לתרומ,  רישומה,התרומה

 .ל"קקבספרי 

ו קריטריונים ברורים לשעורי התקורות שייגבמומלץ לקבוע  ♦

מומלץ (מהו שעור התקורה המקובל , ים עבור ביצוע פרויקטיםמתורהמ

מאיזו סיבה , מתי ניתן לחרוג ממנו, ) התמחירת גם ברמלבסס  אותו

  לאשר זאתולמי נתונה הסמכות

  להתרמהשיווק פרויקטים .4

 המחלקה האחראית על שיווק פרויקטים היא מחלקת פרויקטים להתרמה

 . המונה שמונה עובדים, ") השיווקמחלקת: "שלהלן תיקרא גם(

 :ממספר מקורות אפשריים" נולד"פרויקט 
יודעים את " חיים את השטח"אשר , ל"של המרחבים בקקהצעות  -

 .הצרכים ומעבירים אותם הלאה להנהלה

 .יוזמה של התורם עצמו -

 .ל יוזמת בעקבות פנייה מגורם בממשלה או מסיבה אחרת"הנהלת קק -

 .שלההחלטת ממ/הצעות -

 פניות מראשי מועצות ועיריות  -

 

בעיקר בתחומים ל והם "נקבעו על פי נושאי הליבה של קקהפרויקטים תחומי 

 :הבאים

 .)השבחה, הקמת מאגרים(מים  .1

 ). ושיקום נחליםשיקום יער אחרי שריפהלמשל (אקולוגיה  .2

 ). ומצפוריםהנצחהאתרי , תוטייל(תיירות  .3

 .)מגרשי ספורט, גני משחקים, במרכזי חינוךפעילות ילדים  (חינוך .4

  רועיי .5

 ).חקלאות, הכשרת דרכים, הכשרות קרקע ליישובים(התיישבות  .6

 ).חניונים, שבילים(סביבה  .7

 .מחקר ופיתוח .8

 פארקים עירוניים .9
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 דרכי ביטחון .10

שלב הבא הוא ה, ל"הנהלת קקל ידי הפרויקט עשל   הבסיסירעיוןה אישורעם 

 . עד לפרטים הקטנים,יותוהכולל אומדנים לעל, ן מפורט של הפרויקטתכנו

 על ידי עובדי –הביצוע יהיה פנימי אם עקרונית המתקבלת החלטה , בהמשך

 .בהתאם לסוג הפרויקט,  באמצעות יציאה למכרז או משולב–חיצוני , ל"קק

הכוללת , "תעודת זהות"יוצרים לפרויקט אומדן הלאחר אישור התוכנית ו

 : ובהם, טים בסיסיים על הפרויקטפר

, תיאור כללי, תחום הפרויקט, אחראי, יוזם,  הפרויקטשם, מספר פרויקט

אומדן עלויות , סטאטוס תכנון והיתרים, י קניינססטאטו, מיקום הפרויקט

 .פרטים נוספיםשנתי ון עלויות אחריות תחזוק ואומד, הקמה

 מקבלת החלטה האם אשר ,ל"הנהלת קקלדיון בתעודות הזהות מועברות 

או לדחות את )  תנאים מתליםהעמדתלעיתים תוך  (אשר את הפרויקט לשיווקל

 ".מותנה תרומה"-אישור ההנהלה כולל הגדרה של הפרויקט כ. ההצעה

לאחר מתחיל ביצוע הפרויקט " מותני תרומה"פרויקטים שמוגדרים ביצוין כי 

 .שיווקב יםקבלת אישור ההנהלה ורק לאחר מכן מתחיל

נקבע לאחר ש הפרויקט לשיווק ולהוצאתלאחר קבלת אישור ההנהלה הסופי 

שילוט ,  אגף פרויקטיםל ידיע(מימון הפרויקט לגובה התרומה הנדרשת 

מטפלת מחלקת השיווק בפתיחת מספר פרויקט , )בהתאם לאומדן, ותיירות

כולל את כל המידע הרלוונטי בגין הפרויקט ה, "דף התרמה"במערכת ובהפקת 

,  באנגליתהפרויקט ודף ההתרמה עולים לאוויר במערכת אינטרנטית. דוברהמ

 לשליחים ולעמותות ,  באגף ההתרמהדסקיםל, מחלקת השיווקלגישה נ אשר

J.N.Fתוך הסתייגות גורפת כי אין לשווק בפועל את הפרויקט ,  ברחבי העולם

 בר לתורמים לפני קבלת אישור רשמי ומעודכן ממחלקת השיווק כי הפרויקט

 .ביצוע

ניתן לשינוי על מנת שיוכלו להתאימו לשיווק שהועלה למערכת דף ההתרמה 

 .במדינות השונות

ק המערכת השיווקית ועל עדכון הנתונים ותחזעל ת השיווק אחראית מחלק

 .על פי בקשות התורמים, לעיתים יש צורך לערוך תחקיר עומק. מידי פעם בפעם
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 השקעה י החזר200-מתוכם כ,  לשיווקים פרויקט265-כישנם במערכת , כיום

  . מותני תרומה65-וכ

 : הפרויקטים שהותרמו בשנים האחרונות הינו כדלקמןמספר

 שנה
מותני 
 תרומה

% 
 כ"מסה

החזר 
השקעה

% 
 כ"מסה

2007 93 70 41 30 

2008 84 83 17 17 

1-10/200974 87 11 13 

 

היקף הפרויקטים בגידול נתונים אלו מצביעים אף הם על המגמה הברורה של 

 . מותני תרומה

לרבות מהבחינות ,  בכללותוהביקורת בחנה את תהליך שיווק הפרויקטים

בדיקות הצלבה בין נתוני הפרויקטים במערכות , ל"התאמה לצרכי קק: הבאות

בדיקת רלוונטיות של פרויקטים שהוגדרו פנויים להתרמה , השונות

 .והסטטוסים הקיימים במערכת

 :יקורתממצאי הב

 עומדת נגליתכמות הפרויקטים הזמינים לשיווק במערכת השיווק בא ♦

 פרויקטים בלבד מוגדרים כמותני 65- כמתוכם, טיםק פרוי265-על כ

 2008- ו2007מלאי זה נמוך מאד ביחס לביקוש מכיוון שבשנים  .תרומה

כך שהמלאי הנוכחי , בהתאמה,  פרויקטים מותני תרומה84- ו93 שווקו

ייתכן מאד כי המלאי הנמוך פגע בגיוס . אינו מספיק אפילו לשנה אחת

. מכיוון שההיצע לתורמים לא היה מספיק, הכספים בשנים האחרונות

 200-ה עומדת על כעעוד יצוין כי כמות הפרויקטים שהינם החזרי השק

, ו פרויקטים כאל17- ו41שווקו רק וזאת למרות שבשנים האמורות 

 .בהתאמה
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ק שונה "על ידי הנהלת החשבונות ומפפרויקט המספר שניתן ל ♦

 תקיןשק עבודה נמהמספר הניתן לו על ידי החטיבה דבר המקשה על מ

  . בכלל ובין אנשי הכספים לאנשי החטיבה בפרטבין המערכות

 פרויקטים אשר משווקים לתורם ללא היתרי ישנםכי העלתה הביקורת  ♦

ובמקרה " נתקע" כספים רבים והפרויקט צלונובמקרה הגרוע . בניה

 זמן ומשאבים רבים על מנת למצוא פתרון הלכו לאיבודהפחות גרוע 

פארק נחל באר -ילתטיילת הכלכו (8212פר פרויקט מס: לדוגמא, חלופי

התקבלה התרומה התברר כי לא ניתן ש  ולאחר שווק לתורם)שבע

וק לתורם פרויקט כפתרון שו. להתחיל בביצוע עד להשגת היתרי בניה

 מתוך 6-בעיות דומות נמצאו ביצוין כי . שהתקבלהתרומה כנגד האחר 

 . הפרויקטים שנדגמו20

כדי למנוע מצב בו פרויקט ישווק ללא היתרים או יותרם ולא יצא  ♦

שיטה על פיה מפיקים לכל פרויקט , 2009נקבעה החל מינואר , לפועל

,  הפרויקטים לביצוע המכילה את כל הפרטים ההכרחי,"תעודת זהות"

הקיימים  מתוך מאות פרויקטים .התכנון וההיתריםלרבות מצב 

 תעודות 100-עד עתה כהוכנו , )לאו דווקא פנויים להתרמה (במערכת

 20- אושרו ון מתוכ35 , תעודות55-ב ההנהלה דנהמתוכם , זהות בלבד

ים  במקרן הפרויקטים שאושרו ישנ35עוד יצוין כי גם לגבי . לא אושרו

שבפועל מספר הפרויקטים המוכנים כך , רבים התניות משמעותיות

 .ת זהות מאושרות הינו נמוך ביותרולשיווק מיידי עם תעוד

 וכיום  פרויקטים55ל "קק תהנהלעלו לדיון ב 2009ת מתחילת שנ ♦

תהליך האישור , לדעתנו.  פרויקטים נוספים40- כממתינים לאישור

לעניין מלאי הפרויקטים " שטח"-באיטי ואינו מסונכרן מול הצרכים 

 הפורוםכי אחת הסיבות לתהליך המסורבל היא ההנחיה . הדרוש

ל ובכירים "לית קק"הכולל את מנכ, המאשר הוא פורום הנהלה

דבר היוצר , מטבע הדברים זמינותו של פורום זה נמוכה. אחרים

כך שלוקחים חודשים ארוכים מהרגע שבו , בצנרת הפרויקטים" פקק"

  .קט נכנס לצנרת ועד שמתקבלת החלטהפרוי

הפורום המאשר את הפרויקטים אינו כולל את מנהלי המרחבים או  ♦

אשר למעשה אחראים על ביצוע , נציגים בכירים אחרים מהמרחבים

, המרחב הוא זה שיקבע האם הפרויקט יבוצע או לא. הפרויקט בשטח
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 חושבים נציגיו יכולים להעלות נקודות מזווית ראייה ביצועית שלא

  .עליה בהנהלה ולכן לנוכחותם יש משמעות מכרעת

אשר ללא קיומם אין , חלק מהפרויקטים מאושרים בתנאים מתלים ♦

 הממונה על ביצוע ל"בקקגורם לא קיים . לשווק את הפרויקט

 וקבלת ו מולאם ואישור כי התנאימעקב, םתנאיהוראות שנקבעו בה

דחק יגורם לפרויקט לה זה מצב, לדעתנו. אישור סופי לשיווק הפרויקט

 . לשיווק חיצוני והכנהמונע התקדמות, הצידה

, פתוחה לגורמים שונים בעולםההמוזנים לתוך המערכת דפי ההתרמה  ♦

 ל"למשתמשים בחואפשרות ישנה . אנגליתשפה הנערכים בקובץ וורד ב

פרטים מסוימים בדפי ההתרמה על מנת לשווקו בצורה נכונה לשנות 

בר אינו מפוקח על ידי מחלקת השיווק או גורם מבחינתם אולם הד

 .ל ואין כל שליטה על השינויים המתבצעים בדפי ההתרמה"אחר בקק

אינן  ,בעברית ובאנגלית, המערכות המשמשות את מחלקת השיווק ♦

לא , כך למשל. להם זקוקים במחלקהדוחות וחתכים הפיק  לותמאפשר

נם פרויקטים יש (קיים סנכרון בין המערכות בעברית ובאנגלית

שמופיעים במערכת בעברית כפנויים להתרמה ואינם מופיעים במערכת 

ין פרויקט מותנה תרומה במבדילה המערכת בעברית אינה  , )באנגלית

 מידע בדבר לספקהמערכת אינה יכולת ,  החזר השקעהלפרויקט

תעודת "האם קיימת , פרויקטים הנמצאים בצנרת בשלבי אישור שונים

 .ב"וכיוצ" זהות

 :מסקנות והמלצות

מומלץ להכין תוכנית רב שנתית להגדלת מלאי הפרויקטים הניתנים  ♦

כמות הפרויקטים מותני היעד הוא שכך ש,  בצורה משמעותית,לשיווק

תרומה תהיה לפחות פי שלושה מכמות הפרויקטים שהותרמה בשנה 

 .קודמת

 תגובת המבוקר

 . את המלצת הביקורתמאמצים

 150- ביצוע של כלסיים ווחל במהלך שמטרתהשנה ה

 .שהיו בשלבים שונים, פרויקטים
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 יש .אלי ליצור מלאי גדול של פרויקטיםילא ריצוין כי 

לאחר  ו גבוהציפיותרף מנת למנוע -ליצור מלאי סביר על

 הכוונה היא להגיע. אצל מקבלי הפרויקטיםמכן אכזבה 

 חלוקה ל פי ע, פרויקטים זמינים220עד מלאי של ל

לפרויקטים שנולדים היזומים על ידינו ולפרויקטים 

 .מיוזמתם של התורמים

 ק"מפ, החטיבהעל ידי את הפרויקטים  למספר בצורה אחידה מומלץ ♦

 או לכל הפחות להקים ממשק אוטומטי בין והנהלת החשבונות

 שיזהה את המספורים השונים לאותו הפרויקט אליו הם ,המערכות

 .מתייחסים

 תגובת המבוקר

 .ט יתואם בתוכנת הפרויקטים הממוחשבתמספור הפרויק

. היתריםשל מומלץ להקפיד לא לשווק פרויקטים לגביהם קיימת בעיה  ♦

 למצב ההיתרים בכל פרויקט שדה שיתייחסמומלץ להוסיף במערכת 

 .ולאפשר להוציא שאילתות מרוכזות גם בעניין זה

ואישורן על מנת " תעודות הזהות"מומלץ לזרז ככל שניתן את הכנת  ♦

מומלץ , בשלב ראשון. והל הכנת תעודות הזהות יהיה אפקטיבישנ

לאשר מוקדם ככל האפשר את תעודות הזהות של פרויקטים מותני 

 . תרומה שמופיעים במערכת באנגלית כפנויים להתרמה

 תגובת המבוקר

חידשנו את עבודת ועדת הפרויקטים אשר מתקיימת אחת 

 .פרויקטים 50-מאז תחילת פעילותה  אושרו כ. לשבועיים

ייעודי וזמין , מומלץ כי הדיונים בתעודות הזהות יתבצעו בפורום אחר ♦

בהתאם למיקומם , שיכלול גם נציגים מהמרחב הרלוונטי, יותר

במידה וההנהלה .  לאישורמובאיםאוגרפי של הפרויקטים היהג

מומלץ לצרף לפורום נציג מסוימים  לדון בפרויקטים מעוניינת

 . מהמרחב
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 תגובת המבוקר

ועדת פרויקטים ו הפורום המאשר את הפרויקטים ב,כיום

 .כולל את מנהלי המרחבים ונציגיהם

טים שאושרו לשיווק מומלץ לבצע מעקב שוטף ובכתב אחר הפרויק ♦

בתנאים מתלים ולוודא שהם לא יוצאו לשיווק לפני שהתנאים 

 .התקיימו

 תגובת המבוקר

,  הקמת יחידת מעקבתמוצע, במבנה הארגוני החדש

 אשר תבצע את המעקב הדרוש מול כל ,כרזים ותכנוןמ

 .היחידות

במידה .  למערכתהמוזניםרמה תמומלץ לא לאפשר שינויים בדפי הה ♦

והדבר הכרחי יש למצוא דרך לבצע מעקב אחר השינויים שמתבצעים 

ל ולהתריע כאשר השינוי אינו תקין "בדפי ההתרמה על ידי גורמים מחו

 .מבחינת מחלקת השיווק

 מחלקת בהן נעזרתהממוחשבות מערכות בהתאמות   לבצע מומלץ ♦

: למשל, השיווק אשר יאפשרו להפיק דוחות שישמשו את המחלקה

השוואה בין הפרויקטים המופיעים במערכת אחת אל מול המערכת 

נושא , פיצול בין סטטוס מותני תרומה לסטטוס החזר השקעה, השנייה

 .'תעודת הזהות וכו



 

 

 190

 ביצוע פרויקטים .5

 : הבאיםביצוע השלביםולאחר  לתורם ששווקלאחר הפרויקט יוצא לדרך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  על ידי במקבילשחרור התקציב הינו פעולה במערכת הממוחשבת שמתבצעת 

ביצוע הוצאות יחל . ק" מפ בחטיבה ועל ידי פרויקטים שילוט ותיירותמנהל אגף

שחרור התקציב נעשה . רק לאחר שקיים תקציב במערכת לפרויקט הספציפי

 .לצפי התקדמות הביצועבהתאם , בדרך כלל בשלבים

על פי המיקום הגיאוגרפי של ,  המרחב הרלוונטילטיפולביצוע הפרויקט מועבר 

הנבחרים  (באמצעות קבלנים חיצונייםהעבודה בפועל מתבצעת . הפרויקט

לרבות כלי עבודה (ל "באמצעות עובדי קק, )במכרז שמתבצע באחריות המרחב

העברת כספי התרומה  או 
 התחייבות מצד התורם

אשר אחראי על , הודעה למרחב
  אומדן ראשוני  עריכת

אישור האומדן על ידי אחראי על 
 בחטיבהמעקב פרויקטים 

האומדן יידוע התורם על סכום 
 המאושר

פרסום מכרז בגין עבודות שלא 
 .ל" קקמבוצעות על ידי

 תחילת ביצועשחרור תקציבים ו
 הפרויקט בשטח
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בהתאם לאופי הפרויקט ולאומדן שאושר לפני , או בשילוב של שניהם) ל"של קק

 .כן

 בקרה

בקרה בפרויקטים מעקב ובחטיבה ישנו בעל תפקיד שאחראי על ביצוע , כאמור

בשלב הראשון בקר הפרויקטים מעורב בהליך אישור ). פרויקטים בקר: להלן(

 תוך כדי עשיית,  הפרויקט בשטחצועהוא עוקב אחרי שלבי ביבהמשך האומדן ו

תכנון המפורט ל , המאושרןבדיקת התאמת ההוצאות לאומד: פעולות הבאותה

דיקת ביצוע בכן וקיום דיווח שוטף ממנהל המרחב או סגנו , תקציב המאושרלו

 .בקר הפרויקטים מבקר בשטח לפחות פעם אחת במהלך ביצוע הפרויקט. בשטח

 .ALL UP במערכת מתבצע קרה הבתיעוד מצב הפרויקט וממצאי

בקר הפרויקטים אמור לבדוק את ביצוע , בעת סיום העבודות בפרויקט

לאחר מכן . הפרויקט בהתאם לדרישות התורם והוא גם נוכח במעמד המסירה

 .מתקיים טקס חנוכה ושילוט

 
 :תוך ביצוע הפעולות הבאות,  את הליכי ביצוע הפרויקטהביקורת בחנה

 .במרחבים השונים, פרויקטים תיקי 19דגימה של  -

 . הפרויקטלהתחלתפרק הזמן שעבר מקבלת כספי התרומה ועד  -

 .ביקור בשטח במספר פרויקטים -

 .ל למחירי קבלנים"בדיקת אומדנים והשוואת מחירי קק -

 .ביצוע בהתאם לתקציב -

 .תמיכת המערכות הממוחשבות ותיעוד נאות -

 .בדיקת אסמכתאות בהנהלת החשבונות -
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 :ממצאי הביקורת

 

 אפשרות מעשית לבצע בקרה תקציבית אחר איןלבקר הפרויקטים  ♦

מכיוון שאין לו אפשרות לראות בכל זמן נתון את סך , ביצוע הפרויקט

 בפועל קורה לא אחת שרק .ההוצאות שהוצאו בפועל עבור הפרויקט

להלן שתי . בסכומים מהותיים, בדיעבד הוא מודע לחריגות בפרויקטים

 :וגמאותד
באר שבע נוצל מלוא התקציב ) קטנה(בשני הפרויקטים של טיילת  -

 .ח והוא נכלל באומדן" ש300,000-עלותו כ. אך הגינון לא בוצע

ח ובפועל "ש 412,000סך התקציב : וגינג בלהבים'שביל אופנים וג -

 .ח" ש481,000בוצע 

 

אחר  של מעקב  בפעילות השוטפתמספיק אינה תומכת ALL UPמערכת  ♦

 : להלן מספר דוגמאות. פרויקטיםביצוע
, לא ניתן להפיק מהמערכת דוחות בקרה רוחביים לכל הפרויקטים -

 .על פי החתכים הנדרשים

 . הפקת דוח תקציב מול הוצאות בפועלל אפשרות לא קיימת -
 .אחוז התקורה אינו מופיע במערכת -
המערכת אינה מתריעה כאשר סך ההוצאות שבוצעו חורגות  -

 .מהתקציב
דבר החשוף לטעויות , שערי חליפין נעשה באופן ידניתרגום  -

 ).8067' בפרויקט מס: למשל(

 אלא רק רישום ,רישום התחייבות לתרומהבמערכת אין מקום ל -

זאת למרות שפרויקטים יוצאים לדרך גם . כספים שהתקבלו בפועל

 ). הפרויקטים שנבדקו19 מתוך 7(על סמך התחיבות 

ים שמבצע בשטח בקר א קיים תיעוד לביקורלבמערכת  -

 .הפרויקטים
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חלק נכבד מפעילות ההתרמה וביצוע הפרויקטים אינו מעוגן בנהלים  ♦

 :למשל, או בכלל/בכתב ו
 . בניית תקציב פרויקט -

 .קביעת אחוז התקורה המועמס על הפרויקט -
 .ל"קריטריונים לביצוע עבודה עצמית על ידי קק -

 .ל עם גורם חיצוני"ון משותף של קקהסכם בכתב על מימ -

לרבות ביקורים בשטח ותיעוד , אופן המעקב אחר ביצוע פרויקטים -

 .מהלך הבקרה

 .ישור חריגות בפרויקטיםא -

 .גורם חיצוניול "קקעל ידי , תנאי מימון משותף של פרויקטים -
 ).ל מממנת"גוף אחר מבצע את הפרויקט וקק ("נוהל פדיון"ביצוע  -

 .סירת פרויקטמנוהל  -

 

 ולאחר קבלת ומההתר גיוס התחלת ביצוע פרויקט זמן רב לאחר ♦

 J.N.F-נוהג זה יצר משבר אמון עם ה.  דבר שבשגרהיאכספים בפועל ה

ב אשר אינו מוכן להעביר כספים לפני ביצוע פרויקט בפועל "בארה

ל "על מנת לוודא שקק, ובמקום זאת הוא מעביר מסמך התחייבות

 6בבדיקת מדגם התיקים נמצאו . פועל את העבודותמתחילה לבצע ב

מקרים בהם פער הזמן בין קבלת התרומה לבין תחילת ביצוע הפרויקט 

פער הזמן ) פארק מטרופוליני (7058בפרויקט מספר .  ויותרשנההינו 

 . שנים6-כאמור הינו כ

 

ותאריך הסיום שנקבע להם ישנם פרויקטים שנמשכים שנים ארוכות  ♦

טיילת  (7987פרויקט מספר : למשל. ללא סיבה סבירה, ובנדחה שוב וש

 אך לבסוף 2008היה אמור להסתיים בחודש נובמבר ) נחל באר שבע

 .2009רק בחודש נובמבר ) למעט תיקונים שטרם בוצעו(הוא נמסר 
 

 נמצאו ליקויים בביצוע בביקור שביצענו בשטח במספר פרויקטים ♦

 :למשל, הפרויקטים ובלוחות הזמנים
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הגענו למעמד המסירה אך זו לא : גרש וגן משחקים בשומריה מ -

כמו כן נצפו ליקויים . התבצעה לבסוף עקב היעדרות נציגי המרחב

בטיחותיים לכאורה במתקני המשחקים וקיים פיגור בלוחות 

 .הזמנים

נטוש עקב היה השטח : פיתוח סביבה וגן משחקים בשומריה -

ח בביצוע "ת אלפי שסכסוך עם הקבלן שנובע מחריגה של מאו

 הפרויקט היה אמור להסתיים אך חסרים עדיין פריטים .העבודות

 .רבים

 מספר כליםישנם מספר פועלים במקום אינם עובדים ו: בית אשל -

ישנה חריגה .  נמצא בשטחלאעבודה המנהל .  שאינם זזיםכבדים

 .בתקציב ובלוחות הזמנים
 

 תגובת המבוקר

יוס משאבים ומוגש למנהל גל ה בחטיבמופקח ליקויים "דו

 .ל"ק ולמנכ"מפ
 

 18-לאחר שהושקעו בו כ,  סיומולקראתפרויקט חאן שער הגיא הופסק  ♦

 תדרות ראה סיכום בדיקה בנושא של מבקר ההס.מליון שקלים

 .2.11.2009-הציונית העולמית מ

 

מנהל ועל ידי ק "מפפעולת שחרור התקציבים מתבצעת במקביל על ידי  ♦

לא קיים , בפועל. ככלי נוסף לפיקוח, וט ותיירותאגף פרויקטים שיל

כך שלא , קשר ברור בין שחרור התקציבים לבין ביצוע הפרויקט בפועל

 אחת קורה שלקראת תום השנה מוחזרים התקציבים ששוחררו ביתר

המשמעות .  שקליםמצטברים של מליוני פיםבהיק, בכמה פרויקטים

 .היא כי למעשה כלי בקרה זה אינו מיושם
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 תגובת המבוקר

תן יי ,פרויקטנוהל העבודה החדש לפיו ייפתח כרטיס לכל 

 . הפרויקט מול שחרור התקציבאמיתית למצבתמונת מצב 
 

בין היתר על מנת לוודא שהפרויקט , מסירת פרויקט אמורה להתבצע ♦

נראה כי במרחב דרום לא , בפועל. בוצע בהתאם לסיכומים עם התורם

ויקטים מקבל אישורים על השלמת  בקר הפר.מתבצעת מסירה

ללא ביצוע מסירה ובפועל נמצא כי הפרויקט טרם הושלם , הפרויקט

 וגינג'שביל הג דווח כי 13/1/2009ביום : לדוגמא.  בהתאם לדרישות

בצירוף תמונה אחת שאינה ברורה בעוד , בלהבים הושלם ונמסר

 .  כי הפרויקט היה רחוק מסיוםהעלתהשבדיקה בפועל בשטח 

  ובת המבוקרתג

 מבוצעת מסירה  טופל וכיוםח הנושא"עקבות טיוטת הדו

גיוס ל החטיבה המרחב מול על ידימסודרת של כל פרויקט 

 של "מסירה חשבונאית"מתבצעת , כמו כן. משאבים

גיוס משאבים ל החטיבהחטיבת גיוס כספים וכלכלה מול 

 .והמרחב
 

, ) פנימיתעבודה (במקרים שחלק מהעבודה מתבצעת על ידי המרחב ♦

 לאחר שאושרו ,החשבונות מוגשים על ידי המרחב להנהלת החשבונות

 .ללא בדיקה של גורם אובייקטיבי, על ידי המרחב עצמו
 

ל "בבדיקת אסמכתאות נראה כי עלות העבודות שמבוצעות על ידי קק ♦

 תפרחבפרויקט מאגר : כך למשל. יקרות משמעותית מביצוע חיצוני

, ח לקוב"ש 9.50ל לפי עלות של " ידי קקסוכם כי החפירה תתבצע על

 בעוד שבחשבון הקבלן אבו אלקיעאן ,ח" מליון ש8.7בהיקף כולל של 

ח " ש6.40 העלות לקוב הייתה , שביצע את החפירה במאגר ענות,עלי

. )ח" מליון ש2.8 של בהיקף שמשמעותם חיסכון 33%הפרש של  (בלבד

ה על ידי אותו הקבלן  שחויב.J.C.Bעלות שעת טרקטור : דוגמא נוספת
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ל עלות שעת עבודה "ח לשעה בעוד שעל פי מחירון קק" ש102.50הייתה 

 ).D-9(ח " ש440-ל) שופל גלגלי(ח " ש180לכל סוגי הכלים נעה בין 

 

 62.30 עומדת על 2009עובד שדה לשנת עלות שעת , ל"על פי תמחור קק ♦

עבודה  יום עבודה של פועל כולל זמן הנסיעה מביתו לאתר ה.ח"ש

ל מחייבת את הפרויקט עבור "כך שקק,  שעות10 לפיבדרך כלל מחושב 

עוד .  עלות זו נראית יקרה ולא סבירה.ח" ש600-יום עבודה של פועל בכ

זולה , )עובדים ארעיים(ל "יש לציין כי עלויות של עובדים אחרים בקק

 ח לשעה ובכל זאת הפרויקטים מחויבים" ש42-ח ל" ש26יותר ונעה בין 

 .ח ליום עבודה" ש600-באופן גורף ב
 

 תגובת המבוקר

 לרבות, פרויקטהתמחור מחדש את נושא  ק יבחן"מפ

 .  בגין עבודות פנימיותרישום החיוב של הפרויקטים
 שיועבר ,ח סטיות בעלויות הפרויקט" דויבוצע, כמו כן

 . לחטיבת כספים
 

ים כך שחלק מהמסמכים מופיע, תיקי הפרויקטים אינם מסודרים ♦

מתויקים במדיה מגנטית וחלק מפוזר מהם חלק , פיזית בתיק

אי ריכוז המסמכים בתיק אחד מקשה על ביצוע . במקומות שונים

 .בקרה ברמה נאותה

 
 :מסקנות והמלצות

 

יש להקפיד להקליד בזמן את החשבוניות והחיובים הפנימיים למערכת  ♦

לעדכן  ושל תקציב הפרויקט במערכת הכספיםשדה להגדיר , הכספים

יש לקבוע מועדים קבועים בהם יופקו . את נתוני התקציב לכל פרויקט

על מנת שיבוצע פיקוח , לבקר הפרויקטיםתקציב מול ביצוע דוחות 

  .  תקציבי הדוק
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 תגובת המבוקר

 .ל"הנושא ייבחן על ידי המנכ. המלצת הביקורת מקובלת
 

, חטיבההי  ולבצע אפיון על פי צרכALL UPלשדרג את מערכת מומלץ  ♦

 . שניתן יהיה להפיק ממנה את המיטבכדי
 

, לערוך מערכת נהלים בכתב שתטפל בכל שלבי ביצוע הפרויקטמומלץ  ♦

תוך התייחסות לנקודות ', מסירת פרויקט וכו, לרבות בקרה ומעקב

 .שהועלו כאמור לעיל
 

, מומלץ להקפיד לא לקבל כספי תורמים לפרויקטים מותני תרומה  ♦

 .ת בדבר היכולת להוציא את הפרויקט לפועללפני שישנה ודאו
  

לאחר כל ביקור בשטח מומלץ להוציא דוח בדבר הליקויים שנמצאו  ♦

 .להעביר את הדוח לנוגעים בדבר ולעקוב אחר תיקון הליקויים, בביקור
 

 לפי ,פרויקטהבתחילת הדרך של " מקדמה"-מומלץ לשחרר תקציב כ ♦

 למעקב ובכפוףיצוע בפועל לשחרר תקציבים על פי ב ובהמשך צפי סביר

 . תקציבי שוטף
 

תוך סקירת כל , בכל המרחבים, יש להקפיד לבצע נוהל מסירה מסודר ♦

לרבות חתימת כל הגורמים , סעיפי האומדן ובדיקת ביצוע בשטח

 .המעורבים על פרוטוקול המסירה
 

יש להקפיד על הפרדת תפקידים נאותה באישור החשבונות ובמקרים  ♦

ל יש להעביר "שבוצעה על ידי מרחב מסוים של קקשל עבודה פנימית 

 . את החשבונות לאישור גורם מחוץ למרחב הרלוונטי
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ל מול המחירים הניתנים על ידי קבלנים "מומלץ לבדוק את מחירי קק ♦

 .אחרים ולהשתדל להוזיל עלויות עד כמה שניתן
 

מומלץ לשקול מחדש את נושא חיוב הפרויקטים בעלויות עבודה של  ♦

 .םפועלי
 

שיכיל את כל ) פיזי או אלקטרוני(מומלץ שלכל פרויקט יהיה תיק  ♦

בהתאם לנושאים , מסודרים לפי חוצצים, המסמכים הרלוונטים

 .המהותיים
 

 

  והרישום בספריםהכספיםזרימת  .6

 

. ל בארץ"הכספים מתקבלים בהעברות בנקאיות לחשבונות הבנק של קק

 םכספיה מעבירים את ,מות את עיקר התרונותניםאשר , ל"חומהתורמים 

ת ושולח, )בדרך כלל (20%אשר מנכות תקורות בשעור של , J.N.F-לעמותות ה

 .ייעודםל בדבר סכומי הכספים שאמורים להתקבל ו"לקקהודעה אלקטרונית 

 הכסף שבדרךבאגף ההתרמה בחטיבה לגיוס משאבים מתקבלת הודעה על 

בקרה רציפה אחר בשלב זה מתבצעת  .ALL UPוהדבר מעודכן במערכת 

תוך התרעות יומיומיות של המערכת אשר נפסקות , הכספים שאמורים להגיע

 . לאחר עדכון על קבלת התקבול בפועל
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  :)ל"בתרומות מחו (להלן נתיב זרימת הכספים

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

                 

   (*) 

 

 

 

 

 

 

 

כמוצג  (25%-10% הראשון ניכוי, ל"ישנם כאמור שני שלבים של ניכוי תקורות על ידי קק (*)

 .בגין תקורות עבודה 10% בגין תקורות הנהלה והשני )לעיל

 והתיעוד בדבר מטרת הכספים מתבצע ל"לחשבון הבנק של קקמגיעים הכספים 

 . בחטיבה לגיוס משאבים

. ביצוע הוצאות בפועל ייעשה רק בכפוף לשחרור תקציבים למרחב המבצע

חשבוניות הספקים וחיובים בגין עבודות פנימיות מתקבלות ומאושרות במרחב 

לאחר מכן נבדקים נתונים טכניים של . SPL- העצמו ונקלטות במערכת

מתבצעת קליטה למערכת הכספים , החשבוניות במחלקת הנהלת חשבונות

 . לספקמתבצע התשלוםו

ל" מחותורם

J.N.Fעמותות 

ל "קק

מחלקת ביצוע 
 פרויקטים

ניכוי תקורה

ניכוי תקורה

פרויקטים מחוץ 
לתחומי האחריות 

 ל"של קק

ים פרויקטתחזוקת 
 באחריות

 ל"קק

10%
+

25% 

מרחב
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 במערכתדיווחים , מהתורמיםהביקורת בחנה את תהליך העברת הכספים 

  מדגםבנוסף נבדק. לרבות מהיבטים חשבונאיים, ל"ורישום בספרי קק

 . הכספים על מנת לוודא מיון נכון של ההוצאות בספריםאסמכתאות בחטיבת

 :ממצאי הביקורת

למעט , כספי התרומות המיועדות אינם מופקדים בחשבון בנק נפרד ♦

. עקב הסכם מיוחד עימם, התרומות המיועדות המגיעות מאוסטרליה

כהכנסות ההכנסות אינן נרשמות כתרומות מיודעות אלא , במקביל

כך שלא ניתן לדעת על היקף הכספים , צאהמולפי מדינות שוטפות 

דבר זה . ל"המיועדים הן בצד המאזני והן בצד התוצאתי בספרי קק

מקשה על ביצוע בקרה אחר השימוש בכספים ומכיוון שהרישום היחיד 

ישנם לא , בנושא מתבצע באופן ידני על ידי החטיבה לגיוס משאבים

 מיועדות וטרם אחת ויכוחים לגבי היקף הכספים שהתקבלו כתרומות

 .נוצלו

לעיתים , ל"נמצאים בחשבונות הבנק הכלליים של קקכספי התרומות  ♦

שנים עד השימוש בהם ולמרות זאת לא נזקפת ריבית לטובת מספר 

 הכנסות הריבית נרשמות במלואן בדוחות רווח .הנכסים המיועדים

 .המיצגים את הפעילות השוטפת, ל"והפסד של קק

, ים שאמורים להתקבללגבי כספל " בחותמהעמותוההודעה המתקבלת  ♦

, מגיעה כהודעת דואר אלקטרוני, לרבות עבור פרויקטים ספציפיים

כמו כן ההודעה אינה עוברת באופן . אותה ניתן לשנות ללא כל קושי

 לגורם כלשהו ועברתמהיא ל אלא לעיתים "קקבקבוע לגורם ספציפי 

 . לחטיבת הכספיםהיא מגיעהבחטיבה ולעיתים 

  בפועל הכספיםקבלתאישור  ו שבדרךכספיםה ההודעה על קליטת ♦

דבר ,  באופן ידני על ידי מספר גורמיםALL-UPנרשמים במערכת 

 טעויות אנוש בהקלדת בבדיקת התיקים נמצאו. החשוף לטעויות

 . התיקים שנבדקו19 מתוך 5-ב,  רישום כפול וכן רישום חסר,נתוניםה

ת היחידה בה ניתן לראות בצורה מערכת זו הינה המערכ, כיוםן כי יצוי

מסודרת את היקף התקבולים לכל פרויקט ואי דיוקים בנתונים אלו 

 .שימוש בכספים בהתאם לייעודםהליך העלולים לפגוע ב
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הנהלת החשבונות מתבצעים לפי מיונים קשיחים ברישומי ההוצאות  ♦

שאינם תמיד מתאימים להרכב ההוצאות של , שלושה סעיפיםב

בפרויקט חאן שער , כך לדוגמא. חד בפרויקטים גדוליםבמיו, הפרויקט

ולא ניתן לראות ח בציוד ובמולטימדיה "ליוני שיהגיא הושקעו מ

 .בכרטסת ההוצאות את הסכום הכולל שהוצא בסעיפים אלו

או /לא קיים סנכרון בין התקציב של הפרויקט ובהנהלת החשבונות  ♦

בכל , צאו לביצועוהתרומות שהתקבלו בגינו לבין ההוצאות בפועל שהו

לגבי המצב הכספי של מידע ה באיסוף קיים קושי, לפיכך . נקודת זמן

ומהן , מה הסכום שעדיין צריך להגיע, כמה נתרם בגינו, כל פרויקט

 . ההוצאות בפועל

 מקבלים את שכרם על פי  בשטחמבצעים את הפרויקטיםל ה"עובדי קק ♦

 גם אם החיוב ,תקציב הפרויקט מחויב בהתאם, שעות העבודה בפועל

לעצור חריגות מסוג " בלם"לא נראה כי קיים . גורר חריגה מהתקציב

 .זה ובכלל

 תגובת המבוקר

שום עלויות יק הונחה לבצע בקרה תקציבית לר"מנהל מפ

 בהתאם ,עובדי השדה בפרויקטים השונים ובעבודות היעור

בקרה על ימי עבודה של עובדי שדה  (מתבצעלפרויקט ה

 ).ומפעילים

גה מהתקציב הנגרמת כתוצאה מרישום של חשבונית או חיוב חרי ♦

מתגלה רק בשלב הרישום בהנהלת החשבונות ולא בשלב בו , פנימי

 ולאחר SPL נרשמה במערכת ,אושרה על ידו, החשבונית הגיעה למרחב

ת לב ל לא ניתנת מספיק תשומ"נראה כי בקק. מכן במערכת הפיננסית

עשה כל מאמץ לעצור אותן עוד לא נ. לחריגות מתקציבי הפרויקטים

דבר , עד למצב בו החריגה הינה עובדה מוגמרת, בשלב בו ניתן לעצור

 .שמאלץ לעיתים את החטיבה לפנות שוב לתורם
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 תגובת המבוקר

 יצירת כרטיס פרויקט ל ידיייבדק ויקבל מענה עהנושא 

 .מרוכזים כל נתוני הפרויקטשבו 

שנים ושחזור הנתונים לגבי  שמונההוקמה לפני כ ALL UP מערכת ♦

הבעיה קיימת למעשה עד .  אמיןאיננופרויקטים שהותרמו לפני כן 

כך שבאופן עקרוני שחזור סך התקבולים לפרויקטים , 2004לשנת 

 הינו בעייתי ולעיתים אף אינו 2004שהוחל בהתרמתם לפני שנת 

 .אפשרי

 :מסקנות והמלצות

במקביל . בון בנק נפרדיש להפקיד את כספי התרומות המיועדות בחש ♦

בצד התוצאתי יש להקים מיון נפרד לפרויקטים מותני תרומה ולזקוף 

מידי חודש יש לבצע . את ההכנסות לכל פרויקט כזה בחשבון נפרד

התאמה בין סך הכספים שהופקדו בחשבון הבנק הנפרד לבין סך 

אנו ממליצים , כלומר. ההכנסות הרשומות בכל הפרויקטים המיועדים

 . לגבי שאר התרומותלגבי התרומות מאוסטרליה את הנוהג ליישם

 תגובת המבוקר

 בו נכלל  כרטיס לכל פרויקטקיים. ההמלצה אינה מקובלת

גם אם זאת טרם , מידע לגבי ההתחייבות לתרומה

, ל מתנהלת על בסיס מזומן"קק, בפועל. התקבלה בארץ

 .בהתאם להכנסות עליהן מודיעה החטיבה לגיוס משאבים

 

  הביקורתהערת

הדרך הנכונה והמקובלת להפריד בין כספי פעילות שוטפת 

כך , לכספים מיועדים היא להפקידם בחשבון בנק נפרד

ל "המורכבות בפעילות קק. שגם הפירות יסווגו באופן נכון

. ואופן זרימת הכספים רק מהווים חיזוק לדעת הביקורת

ל מיישמת זאת לגבי הכספים המגיעים "קק, בפועל

ליה ואין כל סיבה שהדבר לא ייושם גם לגבי יתר מאוסטר

 .הכספים
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יש לזקוף הכנסות ריבית בגין כספי התרומות המיועדות ולזכות את  ♦

 .חשבון הבנק בהתאם

ל כי ההודעות בגין הכספים "מומלץ להנחות את כל הגורמים בחו ♦

בפורמט אותו לא , שבדרך יועברו לגורם קבוע בחטיבה לגיוס משאבים

 ).PDFקובץ : למשל(לשנות יהיה ניתן 

מומלץ לבצע בקרה נוספת אחר קליטת נתוני התרומות שהתקבלו  ♦

 .ALL UPלמערכת 

בהתאם , מומלץ להקים חשבונות הוצאה ספציפיים לכל פרויקט ♦

ככל שרלוונטיים , ניתן להשתמש בסעיפי ההוצאות הקיימים. לאופיו

 .צורךבהתאם ל, ולהרחיב ספציפית לכל פרויקט את מספר הסעיפים

שיחולק , ל מיון נפרד לכל פרויקט"יש להקים בצד התוצאתי בספרי קק ♦

דבר זה הינו מקובל בכל גוף . סעיפי הכנסות וסעיפי הוצאות: לשניים

בוודאי כאשר מדובר בפרויקטים מותני , שמבצע מספר פרויקטים

 .תרומה

, מומלץ לחייב את הפרויקטים בעלויות עבודה פנימית באופן שוטף ♦

תוך ביצוע מעקב על ביצוע התקציבי בסעיף זה , דש בחודשומידי חו

 . והתרעות מראש על אפשרות לחריגה

להתריע ,  את החשבונות באופן שוטףSPLיש להקפיד להקליד למערכת  ♦

כבר בשלב זה על חריגות צפויות ולא להמתין שהחשבונית תגיע 

 .להנהלת החשבונות

 , ועודם פעילים2004 מומלץ לבצע מיפוי לפרויקטים שהחלו לפני שנת ♦

לבדוק ולהצליב את נתוני ההכנסות שרשומות במערכת ולפתור 

 .נקודתית את הבעיה בכל פרויקט
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 סיכום תגובת המבוקר

כרטיס  " באמצעותעם המעבר לתהליך אישור פרויקטים

, מסודר וקביעת הנחיות לאופן רישום הפרויקט" פרויקט

ב ו רגבילתן מענה למעקב ובקרה ינראה שהשיטה ת

במבנה הארגוני . ח"התהליכים אותם ציינה הביקורת בדו

הנחה  2010בתחילת שנת .   בחשבוןהובאהחדש נושא זה 

 לפתוח כרטיס לכל ק את מנהלי המרחבים"מנהל מפ

ניתן על מנת ש ,ו לאםאובין תקציב לו בין אם יש , פרויקט

 . יהיה באופן שקוף ומסודר לאתרו ולטפל בו בהתאם

ת כרטיס הפרויקט במרחב עובר שלב הבקרה מרגע פתיח

 .גורם המאשר היא תהיההתקציבית לחטיבת הכספים וה

 

בנושא ולהנחות את  לקיים יום עיון נת מתכוויתל"המנכ

 .כל הגורמים המעורבים בהתאם
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 תקנון המבקר והמשרד לביקורת
 ההסתדרות הציונית העולמית

 
 

 
בהתאם להחלטת , )1963מרץ (ג "ידי הוועד הפועל הציוני במושבו בחודש אדר תשכ-שהתקבל על

, 60על סמך סעיף , 95מספר ) 1962יוני -מאי(ב "ן תשכוסיו-הוועד הפועל הציוני במושבו באייר
כולל תיקון על פי החלטה שהתקבלה בוועד .  של חוקת ההסתדרות הציונית העולמית8פיסקא 

תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בוועד הפועל הציוני , 1967הפועל הציוני בינואר 
וכן , 1986 ביוני 29ום  ובמושבו בי1976 ביולי 14במושבו ביום , 1974 בפברואר 21במושבו ביום 

 1991.1 ביוני 11תיקונים ותוספות על פי החלטות שהתקבלו בנשיאות הוועד הפועל הציוני ביום 
 
 

  הגדרות–' סימן א
  :בתקנון זה

ידי -כפי שהתקבלה על, החוקה של ההסתדרות הציונית העולמית - החוקה 
ואר ינ1959-דצמבר (ך "טבת תש-הוועד הפועל הציוני במושבו בכסלו

 .על תיקוניה, ד"על סמך החלטת הקונגרס הכ, )1960
 .הקונגרס הציוני   -   הקונגרס

 .הוועד הפועל הציוני   -   הוועד הפועל
 .נשיאות הוועד הפועל הציוני   -   הנשיאות
 .הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית   -   ההנהלה

 .קרן קימת לישראל, ראל המגבית המאוחדת ליש–קרן היסוד    -   הקרנות הלאומיות
 . מבקר ההסתדרות הציונית העולמית   - המבקר  

ידי הוועד הפועל  -הוועדה המתמדת לענייני תקציב וכספים הנבחרת על   - ועדת הכספים
 .הציוני

 .י ועדת הכספים לשם דיון בממצאי המבקר"ועדת משנה המוקמת ע   - 2ועדת המשנה לביקורת
 . של תקנון זה10ותו בסעיף גוף כמשמע   - גוף מבוקר 

 . של החוקה46מוסד כמשמעותו בסעיף    - מוסד ציוני מרכזי 

 
 או  בנושאים הנובעים, לתקן את תקנון המבקר והמשרד לביקורת, 1990ביוני , הוועד הפועל הסמיך את הנשיאות  1

לתיקונים טכניים שיבהירו את  ובנושאים הקשורים, 1989מיוני ,  של הוועד הפועל37' הקשורים להחלטה מס
 .חות המבקר"הטיפול בהגשת דו

 .1991 ביוני 11פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום - על-תוספת  2
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  מעמד המבקר וסגנו–' סימן ב
 

ידי הקונגרס לקיום הביקורת בהסתדרות הציונית -המבקר נבחר על .1  בחירת המבקר
 ).של החוקה) ה (14על פי סעיף (העולמית 

קר היא מיום בחירתו עד למועד נעילת תקופת כהונתו של המב .2  תקופת כהונה
אם בתקופה בין קונגרס לקונגרס . הקונגרס מן המניין שלאחריו

ובינתיים , מתפנית משרתו של המבקר יבחר הוועד הפועל במבקר חדש
באין סגן מבקר תמנה . ימלא סגן המבקר את תפקידו של המבקר

דו עד אך המבקר ימשיך בינתיים במילוי תפקי, הנשיאות ממלא מקום
 .כניסתו לתפקיד של ממלא המקום

ידי הקונגרס -ייבחר על, אם יוחלט על קיום משרה זו, סגן המבקר .א .3  סגן המבקר
. ידי הוועד הפועל לאחר שמיעת חוות דעתו של המבקר-או על

ובחירתו טעונה , הנשיאות רשאית במקרים דחופים למנות סגן
ויותיו של סגן פרטי סמכ. אישור הוועד הפועל במושבו הקרוב

, 3פיסקא , 60על פי סעיף (ידי המוסד הבוחר בו -המבקר ייקבעו על
 ).של החוקה

תקופת כהונתו של הסגן תהיה מיום בחירתו עד למועד נעילת  .ב  
אם , או לתקופה קצרה מזאת, הקונגרס מן המניין שלאחר מכן

 .ידי המוסד הבוחר-יוחלט על כך על
 ;ר וסגנו מתפנית באחת מאלהמשרת המבק .א .4  התפנות משרה

 ;בתום תקופת כהונתו )1(   
 ;בהתפטרותו )2(   
 ;י שני שלישים של חברי הוועד הפועל"בהעברתו מכהונתו ע )3(   
 .בפטירתו )4(   
ר הוועד "ידי הגשת כתב התפטרות ליו-המבקר רשאי להתפטר על .ב  

 .הפועל
, למרותו של איזה שהוא גוף ואינו תלוי בוהמבקר אינו כפוף בעבודתו  .5 עצמאות נושא המשרה

פיסקא , 60על פי סעיף (ואחריותו בפני הקונגרס והוועד הפועל בלבד 
 ).של החוקה, 6

,  בוועד הפועל, המבקר משתתף בזכות דעה מייעצת בקונגרס .6 מעמד מיוחד
של , 3פיסקא , 32על פי סעיף (לרבות ועדת הכספים  , ובוועדותיהם

 ).החוקה
, דו של המבקר כמעמד חבר ההנהלה ושכרו בהתאם למעמד זהמעמ .7 

 .ומעמד סגן המבקר כמעמד סגן חבר הנהלה
לא ישמשו המבקר וסגנו חברים בהנהלת גוף מבוקר ולא יכהנו  .א .8  סייגים

 .בשכר במשרה זולת משרתם
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, לא יקנו המבקר וסגנו במשך תקופת כהונתם נכסי גופים מבוקרים .ב  
לא , לא יחכרום ולא יקבלום במתנה, ןמיטלטליין בין מקרקעין ב

פרט , מענקים או טובות הנאה, כיונותייקבלו מגופים מבוקרים ז
 .לקרקע או הלוואה לשם התיישבות או לצרכי שיכון

לא יכנסו המבקר וסגנו לעבוד בגוף מבוקר תוך שלוש שנים  .ג  
 .מתאריך פרישתם מהמשרה

תעודה ודין , מור על סודיות כל ידיעההמבקר וסגנו חייבים לש .9 סודיות
 .שהגיעו אליהם לרגל עבודתם, וחשבון

 
 

  תחומי הביקורת–' סימן ג
 

 :ואלה הגופים שיעמדו לביקורתו של המבקר .10 גופים מבוקרים
, המפעלים והמוסדות של ההסתדרות הציונית, כל המחלקות .א  

 ;העולמית בישראל ובתפוצות
על ,  קרן אחרת של ההסתדרות הציוניתהקרנות הלאומיות וכל .ב  

 ;מפעליהן ומוסדותיהן בישראל ובתפוצות, מחלקותיהן
שההסתדרות הציונית העולמית , קרן או גוף אחר, מפעל, כל חברה .ג  

משתתפות בהונם היסודי או , או הקרנות הלאומיות יחד או לחוד/ו
  50%או שיש להן לפחות ,   ומעלה50%בתקציבם בשיעור של 

 ;ות ההצבעהבזכ
קרן או גוף אחר שההסתדרות הציונית העולמית , מפעל, כל חברה .ד  

משתתפות בהונם או , יחד או לחוד, )ב(ק "או הקרנות הנזכרות בס/ו
 אם קיום הביקורת הותנה – 50% -בתקציבם בשיעור שהוא פחות מ

מידת הביקורת תיקבע בהסכם בין ההנהלה . מראש עם גופים אלה
 ;והמבקר

או גוף אחר , ידי ההסתדרות הציונית העולמית-כל גוף נתמך על .ה  
הוועד , שביקורתו הוטלה על המבקר על פי החלטת הקונגרס

מידת הביקורת תיקבע בהסכם ; ועדת הכספים או ההנהלה, הפועל
 .בין ההנהלה והמבקר

 
 

  תפקידי הביקורת–' סימן ד
 

משק  הכספים שלהם ,  המבוקריםהמבקר יבקר את המינהל של הגופים .11 פרטי הביקורת
, המשקיות, הסדירות, חשבונותיהם ורכושם מבחינת החוקיות, וניהולו

 :ויבדוק, וטוהר המידות, הכלכליות
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אם הגוף המבוקר נוהג בעבודתו בהתאם לחוקה ולהוראות  .א  
 ;המוסדות הציוניים המרכזיים

 אם ההוצאה של הגופים המבוקרים נעשתה בתחומי תקציבם .ב  
 ;ידי המוסדות המוסמכים לכך ולמטרה שנועדה לה-המאושר על

אם סדרי התקבולים והתשלומים של הגוף המבוקר מניחים את  .ג  
 ;הדעת

מצב הקופה והמלאי  , שמירת הרכוש, אם דרך החזקת הכספים .ד  
ואם הנהלת החשבונות והמאזנים מדויקים , מניחים את הדעת

 ;ונעשים במועד המתאים
תוך , גוף המבוקר נוהג בכל ענפי עבודתו בחסכון וביעילותאם ה .ה  

 ;שמירה על כללי החוק וטוהר המידות
, ידי רואה חשבון-במידה שהיא נערכת על, אם ביקורת החשבונות .ו  

ואם הוראות רואה החשבון מתבצעות  , מבוצעת במועד המתאים
 .ידי הגוף המבוקר-על

כנגד גוף או כנגד , באות אליו מקרב הציבורהמבקר יברר תלונות ה .12 בירור תלונות
 . לעיל10אדם הכפופים לביקורתו כקבוע בסעיף 

 
 

  סדרי הביקורת–' סימן ה
 

 הגשת תקציב 

מיד לאחר , גוף מבוקר חייב להמציא למבקר את תקציבו המפורט .13 י גוף מבוקר"ע
ולהודיע למבקר על כל שינוי , ידי המוסדות המוסמכים-אישורו על

 .ב ולהמציא לו את האסמכתאות הנוגעות לכךבתקצי
 חות"הגשת דו

כל גוף מבקר חייב להמציא למבקר לא יאוחר מארבעה חודשים  .א .14 י גוף מבוקר"ומאזנים ע
דין וחשבון זמני על ההכנסות , לאחר תום שנת הכספים  שלו

ולא יאוחר מתשעה , וכתום שישה חודשים, וההוצאות באותה שנה
 הזכויות וההתחייבויות לפי המצב בסוף שנת את מאזן, חודשים
 .הכספים

, דעת-כל גוף מבוקר חייב להמציא למבקר דין וחשבון וחוות .ב  
וכן העתק הערותיו על אותו דין , ידי רואה חשבון-שיוגשו לו על
 .דעת-וחשבון או חוות
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 שיתוף פעולה 

 למבקר ולעובדי הגוף המבוקר חייב להושיט את מלוא עזרתו .א .15 מצד גוף מבוקר
לאפשר להם גישה בלתי מוגבלת לכל , משרדו במילוי תפקידיהם

הפנקסים  הכרטיסיות וכל , המסמכים, החשבונות, הספרים והתיקים
כן חייב הגוף המבוקר להמציא . חומר אחר של הגוף המבוקר

ידי המבקר -שיידרש על, הסברים וכל חומר אחר, מסמכים, ידיעות
 .הביקורתאו אנשי משרדו לצרכי 

 12גוף או אדם אשר בקשר אליהם מתבררת תלונה כקבוע בסעיף  .ב  
ל בתוך פרק "את כל המידע כנ, פי בקשתו-על, ימציאו למבקר, לעיל

בהתאם , ידי המבקר-זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על
 .לנסיבות

 
 

  תוצאות הביקורת–' סימן ו
 

קויים בסדרי עבודתו של גוף מבוקר או העלתה הביקורת לי .א .16 הגשת ממצאי הביקורת
וידרוש , יעמיד המבקר את הגוף המבוקר על כך בכתב, בפעולותיו

 .לתקן את הליקויים תוך תקופה סבירה
להלן יביא המבקר בפני ' אם העניין מיועד לדיווח בהתאם לסימן ז .ב  

הגוף המבוקר את סיכומי הביקורת לשם קבלת הסברים  ראש
ואם ראה צורך בכך ימציא , וביאורים בקשר לממצאי הביקורת

 .ןיילפי הענ, או לגזבר, ר ההנהלה"העתק ליו
 3.המבקר רשאי לקבוע תאריך סופי למתן הסברים וביאורים כאמור   
 גילתה הביקורת בגוף המבוקר סטייה או התעלמות מהוראות  .ג  

פגיעה בחוק או , מוסדותיה המוסמכים של ההסתדרות הציונית
יביא המבקר את הממצאים בפני ראש הגוף , בכללי טוהר המידות

ר "המבוקר לשם נקיטת הצעדים המתאימים ויודיע על כך ליו
 4.ההנהלה וליועץ המשפטי

 את סיכומי) ה(10המבקר רשאי להמציא לגוף שבוקר על פי סעיף  .ד  
עם העתק לדורשי , ם קבלת ההסברים הדרושיםלש, הביקורת
 .הביקורת

המבקר רשאי להעביר לידיעת גוף או אדם הכפופים לביקורתו את  .א .17 תוצאות בירור התלונות
 12תוצאות הבירור של תלונה שהתבררה מטעמו כקבוע בסעיף 

או את המלצותיו בקשר לצעדים שראוי /וכן את חוות דעתו ו, לעיל
או על מנת /על מנת להביא את המתלונן על סיפוקו ו, לדעתו, לנקוט

 .לתקן ליקויים שונים שנתגלו במהלך הבירור כאמור

 
 . 1991  ביוני11 על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום -תיקון   3
 .1991 ביוני 11 על פי החלטת נשיאות הוועד הפועל הציוני מיום -תוספת   4
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להעביר , מאת גוף או אדם כאמור, בכל עת, המבקר רשאי לבקש .ב  
ומה הם הצעדים שננקטו או שיינקטו בקשר , לידיעתו את עמדתם

המבקר גוף מבוקר ישיב על בקשת . לעניין שהיווה נושא לתלונה
יד -כאמור בתוך פרק זמן סביר או בתוך תקופה שתיקבע על

 .בהתאם לנסיבות, המבקר
ישיב המבקר למתלונן , או במהלך הבירור/בתום בירור העניין ו .ג  

להוות מענה  הולם ומספק  , תשובה עניינית אשר יש בה לדעתו
 .בנסיבות המקרה

 
 

 5 דינים וחשבונות–' סימן ז
 

 או 10סיים המבקר את ביקורתו בגוף המבוקר כמשמעותו בסעיף  .א .18 רדיםדינים וחשבונות נפ
יהיה רשאי להמציא דין וחשבון נפרד על אותו גוף , בנושא שבדק

ר ועדת "ליו, ר הוועדה"הדין וחשבון הנפרד יומצא ליו. או נושא
 .לגזבר ולראש הגוף המבוקר, ר ההנהלה"ליו, המשנה לביקורת

ר ועדת המשנה את "ר הוועדה וליו"יא ליור ההנהלה ימצ"יו .ב  
תשובתו לדין וחשבון הנפרד לא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת 

 .הדין וחשבון
ידונו בדין וחשבון הנפרד של , ועדת המשנה לביקורת או הוועדה .ג  

. תוך חודשיים מקבלת התשובה, ר ההנהלה"המבקר עם תשובת יו
תהיה , יים כאמורר ההנהלה תוך חודש"לא נתקבלה תשובת יו

לדיון בדין . הוועדה רשאית לדון בדין וחשבון בלעדי התשובה
 .וחשבון תזמין הוועדה נציגי ההנהלה ככל שתמצא למתאים

יכלל דין וחשבון , הכין המבקר דין וחשבון נפרד כאמור בסעיף זה .ד  
בדין , הכל לפי העניין ולפי שיקולו של המבקר, או עיקרו, זה

 . להלן19קרוב של המבקר כאמור בסעיף וחשבון השנתי ה
תכין את סיכומיה , סיימה הוועדה את הדיון בדין וחשבון .ה  

ר "ותמציא אותן ליו, לרבות דרישותיה לתיקון ליקויים, ומסקנותיה
 .לראש הגוף המבוקר ולמבקר, ההנהלה

ר ההנהלה ומסיכומי "מתשובות יו, העתק מכל דין וחשבון נפרד .ו  
 .ר הוועד הפועל" ליוהוועדה יומצא

 .חות ביניים לוועדת הכספים"המבקר ימסור לפי הצורך דו .ז  

 
פי החלטה -תוקן על, לפרסומם ולטיפול בהם, הקובע את הנהלים להגשת הדינים וחשבונות של המבקר, סימן זה  5

טת נשיאות הוועד  פי החל-ותוקן ונערך מחדש על, 1986 ביוני 29שהתקבלה בוועד הפועל הציוני במושבו מיום 
 .1991 ביוני 11הפועל הציוני מיום 
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 ח השנתי "הדו

ח "מועד הכנתו של הדו. אחת לשנה יכין המבקר דין וחשבון שנתי .19 לוועד הפועל הציוני
ולחברי , ר הוועד הפועל"ח יומצא ליו"השנתי ייקבע באופן שהדו

מים לפני המושב השנתי של הוועד לא יאוחר מחודש י, הוועד הפועל
 .הפועל

 :דין וחשבון זה יכלול  
 .סיכום כללי של פעולותיו ופעולות המשרד לביקורת במשך השנה .א  
שבוקרו בתקופת הדין , רשימת הגופים ויחידותיהם העיקריות .ב  

 .וחשבון
חות הנפרדים שהומצאו על ידי המבקר בהתאם לסעיף  "רשימת הדו .ג  

 . לעיל18
כלל . לפי שיקולו של המבקר, חות הנפרדים עצמם או עיקריהם"הדו .ד  

יביא המבקר גם את , ח נפרד כאמור"המבקר בדין וחשבון השנתי דו
ח נפרד "דו. ח"ר ההנהלה  שנתקבלה בגין אותו דו"תשובת יו

שהוועדה סיימה את דיונה בו וסיכמה את מסקנותיה יובא בדין 
 .וחשבון של המבקר

ח נפרד שהוועדה "ח השנתי גם דו"ר יהיה רשאי לכלול בדוהמבק .ה  
וזאת לאחר התייעצות עם , טרם הספיקה לסכם את מסקנותיה לגביו

 :במקרה זה. ר הוועדה"יו
 יופצו לחברי הוועד – כאשר יתקבלו –סיכומי הוועדה  )1(   

 .הפועל
ח השנתי העוקב של המבקר ייכללו אותם סיכומים ביחד "בדו )2(   

, מצית הממצאים שאליהם הם מתייחסים ובמידת האפשרעם ת
 .ממצאי מעקב באותם עניינים

עם המצאת הדין וחשבון לחברי הוועד הפועל  יהיה המבקר רשאי  .ו  
 .לשחררו לפרסום

ר "ר ההנהלה ועם יו"לאחר התייעצות עם יו, היה המבקר סבור .ז  
עלול להביא שפירסומו של עניין פלוני או פרטים פלוניים , הוועדה

, נזק לתנועה הציונית העולמית או לפעילותה באחת מארצות תבל
 .יהיה רשאי למנוע פרסומו של אותו עניין או אותו פרט

על פי , ר הוועדה רשאים להחליט"ר הוועד הפועל יחד עם יו"יו   
אם חלקים מסוימים , הצעת המבקר או ההנהלה או על דעת עצמם

 .ויודיעו על החלטה זו למבקר, רסוםממסקנות הוועדה לא יובאו לפ
, אם ראה צורך בכך, המבקר יהיה רשאי לפרסם דין וחשבון נפרד .ח  

ר "לאחר התייעצות עם יו, בטרם המועד להגשת דין וחשבון שנתי
 .ר הוועד הפועל"ועם יו, הוועדה
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, נשיאות הוועד הפועל תקבע את דרך הדיון בדין וחשבון בוועד הפועל .20 
ר "יכלל בסדר היום של הוועד הפועל דיווח בעל פה של יוובלבד שי

 –ובמידת הצורך , ר הוועדה לביקורת בענייני הביקורת"הוועדה או יו
 .ר ההנהלה על צעדים שננקטו לתיקון הליקויים"דיווח של יו

 הגשת הדין 

לקראת הקונגרס הציוני יכין המבקר דין וחשבון מקיף על התקופה  .21 וחשבון לקונגרס
 לעיל יחולו על 20-19הוראות התקנון בסעיפים . בין קונגרס לקונגרסש

 .יןידין וחשבון זה בשינויים המחויבים לפי הענ
 
 

  המשרד לביקורת–' סימן ח

המבקר עומד בראש המשרד לביקורת ובאמצעותו יבצע את עבודתו  .22 
 .לפי תקנון זה

ר עובדי הסוכנות המנהל הכללי ועובדי המשרד לביקורת דינם כדין שא .23 
, אולם הם ימונו,  ההסתדרות הציונית העולמית–היהודית לישראל 
ידי המבקר תוך שמירה על חוקת העבודה של -יועסקו ויפוטרו על

,  ההסתדרות הציונית העולמית–עובדי הסוכנות היהודית לישראל 
 .ידיו בלבד-ויהיו נתונים למרותו של המבקר או למי שיוסמך על

 לעיל חלים על כל עובדי המשרד לביקורת 8 הנזכרים בסעיף הסייגים .24 
תקופת האיסור , )ג (8באשר לסייג בסעיף . העוסקים במישרין בביקורת

שנקבעה בסעיף זה לגבי עובדי המשרד לביקורת תהיה שנתיים או 
 .הכל לפי החלטתו של המבקר, פחות מזה

 .ביקורת חלים על כל עובדי המשרד ל9הסייגים הנזכרים בסעיף   
על פי הצעת , תקציב המשרד לביקורת הוא תקציב מיוחד הנקבע .25 

ידי אותו מוסד המאשר את תקציבה של ההסתדרות -על, המבקר
. ללא תלות בתקציבי הוצאה אחרים, הציונית העולמית בשנה השוטפת

 .תקציב זה יבוצע לפי הוראות המבקר
 .לאישור ועדת הכספיםהמבקר ימציא בתום כל שנה דין וחשבון כספי  .26 

 
  שונות–' סימן ט

יחולו הוראות התקנון , לא החליט הוועד הפועל להקים ועדת כספים .27 
 על – בשינויים המחויבים לפי העניין –בהן מדובר על ועדת כספים 

שעליו יטיל הוועד הפועל את , הוועד הפועל עצמו או על אותו מוסד
 .םביצוע סמכויותיו בענייני תקציב וכספי

עם קבלת תקנון זה בטל תקנון המשרד לביקורת שהתקבל בקונגרס  .28 
כן בטלות החלטות המוסדות הציוניים המרכזיים בעניין המבקר . ד"הכ

 .פרט להוראות החוקה, והמשרד לביקורת
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