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 ט"תשע ניסן א'
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 לכבוד 
 מר גדי ירקוני
 ראש המועצה

 א.נ.,
 

 2018דוח מבקר המועצה לשנת הנדון: 
 
 

 המועצות צו פי על זאת , 2018 לשנת  המועצה מבקר ח"דו את להגיש מתכבד הנני
 . ( אזוריות מועצותת ) המקומיו 

 השירותים איכות שיפורו ערכתמה תפקוד לשיפור לגרום הינן הביקורת של העיקריות מטרותיה
 היעילות עקרונות  ,המידות טוהר ,החוק הוראות על שמירה תוך מועצהה ידי על המוענקים
 .תקין מנהל כלליו  והחיסכון

 במערכת הרלוונטיים הגורמים כל בין פעולה שיתוף על ידי  ,היתר בין  ,יושגו אלו מטרות
 המוצגים הליקויים ותיקון הביקורת המלצות םיישו י"עוכן   .הדדית אחריות ותחושת מועצהה

  .בדוח

 שנבדקו.ציבור הדו"ח כולל ביקורות שנעשו בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, וכולל תלונות 
 נושאי הביקורת שנבדקו, הם בתחום האחריות וטיפול האגף לשירותים חברתיים, כדלקמן:

 .שונים טיפוליים ובמוסדות במסגרות מטופלים של השמה -
 יית השתתפות תשלומי הורים בגין השמת מטופלים במסגרות.בג -

 הענייניתהתייחסותך  ועל בביקורת תמיכתך על ,המועצה ראש כבוד ,לך להודות ברצוני
שיתוף הפעולה והעזרה בעשיית  על למזכיר המועצה בנוסף תודתי .מסקנותיהלו לממצאיה
 הביקורת. 

 ובהערותיך ח"בדו לדון תפקידה אשר  ,הביקורת וועדת לחברי כחוק הועבר ח"מהדו עותק 
 .למועצה והמלצותיה סיכומיה את ולהגיש, עליו

 
 בכבוד רב                                                                           
 טייהודה זנ                                                                             

 ועצה מבקר המ                                                                             
 וממונה על תלונות הציבור                                                                         

 העתקים:
 יו"ר הוועדה לענייני ביקורת - יובל צור מר

 כיר המועצהמז -מר מורדי ביטון 
 חברי הוועדה לענייני ביקורת 
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 לכבוד : 

 יהודה זנתי

 מבקר מועצה אזורית אשכול 

 

 

 שלום רב,

 2018מבקר המועצה לשנת  דוחהתייחסות ל  הנדון :

 

אשר ניכר דוח מקיף על  להודותברצוני ראשית, , 2018נת בהמשך להעברת דוח מבקר המועצה לש

 מעמיקה. עבודהשל  צאהתוכי הוא 

 מספר ליקויים שעלו בהקשר לאגף לשירותים -ח בהמשך לממצאי הדו, לגופו של עניין

 באופן מידי, וחלקן האחר יתוקן לאחר הליך מסודר מול כל הנוגעים בדבר.חברתיים תוקנו 

 . בהןחלק מההערות בדוח אינן קשורות במישרין אלינו ועל כן אין באפשרותנו לטפל  עם זאת,

 שר.הדוח כפי שהועבר לי מאומעבר לכך, 

 

 

 בכבוד רב

 

 גדי ירקוני
 ראש המועצה
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 המועצה הבסיס החוקי לפעולות מבקר

הביקורת הפנימית בעיריות, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות )להלן 
 הרשויות המקומיות ( מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות )נוסח חדש(

להלן פקודת העיריות או הפקודה( להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה, ועל החובה 
פקודת המועצות להעסיק  -דש( להלןות המקומיות )נוסח חשנקבעה בפקודת המועצ

בכל מועצה מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת. מבקר 
ביקורת על פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה  הרשות המקומית נדרש לערוך
יותיו תפקידיו וסמכו צאיו.ועדת הביקורת( את ממ -ולוועדה לענייני ביקורת ) להלן 

א 170על פי פקודת העיריות סעיפים: , הרשות המקומית נקבעו בחקיקה של מבקר
מבקר מועצה מקומית,  ב )א( עד )ה(, פקודת העיריות יחולו לעניין170)א( עד )ד(, 

 ובכלל  זה מועצות אזוריות.

 המבקר תפקיד

 העירייה כדלקמן: תא בפקודו 170תפקידי מבקר מועצה/עירייה נקבעו בסעיף 

 ואלה תפקידי המבקר: א.)א(170

לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,   (1) 
, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר 1965 -תשכ"ה

 .המידות ועקרונות היעילות והחיסכון

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.   (2) 

מבטיחים ות הנוהל הנהוגים בעירייה, הלבדוק אם סדרי הבוחן והורא  (3) 
 קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק אם דרכי החזקת כספי   (4) 
 העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

ית שבתחום הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדת  )ב(
כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה  העירייה, וכן לגבי

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או 
משתתפת במינוי הנהלתם, למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא 

 להלן "גוף עירוני מבוקר".

נתית, בע המבקר את תכנית עבודתו השבכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יק   )ג(
 –את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 .על פי שיקול דעתו של המבקר   (1)

 .על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני   (2)

על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים    (3) 
 שנת עבודה.לביקורת לא יעלה על שני נושאים ל

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  )ד(           
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 :יסוד עקרונות שני י"ע מודרכת המועצה מבקר של העבודה תכנית הכנת

 מתן תוך כפיים, ובניקיון ביעילות להתנהל חייבת ציבורית כמערכת המועצה .א
 .פעילותה על מקרוב ולעקוב לדעת הרשות לציבור תושבי אפשרות

 למלא לו לאפשר מנת על המועצה, מבקר של ועצמאותו מעמדו קידום  .ב
 .חוק על פיעליו  התפקידים שהטילו את  ביעילות

 המצאת מסמכים ומסירת מידע

 כדלקמן: העירייה )ב( בפקודות 170המצאת מסמכים ומסירת מידע נקבעו בסעיף 

ש המועצה ובדי העירייה, רא, חברי המועצה, עראש העירייה וסגניו ב.)א(170
הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים 
ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי 
דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי 

התקופה  הסבר שיבקש בתוך הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או
 דרישה ובאופן הקבוע בה.הקבועה ב

למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה,  לצורך ביצוע   )ב(         
תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת 

ל עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או ש
 קר.גוף עירוני מבו

פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל  עובדים מטעמו -לגבי מידע החסוי על   )ג(  
 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו    )ד(         
ובד מבקר בד הציבור שהוא עגבלה החלים על עוהאמורה, כל איסור וה

 העירייה.

לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל   )ה(  
ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו 
של גוף עירוני מבוקר, בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף 

 עובד מעובדיו. על ידי

 המבוקרים ובתגת

הביקורת היא כלי ניהולי אפקטיבי העומד לרשות הנהלת המועצה ועובדיה. על ידי 
התייחסות לממצאי הביקורת והמלצותיה, ניתן לקדם את המועצה לעבודה מועילה 
יותר, תוך הטמעת תקני עבודה של חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר מידות, בקרב 

 .עובדי המועצה וגורמיהכל 

 מעבודת נפרד בלתי חלק הינו ואחריה הביקורת, במהלך המבוקרים תובתג
 תוצאות ולעיתים הגדרתה, מעצם קלה משימה אינה הביקורת מלאכת .הביקורת
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 הביקורת עבודת את המנחים שהכללים כן על למבוקרים. ראוי קלה הביקורת אינה
 יתקיימו בזהירות המרבית.  ,והמסקנות העובדות בקביעת

 הראשון השלב  :לשני שלבים נחלק הביקורת,  דוח הכנת מהלך של םהדברי סדר
 את לביקורת להמציא למבוקר המבוקר, תוך מתן אפשרות עם עובדתי בירור הוא

 המבוקר מקבל הבא, בשלב .שונים ובמסמכים בהתכתבויות נתמכים כשהם הסבריו
 ובין בעל פה. תבבכ בכך, בין רצונו אם  ,להגיב רשאי הוא עליה ראשונית ח"דו טיוטת

  השנתי הביקורת ח"דו הגשת   

יעביר  שערך, וכן  הביקורת ממצאי על  ח"דו ,לשנה אחת המועצה לראש יגיש המבקר  
 את יפרט את פעולותיו המבקר יסכם ח"בדו  .הביקורת לוועדת עותק מהדוח לחברי

 רשאי  ,ףבנוס .בעתיד הישנותם ומניעת הליקויים תיקון על וימליץ שמצא, הליקויים
 בכל שערך, ביקורת ממצאי על ח"דו הביקורת ולעדת המועצה לראש להגיש המבקר

  .כן לעשות ממנו דרשו הביקורת ועדת או המועצה ראש כאשר או לו עת שיראה

 :לו"ז לעבודת הביקורת

 להגיש דוח לראש המועצה, ולועדתבאפריל על המבקר  1 -אחת לשנה לא יאוחר מ
 ראש יגיש המבקר, ח"דו קבלת מיום ביולי ( 1) כלומר עד   יםחודש 3תוך  הביקורת. 

 המועצה חברי לכל וימציא, ח"על הדו הערותיו את הביקורת למבקר ולוועדת המועצה
 .הערותיו בצירוף ח"מהדו העתק

 
 ולהגיש על וועדת הביקורת לדון בדוח המבקר והערות ראש המועצה בתוך חודשיים, 

 את הועדה תשלים בטרם בספטמבר (. 1) עד  והצעותיהסיכומיה  את לאישור למועצה
 נושאי משרה לדיוניה לזמן  ,בכך צורך ראתה אם  ,היא רשאית והצעותיה סיכומיה

 מהיום חודשיים, תוך .ח"הדו על להגיב להם לאפשר כדי מבוקר גוף של או המועצה של
 מיוחד בהם, דיון המועצה תקיים והצעותיה, סיכומיה את הביקורת ועדת הגישה שבו

 .ההצעות אישור בדבר ותחליט
  

 הועדה תדון  ,האמורה התקופה תום עד ח"הדו על הערותיו את המועצה ראש הגיש לא
 חמישה תום עד והצעותיה, סיכומיה את לאישור למועצה המבקר ותגיש בדוח

 .לוועדה מבקר המועצה ידי על המצאתו ממועד חודשים
 התקופה תום עד המועצה לחברי תיהוהצעו סיכומיה את הוועדה הגישה לא

 בצירוף מהדוח העתק המועצה חברי לכל ראש המועצה המציא לא או  האמורה,
 בדוח תדון והמועצה המועצה,חברי  לכל הדוח עותק המבקר ימציא  ,הערותיו

 המועצה . לראש הגשתו ממועד חודשים משבעה יאוחר לא ובהמלצותיו

ר תק מדו"ח המבקר, למשרד הפנים ולמבקלאחר הדיון במליאת המועצה, נמסר עו
 הדוח גלוי לעיון הציבור. -המדינה. ממועד זה 
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 ביקורת ועדת

 המקומיות, החל גם על המועצות האזוריות,בעקבות התיקון לפקודת המועצות 
מחויבות כל הרשויות לסוגיהן להקים ועדה מיוחדת לענייני ביקורת. הוועדה נקראת 

והוועדה דנה  הוא המבצע הלכה למעשה את הביקורת, בשם זה, שכן מבקר המועצה
 בדוחות הביקורת שלו ובדוחות ביקורת אחרים.

 דוחות הבאים ובמשתמע מהם:הוועדה לענייני ביקורת תדון ותטפל ב

 כל דוח של מבקר המועצה. . 1

 כל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור, על פעילות הרשות מקומית. .2

 של משרד הפנים על המועצה.ביקורת כל דוח  .3

 .כל דוח ביקורת אחר על הרשות, שהוגש לפי כל דין .4

 .הביקורתמעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה  .5

  ראוי שוב להדגיש, כי הוועדה לענייני ביקורת אינה רשאית לערוך ביקורת בעצמה
את ממצאי כפי שהמועצה אינה רשאית. מאידך, הוועדה לענייני ביקורת חושפת 

ולות המתבקשות דוחות הביקורת בפני מליאת המועצה, והיא ממליצה על הפע
נושאים לבדיקה במסגרת תכנית  בעקבות הביקורת. הוועדה רשאית לכלול עד שני

 .העבודה של מבקר הרשות

 השתתפות מבקר בישיבות הוועדה
 

 ת.מבקר הרשות ישתתף, במידת האפשר, בכל ישיבות הוועדה לענייני ביקור

. מבקר הרשות ישתף פעולה עם הוועדה לענייני ביקורת, ישיב לשאלות חברי 1
הביקורת שערך, במגמה לסייע בידי הוועדה, ויסביר ככל שיתבקש את ממצאי 

 הוועדה בגיבוש המלצותיה ברוח הביקורת וכמתחייב מממצאי דוחות הביקורת.

ייני ביקורת לבצע מבקר הרשות, ישקול בכובד ראש כל בקשה של הוועדה לענ .2
 נושאים בשנה. ביקורת בנושא מסוים. זאת, עד שני 

 
ותיו, ימסור המבקר העתק מן במועד הגשת הדוח השנתי לראש הרשות לקבלת הער

הדוח לכל אחד מחברי הוועדה לענייני ביקורת. הוראה זו מתייחסת גם לדוח ביניים 

 .שרשאי מבקר הרשות להגיש לראש הרשות
 
 
 
 
 
 
 
 
 



דוחות
ביקורת
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 במוסדות טופליםהשמת מ
  

 כללי .1

 בחוק מעוגנת המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים מחלקה להקים החובה
 לשם סעד לשכת תקיים מקומית כי רשות ( הקובע  ( 1958ח "התש הסעד שירותי

 הוא אדם  נזקק הסעד. שירותי חוק לפי להם סעד והגשת בנזקקים סוציאלי טיפול
 הגופני, או מסיבות או הרוחני ליקויו  ותו,בריא גילו, מצב מחמת לסעד: הזקוק

 לתושביהן שירותי סעד להעניק המקומית הרשות את מחייב הסעד חוק אחרות.

 .בתקנות הקבועים למבחנים בהתאם  הנזקקים,

 על יישומו של החוק אחראית לשכת הסעד ברשות המקומית. במועצה אחראי לכך

מקבלות את השירות נמנים המחלקה השירותים החברתיים. בין האוכלוסיות ה
מוגבלויות ובני בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, בעלי  ילדים ונוער במצוקה,

 .משפחותיהם, קשישים, עולים חדשים ועוד

הפעילות בתחום השירותים החברתיים מוסדרת באמצעות חוקים שונים העוסקים 
זקקים לסיוע ולתמיכה, בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנ

להלן: "תקנות  ) 986-טיפול בנזקקים (, התשמ''ו(ותקנות כגון: תקנות שירותי הסעד 
טיפול בנזקקים"(, תקנות שירותי הסעד ) הסכם להחזקת נזקק מפגר במעון ( 

 . 1970 -ותקנות שירותי הסעד ) מבחני נזקקות ( , תש''ל 2001תשס"א  

הלן: "תע"ס" (. עות תקנון עבודה סוציאלית ) לכמו כן מוסדרת פעילות זו באמצ
ון: פרט ומשפחה, טיפול בזקנים, התע"ס נחלק לפרקי משנה לפי תחומי טיפול כג

 '.טיפול בנכים, טיפול בעיוורים וכד

 מטופלים במסגרות של השמה חברתיים לשירותים האגף מבצע פעולותיו, בין שאר
 אומנה, בפנימיות ובמשפחות יםילד החזקת כגון: שונים, טיפוליים ובמוסדות

 במוסדות, סידורמטופלים בפיגור  אבות, השמת בבתי תשושים קשישים השמת
יום לילדים בסיכון, הפעלת מועדוני מופ"ת  במועדוניות, מעונות נזקקים ילדים

  .ולניצולי שואה, קהילה ושכונה תומכת לאזרחים וותיקים , ועוד לאזרחים ותיקים

 דמי אמורה לגבות חברתיים לשירותים תע"ס המחלקה לפי הנחיות והוראות
 תשלום שנקבע במקרים משפחותיהם, מבני או עצמית מהמטופלים השתתפות

 השתתפות עצמית.

לרשויות המקומיות מועבר תקציב ממשרד הרווחה המיועד למימון שירותי הרווחה 
שא לתושביהן, ובלבד שמשרד הרווחה אישרם. על פי מדריך שהכין המשרד בנו

בהיות נושא הרווחה נגזר ממדיניות לאומית בתחום, "תקצוב בשירותי רווחה", "
". היתרה ממומנת על ידי משרד הרווחה - 75%ות הפעולות השוטפות בכ ממומנ

בדרך כלל מכספי הרשויות המקומיות. חלק ניכר מהתקציב שמעביר משרד הרווחה 

 :למחלקה לשירותים חברתיים מיועד לתחומים הבאים
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משכר     75% -הוצאות עובדי הרווחה במועצה, המשרד אמור להשתתף בשיעור   -

 .)עובדי הרווחה במועצה ) כולל עובדים מנהליים שהמשרד אישר

השמה הינה החלטה על מסגרת חברתית/ טיפולית  ,השמת מטופלים במסגרות  -  
עבור מטופל לפרק זמן מוגדר מראש. במסגרת ההשמה קושרת המחלקה בין 

טופל לבין מערך מגוון של מסגרות ) פנימיות /משפחות אומנה/ בתי אבות המ
ל על פי צרכיו. המשרד משתתף מועדוניות/ קייטנות וכד' ( ומשבץ את המטופ/

 . 75%המטופלים במסגרות אלה, לרוב בשיעור של  בעלויות השהייה של

 
 תןמל פעילותה את לה תקציב המאפשר עומד חברתיים לשירותים האגף לרשות
הוצאות המועצה בגין פעולות רווחה  . לתושבים המועצה מעניקה אשר רווחה שירותי
₪  10,0352,000 -והשתתפות משרד הרווחה בהוצאה כ₪  14,027,000 -כ 2017בשנת 

והשתתפות משרד ₪  16,701,000 -הוצאות המועצה גדלו והגיעו ל 2018, בשנת 
 ₪ . 12,418,000 -הרווחה כ 

 הביקורת מטרת .2

ורך בדיקת מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בגין השמות מטופלים במסגרות, וכן צל
ס"ר  לצורך בדיקת תקינות חיובי המועצה בגינן, נמסרו למבקר דוחות ממערכת מ

של משרד הרווחה , דוחות השמות במסגרות של מטופלים בכל התחומים. הביקורת 
רווחה, וכן ניתוח ערכה ניתוחים של קבצי השמות ממערכת מס"ר של משרד ה

 ובדיקת נתונים מדוחות תקצוב והתחשבנות המופק מידי חודש ממערכת רווחה . 

 מהותי מהביקורות באופן שונה הינה חברתיים לשירותים במחלקה הביקורת עבודת
 נתוני החיסיון של במועצה, וזאת בגלל האחרים הפעילות בתחומי הנערכים

 מערכות את בלתי אמצעי באופן קדולב אפשרות, ניתנה המטופלים. למבקר לא
 מסמכים על נאלצה להתבסס עובדי המחלקה, ולכן הביקורת את המשמשות המידע

 הייתה ישירה, לא גישה לעיתים בהיעדר  .מעובדי הזכאות באגף לה שנמסרו ודו"חות
  באופן יסודי. הנתונים את לבחון אפשרות לביקורת

  מזכירת האגף,  ,חברתייםירותים האגף לש מנהלת קיימה פגישות עם: הביקורת
  עובדים סוציאליים , עובדת זכאות.

 המערכות הממוחשבות המשמשות את האגף .3

 מערכות מידע : 3 -האגף נעזר ב

בתיאום עם משרד  EPRהמערכת פותחה על ידי חברת  - EPRמערכת ממוחשבת רווחה 
תי מערכות או הרווחה. המערכת מנהלת את תיק לקוח, כמו כן המערכת בנויה מת

מודול השמה למסגרות הכולל שידור צווים והחלטות, ביצוע מודול ) תוכנה ( כגון:  
מודול נתוני , והעברות כולל טופס פתיחת מסגרת חדשה ממוחשב השמות, עדכונים

שמסייע למניעת שידור שגיאות, קיצור תהליך פתיחת יסוד הכולל: בדיקות לוגיות 
, מודול מת"ס הכולל: יקים, החלפות עו"ס כולל שידורהתיק, פיצול תיקים, איחוד ת

 לגבי מידע קבלת מאפשר  ,ולספק לפונה ישירות חומרי סיוע תשלומי מערך ניהול
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כת התוכנה מקושרת למערכת האוכלוסין ממ"ד ומושועוד.  הסיוע הניתנים סוגי
 נתוני משפחה בלחיצת כפתור כולל ילדים.

הורים בגין  של עצמית השתתפות מיתשלו מאפשרת אינה EPRרווחה  מערכת
  גבייה . מערכת באמצעות מבוצעים אלה תשלומים כן, על  מושמים באמצעותה.

 להפיק דוחות ניתן לא הגבייה למערכת   EPRמערכת רווחה בין ממשק בהיעדר
  בחסר. או ביתר שילמו או שילמו שלא לקוחות לאיתור מחלקתיים פנימיים בקרה

 המערכות בין מידע שיאפשר זרימת באופן המערכות, ןיב ממשקים לקיים מומלץ
 .חריגים נתונים ואיתור

 המערכת  .הרווחה משרד של המרכזית התשלומים מערכת - מערכת מס"ר
 בהן למסגרות הרווחה משרד של התשלומים בנתוני מקוון לצפות באופן מאפשרת

ת הזכאות בדעו ידי על המדווחים לנתונים בהתאם וזאת ,המחלקה הושמו מטופלי
הרווחה, נתוני המערכת הם לצפייה בלבד אין  למשרד חברתיים לשירותים במחלקת

מונפק על ידי משרד  מס"ר במערכת לכל משתמש  אפשרות למשתמש לעדכן פרטים.
 .המחשוב במערכת להזדהות המאפשר  "חכם סכרטי "הרווחה 

 "קלוטים מושמים "מדי חודש עובדת הזכאות במחלקת הרווחה מפיקה דו"ח 
הדוח מפרט את שמות המושמים במסגרות , שמות   מסר, מערכת באמצעות המונפק

 נמצא שהדוח נבדק על ידי עובדת הזכאות מדי חודש. המסגרות והעלויות הכספיות.

 עבור הפנים במשרד האוכלוסין מרשם פרטי את המערכת מכילה  - ד"ממ מערכת
רווחה מתעדכנת בנתוני  EPRכת מערה, נמסר למבקר שהמועצה בעבר ובהוו תושבי

, העדכון מתבצע באמצעות ממשק בין מערכות ממ"ד תושבים פעמיים בשנהמרשם ה
 . EPR מערכת רווחה לבין 

ממד בכדי לאתר מושמים שלא  לנתוני המסר נתוני בין השוואה לא ערך המבקר, 
 מוחלטת הוכחה לא מהווה שמערכת ממד גרים או עזבו את תחום הרשות. למרות

 מקרים כדאי באילו אינדיקציה מהווה אבל היא  ,המטופל של מגוריו למקום
 המועצה. תושבי שאינם למושמים תשלומים באיתור להתמקד

 מדי ולוודא מיון ולהקפיד במהלך המושמים השתייכות אחר המבקר ממליץ לעקוב 
 הרווחה לאגף להמציא יש כי למסגרת/להורה/למושם מובנה מכתב באמצעות שנה
 ביישובי המועצה. מתגורר הינו לפיה כתאאסמ

  EPR  במערכת רווחה מידע אבטחת

החברה לאוטומציה נתנה שירותים לאגף הרווחה עבור  8/2016מהבדיקה נמצא, שעד 
  9/2106 -עמדות מחשב המוצבות באגף , החל מ 15 -שימוש במערכת רווחה ל

   .  EPRחברתעברה להשתמש במערכת רווחה של  חברתיים לשירותים המחלקה
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ר למבקר כי כתוצאה מהחלפת ספקי התוכנה, מנהל המחשוב של המועצה , מס
להעתיק או להעביר קבצים משרת מחשוב של המועצה    EPRהמועצה אפשרה לחברת 

 אל מחשבי החברה, ובכך להמשיך את מתן התמיכה ושירות לעמדות המחשב.

האגף  , מסרה מנהלתלבקשת המבקר - EPRהרשאות למשתמשים במערכת רווחה 
רווחה, כדלהלן:   EPRמשתמשים שיש להם הרשאה וגישה למערכת 19רשימה של 

משתמשים נוספים הם עובדת זכאות ומזכירת אגף.  2 -משתמשים הינם עו"סים ו 16
(  EPR חברת  -) להלן חיצוני בשירותי ספקת כפי שנאמר לעיל אגף הרווחה משתמש

החברה,  מכיל   על ידי המוחזק המידע מאגר  ,ךכמ לתפעול מערכת הרווחה, כתוצאה
נתוני מטופלים: הכוללים מידע רפואי, מצב משפחתי וכלכלי הן בעבר והן בהווה. 

 ההגנה הבקרה אמצעי בנוסף  ,מורשים בלתי לגורמים להיחשף מידע זה עלול
 האבטחה לעמוד ברמה שלא ליםעלו מועצה לתחומי מחוץ והמעקב על מאגר המידע

 והמחייבת.  תהמקובל

אינו  הפרטיות הגנת חוק - תושבים או עובדים של וכלכליים אישיים נתונים בעניין
 מנהלת אגף רווחה (-המאגר ) להלן ומנהל המועצה (-) להלן המאגר בעל את משחרר

 או גישה מורשה בידי נמצא במקרה שהוא אף  ,המידע ושמירתו לאבטחת מאחריות
 פיקוח ולוודא חובת המועצה כוללת  (, אחריות EPRחברת  -המאגר ) להלן מחזיק

בחובותיהם  במאגר המידע עומדים המחזיקים או המורשים חיצוניים שגורמים
רגיש  במידע שמדובר ככל למוגברת הופכת הפיקוח חובת  .המידע לאבטחת ביחס

 .שחלה עליו חובת חיסיון בחוק

למועצה  המספקים םחיצוניי ספקים , על וביקורות בדיקות המועצה לבצע על
אלו  ספקים כי לוודא בכדי  ,המידע ומאגרי מחשב מערכות בתחום שירותים
 .אחריותם שתחת במערכות נאותה מידע אבטחת רמת על שומרים

עולה כי  EPRמבדיקה עם אחראי התמיכה במערכת  -מנהלת האגף מסרה בתגובה 
היא באחריות כל בסיס הנתונים נשמר בשרת המועצה ולכן רמת אבטחת המידע 

 .פועלת להעברת כל הקבצים למצב הצפנה EPRהמועצה. בנוסף מערכת 

עובדים באגף הרווחה יש הרשאת  4 -נמסר למבקר, כי ל - הרשאות למערכת מס"ר
מצעות כרטיס חכם, כדלהלן: מנהלת האגף, עובדת זכאות כניסה למערכת מס"ר בא

ניסה לעובדים נבחרים וראש צוות עו"ס, ועו"ס שירות לזקן. מסירת הרשאת כ
המידע שנמצא במערכת, הקבצים במערכת מכילים  ומצומצם נועד  להגן על  מאגר

  המטופליםכלל  ורפואיים של אישיים נתונים, כגון: שחל עליהם חוק החיסיון מידע
 תיקי מטופלים פעילים והן תיקי מטופלים גנוזים/לא פעילים.

נמצא שהמועצה ממשיכה לשלם  ,8/2018 -מבדיקת כרטיס הנהלת חשבונות ב 
מדי חודש עבור שימוש במערכת רווחה ₪  238ציה סכום של לחברה לאוטומ

 . הממצאים 9/2016אוטומציה וזאת למרות שההתקשרות מול החברה הסתיים 
לבחון ולבדוק  20/11/18הובאו לידיעת: גזברית המועצה ומזכיר המועצה בתאריך 

 הפסקת תשלום לחברה . 
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 מכיוון  ,לאוטומציהלחברה המועצה משלמת ,   בתגובה עצה מסרהגזברית המו
הסכם חתום עם החברה, אשר הופסק טרם סיומו. והסכום המשולם  היה למועצהש

שרה שהמועצה הגיעה אליה עם החברה. הוא פ ,לאוטומציהמדי חודש לחברה כיום 
 נמסרלעיין בהסכם הפשרה, נכון לכתיבת הדוח לא לאור האמור, המבקר בקש 

וזאת למרות שעברו  ,סכם הפשרההפשרה ולא ידוע תאריך פקיעת תוקפו של הסכם 
  .שנים מסיום ההתקשרות עם החברה לאוטומציה 3 -כ

 במסגרות מטופלים השמת.4

 טיפוליים ובמוסדות במסגרות מטופלים של השמה האגף מבצע  ,פעולותיו שאר בין
לדים במעונות יום, נכים בפנימיות, יבפנימיות, אחזקת  ילדים כגון: אחזקת  ,שונים

טיפול בילד בקהילה, קהילה תומכת לנכים, מעונות יום, מועדון טיפולי, השמת 
אבות,  בבתי תשושים םקשישי מטופלים במע"ש, סידור במעונות מפגרים, השמת

השרות לעיוור ובני ביתו, מפעלי שיקום, תוכניות לילד החריג, תחנות טיפול 
בדן ושכול, החזקת אוטיסטים במסגרת, מרכזי יום לנפגעי במשפחה, טיפול או

 ילדים ומיות לאזרח וותיק, סידורסמים, טיפול באזרח וותיק בסיכון, מסגרות י
 במועדוניות ועוד .  נזקקים

מדי חודש באמצעות המערכת מהממוחשבת של  לאגף הרווחה מנפיק הרווחה דמשר
 דו"ח מס"ר אחזקת חניכים : דו"ח תקצוב והתחשבנות,המשרד, דוחות שונים

 שמבצעת פעולה . כל המחלקה של תחומי פעילות מגוון במסגרות, הדוחות מפרטים
 ועוד ( או במוסד קשישילדים בפנימיות, סידור  המחלקה בהשמת מטופלים ) סידור

עו"ס : חותמים מתאים, על הטופס בטופס נרשמת נזקקות כספית במשפחות תמיכה
 מורה למשרד היא, שהרשות המסמך משמעות .סיםאחראי, ומנהלת צוות עו"

 או לקבלו מסגרת/מוסד, הזכאי לגורם הנקוב בטופס הסכום את לשלם הרווחה
 ולאחר וגזבר הרשות, מחלקהה מנהלת לאישור מועבר המסמך .עצמו הנתמך
במחשבי  קליטת נתונים המשרד, לאחר פרטי הטופס מוזנים למחשב ןאישור

הוראות  ל פיע הזכאים לגורמים המאושרים כומיםסה את מעביר המשרד המשרד.
על ידי המשרד   ואישורה בהוצאה הכרה לאחר מתבצעת הכספים העברת  הרשות.

 הרשות. הוראת למרות כספים העברות יתבצעו לא ,ואישור כנדרש הכרה ללא

 ידי משרד הרווחה -תקצוב מסגרות חוץ ביתיות על

ם ידי גופים פרטיי -ר, מסופקים בעיקר עלהשירותים החוץ ביתיים לילדים ובני נוע
או ציבוריים לא ממשלתיים, כאשר משרד הרווחה מעביר תקציבים למימון הטיפול 

. התקציב מועבר מהמשרד למוסד בו שוהה הילד, בילדים ומפקח על פעילות הגופים
לאחר שההשמה נקלטה במערכת מסר של המשרד. שיטת התקצוב של המשרד היא 

מסגרות אלא לפי ילדים. כל ילד שנקלט במסגרת "מביא" איתו את /לא לפי מוסדות
מלוא  התעריף שנקבע למימון השהות במוסד הרלוונטי. אמנם המשרד מעביר את

ות המפעילות בהתאם לתעריפים שנקבעו, אך המימון מתקציב התקציב לעמות
הן הנותרים הוא גובה מהמועצה ב 25%מהעלויות ואת  75%המשרד הוא בשיעור של 

 מתגוררים המושמים. 
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התקציב הניתן למסגרות השונות אינו אחיד ומבוסס על צרכי החניכים, ובהתאם 
המשרד בשלב ראשון את מלוא לרמת הטיפול הנדרשת בהם. במקרים רבים, מממן 

ידי תשלום ישיר למסגרות עצמן, ורק בשלב  -ההוצאה בגין ההשמה במסגרת, על
ק של ההשתתפות העצמית שגבתה הרשות השני מחייב את הרשות בחלקה ובחל

מהמטופלים וזאת באמצעות קיזוז חלקה של הרשות בעלות ההשמה מהתשלומים 
 .ג' (שתתפות צד ה -שהמשרד מעביר לה ) להלן

 הרווחה משרד  הרווחה, על ידי אגף הניתנים מהשירותים בחלק - השתתפות צד ג'
 במקרים השירותים תבללק מהפונים עצמית השתתפות המועצה לגבות את מחייב
בהתחשבנות מול המועצה המשרד  בעלות. ישתתף המטופל כי נקבע בתע"ס שבהם
להתחשבנות מדי חודש  וזאת מההוצאה  העצמית ההשתתפות סכום את מקזז

  .מהמטופל העצמית ההשתתפות מלוא את גבתה שהמועצה בהנחה

 הרשות על מההורים או מהמטופל, מוטלת עצמית השתתפות לגביית האחריות
 משמעה המטופלים מן העצמית ההשתתפות גביית על הקפדה " אי .המקומית

הרשות  השתתפות וגובה הרווחה משרד השתתפות גובה לרשות, שכן, הפסד כספי
 מעקב לבצע נדרשות הזכאות עובדות  ,הרווחה משרד הנחיות פי עלמכך".  מושפעים

 .המטופלים של העצמית ההשתתפות תשלומי אחר קבלת

לניהול הגבייה בגין גביית  EPRנמצא שהאגף, לא עושה שימוש במערכת רווחה 
 תשלומי גביית על הזכאות האחראית עובדת כי נמצא עודהשתתפות מהורים. 

 העצמית כפי ההשתתפות בסכום השינויים את לא עדכנה עצמית השתתפות
ין הרווחה. מהבדיקה נמצאו מטופלים שהגבייה בג לפעם משרד מפעם שמפרסם

  הטפול לא עודכנה שנים.

 EPRנמצא שהאגף לא עושה שימוש במערכת רווחה  - בתגובהמנהלת האגף מסרה 
אינה מאפשרת  EPRלניהול הגבייה בגין גביית השתתפות מהורים. מערכת רווחה 

תשלומי השתתפות עצמית של הורים בגין מושמים באמצעותה. על כן, תשלומים 
 .  בייהאלה מבוצעים באמצעות מערכת ג

כי , בדיקת הזכאות למשפחה נערכת אחת לשנה. ) ורק  -בנוסף מסרה מנהלת האגף 
במקרים בהם חלו שינויים במצבה הכלכלי של המשפחה, אנחנו מבצעים בדיקת 

ת נוספת (. משרד הרווחה מעדכן אחת לשנה את טבלאות ההשתתפות במסגרות זכאו
ונות יום ) פעוטות בסיכון (, הסידור השונות. בנוסף ילדים שמסודרים בפנימיות + מע

עם  31/8הוא מחודש ספטמבר ועד חודש אוגוסט של אותה שנה לימודים. בתאריך 
שהותם במסגרת ) כשמשרד  ם שנת הלימודים, כל הילדים שבמסגרות מסיימיםסיו

הרווחה מבצע עזיבות מהמסגרות בדו"ח החזקת החניכים של חודש אוגוסט (. 
ספטמבר , המשפחות מתבקשות להביא אישורי הכנסה -בולקראת שנה"ל חדשה 

 מעודכנים, על מנת לקבוע את דרגת השתתפותם החדשה למסגרת .

:  המשפחה  תגובהבנושא השתתפות ההורים לפנימיות, מנהלת האגף מסרה ב
מגישה לנו את אישורי ההכנסה, נערכת בדיקת זכאות, ונקבעת למשפחה דרגת 

הכלכלי קשה , עו"ס המשפחה מפנה דו"ח על השתתפות. משפחות אשר מצבן 
-בארבמשרד הרווחה ב -המשפחה + בדיקת הזכאות שנערכה לה , לוועדת חריגים 

מוכה יותר. נעשה עדכון  במחשב, שבע. לאחר אישור הועדה להנחות ולקביעת דרגה נ
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למשרד הרווחה, על שינוי הדרגה, עם ציון ועדת החריגים. מכאן עלי לציין שלא ניתן 
א לעדכן השתתפויות , היות ודרגות ההשתתפויות מסונכרנות יחד עם ההשמה ל

 אותה אנו מכינים לקליטת החוסה במסגרת.

 להלן הליך השמה למסגרות 

ונפתח לפונה  EPRתי רווחה/ עו"ס , נרשם במערכת רווחה המטופל/לקוח פונה לשירו
וכנית הטיפול תיק רווחה ממוחשב במערכת, העו"ס ביחד עם הלקוח קובעים את ת

 לאחר מכן, התוכנית מובאת לאישור ראש צוות עו"סים. 

 להלן תרשים הזרימה בהליך השמת מטופלים למסגרות,  החל מפתיחת התיק : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדת זכאות משדרת את טופס 
ההשמה למשרד הרווחה בצורה 

ממוחשבת 
 מממממממממממושממוחשבת

החלטה  טופס הכולל הלקוח  תיק
 על ידי עו"ס  חתום למסגרת  להשמה

 אות. מועבר לעובדת זכוראש צוות 

הכנסה  אישורי  :כולל התיק 
 רפואיים אם נדרשים אישורים

 זכאות וחישוב דרגת השתתפות קביעת
 להכנסותיו בהתאם הלקוח

 דרגת עם ללקוח תשובה טופס משלוח
 שנקבעה ההשתתפות

 השמה טופס ממלא כאות עובדת ז
 למסגרת

 

 עדכון השמה    השמה חדשה   

 טופס השמה ממוחשב מועבר לאישור
וחתימה של מנהלת הרווחה , וגזברית 

 המועצה .

העדכון במערכת מסתמך על דו"ח 
 עוזבים/נשארים 

העברת טופס השמה למסגרת הקולטת 
 לחתימה

לקוח נשאר נשלח טופס השמה 
 למשרד הרווחה 

 ד הרווחה במערכת מס"ראישור משר
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לאחר החתמת המועצה והעמותה מפעילת המסגרת על טופס השמה, והזנת נתוני 
בשלב הראשון מממן המשרד את כת מס"ר ואישור משרד הרווחה. השמה למער

ידי תשלום ישיר למסגרות עצמן, ורק  -מלוא ההוצאה בגין ההשמה במסגרת, על
בשלב שני מחייב את הרשות בחלקה ובחלק של ההשתתפות העצמית שגבתה הרשות 
מהמטופלים ) וזאת באמצעות קיזוז חלקה של הרשות בעלות ההשמה מהתשלומים 

 .)שהמשרד מעביר לה

  המערכות הממוחשבות המשמשות את המחלקה לשירותים חברתיים לצורך ביצוע
 ת הינן: שמוה

מערכת לניהול תיק לקוח, הכוללת את מרבית תהליכי עבודה   EPRמערכת רווחה   -   
 סוציאלית. 

המערכת המרכזית של משרד הרווחה, המרכזת מידע רב על מסגרות,  מס"ר -   
ם במסגרות ועל התשלומים למסגרות. המסגרות מפולחות לפי קבוצות המושמי

 מסגרת ויחידות אחראיות.  גישל סו

, מרשם תושבים הכולל את שמם וכתובתם של   האוכלוסין מרשםמערכת ממ"ד    -
 התושבים עפ"י משרד הפנים .

    
 ותפחמש אודות יסוד נתוני " מאגר מידע  1.19הוראת תע"ס  - מטופל תיק ניהול

 המטופלת במסגרת מהמשפחה לקבל שיש המידע פרטי את מגדירות "מטופלות 
 שיש המסמכים מהם מפורט מגדירות באופן אינן הן המשפחה, אולם תיק ניהול
נמסר למבקר  .ידן-על הנמסרים הנתונים המטופלת, לצורך אימות מהמשפחה לקבל
ית בבית עורך ביקורי ב, עו"ס מטפל   EPRפתיחת תיק ממוחשב במערכת רווחה שעם 

המשפחה, ובין היתר בודק שהלקוח תושב האזור, בהמשך נרשמים בתיק הלקוח 
נתוני יסוד: פרטי משפחה, מהות הנזקקות, מקורות הכנסה, מצב בריאות וכו', נמסר 

ילום תעודת זהות של המטופלים, מסמכי הכנסה ודוחות שלמערכת נסרקים: צ
 דרש. סוציאליים, מסמכים רפואיים אם נ

המסמכים  מהם קבעה לא חברתיים לשירותים המנהלת כי עולה, מבדיקת המבקר
 רבה חשיבות התיק , לדוגמא : יש פתיחת בעת להציג המטופלת, המשפחה שעל

  ציבורי (. בשכירות, דיור בבעלות, דירההמשפחה )  של הדיור פרטי בנושא למידע

 לשמור בתיק שיש הובהח מסמכי רשימת את להגדיר המנהל המבקר, על לדעת
 לתקופה המטופלת, אחת מהמשפחה לבקש מומלץ, כן כמו המטופלת. המשפחה
 בנתונים. חל שינוי אם החובה מסמכי את לרענן המנהל, ידי-על שתיקבע

 המנחה הקריטריון - EPRמערכת רווחה  לבין האוכלוסין מרשם נתוני בין התאמה
משפחתו.  או המטופל מגורי וםקמ הינו בהוצאות הטיפול, שתישא הרשות לקביעת

 EPR במערכת רווחה  האוכלוסין מרשם נתוני של העדכון כי תדירות למבקר נמסר
 נעשה פעמיים בשנה.
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 המשפחות תיקי את מנהלת חברתיים, המחלקה לשירותים - מטופל תיק מיון
להלן  1.21ס "התע רווחה . הוראות EPR תוכנת באמצעות ממוחשב המטופלות, באופן

 שנה. חשיבותו כל של דצמבר לשנה, בחודש אחת יבוצע התיקים מיון" טוט, צי
 כל השינויים את בו בשנה, לעדכן פעם במשפחה הטיפול מצב בבחינת היא

   .מסוים " למועד הנכון מידע מאגר וליצור המשפחה בני לכל הנדרשים

 ר.מבדצ בחודש לשנה אחת את תיקי הפונים מייןמהבדיקה נמסר, שהאגף מקפיד ל
הבעיות  סוגי ועל הפעילות היקף על נתונים ועדכון איסוף הינו התיקים מיון מטרת

 .הפונים של

 מיון  .ואזור ,צוות  ,סוציאליים עובדים  ,מחלקתי חתך פי על מתבצע התיקים מיון
 בחתך המשפחה של העיקרית הנזקקות מהות של התפלגות כמותית מראה התיקים
 אינטנסיביות ברמת לטיפול רמות: תיקים לארבע חלוקה כולל המיון .המיון קבוצות

 ותיקים בקרה לצורך תיקים  ,נמוכה ברמת אינטנסיביות לטיפול תיקים  ,גבוהה
 חודשים 12בטיפול המחלקה  שאינם תיקים נבדקים המיון הלךבמ  .גניזה לצורך

 .לאחר מכן הם עוברים לסטטוס גניזה

, כי כל עו"ס בודק מדי שנה מסרה למבקר, היחידה לשירותים לילד ולנוערראש צוות 
את התיקים שבתחום אחריותו ומעדכן את התיקים בהתאם לשינויים. תיקים שאין 
בהם פעילות נסגרים על ידי העו"ס ועוברים לסטאטוס גניזה ) תיקי גניזה נשמרים 

רווחה ( ולא אמורים   EPRבמערכת מס"ר של משרד הרווחה ונשמרים גם במערכת 
 החודשים של מערכת מס"ר להתחשבנות כספית. שומים בדוחותלהיות ר

 : 2017להלן נתונים על מצב תיקים לשנת 

  1,213             -תיקים פעילים לתחילת שנה     
  152             -תיקים שנפתחו במהלך השנה   

 19   -תיקים שחזרו לפעילות במהלך השנה 

  1,384                              סה"כ תיקים פעילים
 406             -תיקים שנסגרו במהלך השנה    

   8     -תיקים שנפתחו ונסגרו במהלך השנה

 970         סה"כ תיקים פעילים לסוף השנה 

 343 -ישנה ירידה במספר התיקים המטופלים בכ 2017מהנתונים נמצא, שבשנת 
 תיקים לעומת שנה קודמת.

מפרטת את  1.36הוראת תע"ס  -ניהול תיק מטופל  - מנהלת האגף מסר בתגובה
הטפסים שיש לקבל מהמשפחה המטופלת )מצ"ב(. להוראה זו יצא עדכון כתוב  

מראש אגף בכיר ארגון מנהל ופיתוח ברשויות המקומיות )מצ"ב(  7.3.19בתאריך 
 כפי שהונחינו במסמך. )טרם עודכן התע"ס(. בנוסף 1.4.19לפיו אנו פועלים החל מה 

פסים אלו אנו מצרפים ת.ז. וספח של ראש המשפחה. נושא פרטי הדיור של לט
 המשפחה מופיע בנתוני היסוד של הלקוח.
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 במקביל מוסדות בשני מושמים איתור

 טיפוליים צרכים מילוי לשם לרוב  ,אחד ממוסד ביותר מושמים רבים מטופלים
 עבודה מפעל( ש "מע ובמקביל הוסטל ,מעון ובמקביל אומנה למשל משפחת(

 תעודת אותו מספר בעלי בדוחות המסר מושמים בדקה וכו' (. הביקורת  )ושיקום
 21 שונים. מהבדיקה נמצאו מסגרות או שלושה מסגרות בשני זהות, המושמים 

מטופלים מושמים בשלושה  3מטופלים אשר רשומים בשני מסגרות שונות, וכן 
 מסגרות . 

.  ים של תשלומים כפולים לאותה מסגרתמבדיקת דוחות מסר, לא נמצאו מקר
 המושם מהמערכת של , הינה פליטה אוטומטית במערכת המסר הקיימת הבקרה
 .מהות אותה בעלות מסגרות בשתי ונרשם במידה

 השמת המטופל בתיק האם , נבדק של מטופלים תיקים 10 של מדגם ערך המבקר,
ים טפסי השמה נפרד 2ם של בנוסף נבדק בתיק קיומ ,תקין הינו מסגרות/מוסדות 2-ב

 מאושרים וחתומים. 

 נבדלות מסגרות בשתי היו והמושמים תקינים, בלתי נמצאו מקרים מהבדיקה, לא
 תקין. באופן במהותן,

 הרווחה משרד ביצוע תקציב.5

ההקצאה התקציבית מועברת לרשות בתחילת השנה, בחלוקה לחודשים ובמשך 
עבר  לרשות בהתאם לאישור בתקנות השנה מתקבלים עדכוני תקציב. התקציב מו

כפי שאושרו על ידי התקציב ופיצולים שנקבעים על ידי תחום תקצוב רשויות 
ת, קומיות במשרד. התקציב מחולק לתקציב כמותי מכסתי להשמה במסגרומ

 תקציב כספי , ושכר עבודה של עובדי המחלקה. 

ציב הרשות, התקציב המנוהל באגף מורכב מכמה מקורות : תקציב המשרד, תק
י הקהילה. דיווח ניצול התקציב השתתפות הלקוח, תרומות ומשאבים הניתנים על יד

 מערכות : 5 -למשרד נעשה ב

 תקציב לשהייה של מטופלים במסגרות השונות.  -השמות  - מס"ר -

 תקציב מול דיווח של שעות בפועל.  –שעות טיפול של סמך מקצועי  - סמך -

 משרד ובהשתתפות המחלקה.באמצעות ה -עזרה תשלומים עבור  - מת"ס - 

השתתפות המשרד בתשלום שכר עבור עובדי האגף,   -עובדי רווחה  תשלומי שכר -
 וקננו על ידי המשרד.אשר ת

דיווח על הוצאות שאינן נכללות בארבעת המערכות  – תשלומים דרך הרשות -
 שצוינו לעיל.

התקציבי ההוצאה תנותב כל הוצאה מקושרת לסעיף תקציבי, ובהתאם לסעיף 
 למקור התשלום.
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 במועצה, וזאת אחרים מתקציבים מיוחד, השונה תקציב הינו הרווחה תקציב
על ידי  75% -תקציב האגף אמור להיות ממומן בשיעור של כ כי העובדה בשל בעיקר

 פני על שוטף באופן התקציב ניצול .הנותרים על ידי המועצה  25% -משרד הרווחה ו
 על  .האגף למשרד הרווחה ידי על המועברים לדיווחים בהתאם צעמתב השנה

 כל ולעשות שאושר התקציב את במלואו לנצל  ,פעולותיה כל לדווח על המועצה
 .להגדילו מאמץ

 מספר פי על מקומיות רשויות מתקצב  ,שלו התקציב למגבלות המשרד בהתאם
 הדירוג  ,התושבים רמספ  ,הישוב וביניהם: גודל ידו על , הנקבעיםקריטריונים

הרשות  לרשות, אפיון האופייניות המצוקות סוגי,  הישוב של אקונומי-הסוציו
מקומית,  עיר, מועצה( הרשות  סוג,  )פיתוח  עימות, אזורי לאומית, קו )עדיפות
 הרווחה. במחלקת המטופלים התיקים מספר,  )אזורית  מועצה

ידו    על מוכרת אשר הרווחה גףבא המתנהלת מהפעילות נגזר הרווחה משרד תקציב
 או  ,למשרד מדווחת שאינה פעילות וישנה במידה  .האגף ידי על ומדווחת למשרד

 בתקציב ביטוי לידי תבוא לא היא  ,בה מכיר לא שמשרד הרווחה פעילות לחילופין
 .מטעמו ולא תתקבל השתתפות כספית מהמשרד

 2018עד  2016ה בשנים כי תקציב משרד הרווחה על מהנתונים הכספיים עולה,
, ההוצאה בפועל בשנים הנ"ל תואמת את שיעור הגידול  29% -כ יעור מצטבר שלבש

 השתתפות הכולל רווחה בתחומי המועצה הוצאותבתקציב המשרד. להלן פירוט: 
 על אושרו אשר שונות ופעילויות מקצועי סמך  ,ס"מת  ,מטופלים המשרד בהשמת

ההוצאות גדלו  2017ובשנת ₪  12,885,000 -כ בסך 2016הסתכמו בשנת  האגף,  ידי
 היקף₪ .  16,701,000  -היקף ההוצאות גדל והגיע ל 2018ובשנת ₪  14,027,000 -ל

 בין הכוללת ביותר וקפדנית אחראית ובקרה דיווח עבודת מחייב ,רחב זה פעילות
 םהתקבולי וקבלת,  הרווחה האגף במשרד דיווחי קליטת מקצועי אחר מעקב היתר

 .שנקלטו הדיווחים בגין

 - ניתן לא כאשר  .אשכולות 8 -מ מורכב המקומיות לרשויות הרווחה משרד תקציב
 בתקציב צורך למועצה אין אם לאשכול, לדוגמא: מאשכול תקציב להעביר

 לא הרווחה אגף , ונוער בתקציב לילד צורך קיים זאת ולעומת  ,בשירותים למפגר
 . לאשכול מאשכול תקציב של מהמשרד, העברה לבקש יכול

 אשכול כל על .והעדפותיו הרווחה משרד למדיניות בהתאם מתוקצב אשכול כל
 בתוך האשכול העברות לבצע הרווחה, ניתן משרד מטעם מקצועי מפקח מופקד

 להלן פירוט האשכולות: .המקצועי המפקח באישור ,בלבד

  ,ועובדי מנהלם המשכורות לעובדים סוציאליי סעיף את כולל - מינהל פרק  .א
 .חומרים, אחזקת רכב ליסינג וביטוח , שירותי מחשוב ועוד  ,הצטיידות

סדנאות   ,לילדים למשפחות עם סיוע כולל - והמשפחה הפרט רווחת פרק  .ב
 , מרכזי טיפול באלימות, במצוקה בקהילה למשפחות חומרית עזרה למשפחה ,

 .ועוד  ,זוגי לטיפול תחנות
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שונים: טיפולים בילד בקהילה,  פרויקטים כולל - ונוער לדיל פרק שירותים   .ג
טיפולים נתיבים להורות, ליוו והעשרה ילדים ביסודי, טיפול בפגיעות מיניות , 

 .אחזקת ילדים בפנימיות, ילדים במעונות יום , ועוד

זקן זקנים בבתי אבות, נופשון לזקן, שירותים ל כולל - לזקן שירותים פרק  . ד
שכונה תומכת, סיוע לניצולי  עילות מועדון אשכול, לות בבית חם ופהכולל: פעי

שואה, קהילה תומכת לניצולי שואה, מועדון מופת לניצולי שואה, מועדון מופת 
 .ועוד צוחר, מועדונים מועשרים מסגרות יומיות לזקן,

אחזקת   ,במעונות מפגרים סידור סעיפי תקציב: כולל - למפגר שירותים פרק  .ה
, הסעות אוטיסטים , מרכז יום ותעסוקה לבוגרים, טים במסגרות אוטיס

נופשונים וקייטנות, מועדוניות לילדים , טיפול בהורים ובילדיה , הסעות למרכזי 
 .יום, ועוד

הדרכת עיוור ובני ביתו, אחזקת נכים  שירותי שיקום כולל: -שיקום שירותי פרק    .ו
ם לתעסוקה, תעסוקה מוגנת בפנימיות, שקום נכים בקהילה, הסעות נכי

 .ועוד קשים למוגבלים, צרכים מיוחדים לילדים, מרכזי יום לנכים

פעילויות קיץ לילדים בקיץ, בית חם לנערות,  סעיף את כולל -תקון  שירותי פרק    .ז
טיפול בנוער מתמכר,   ,וצעירים בנוער טיפול יחידה לנפגעות תקיפה מינית,

 .ועוד התמכרויות מבוגרים

הסעות מטופלים, הוצאות עבודה  סעיף את הכולל -בקהילה  פעילות רקפ  .ח
 .קהילתית, הוצאות שכר למתנדבים, ועוד

 עובדת של להגיע לידיעתה חייבות הרווחה, במחלקת שמתבצעות הפעולות כל
 ולא שלא דווחה הרווחה, פעולה למשרד עליהן לדווח שתוכל מנת הזכאות, על

כל  בגינה יעביר לא והמשרד ,בוצעה לא ללשכ כפעולה במשרד, כמוה נרשמה
  כספית .  השתתפות

-ו 12/2017 -הנתונים בטבלה שלהלן, מתבססים על דו"ח תקצוב והתחשבנות ל
שדווח למשרד , סעיפי תקציב או פעולה  65 -, הדוח מכיל פירוט של כ12/2018

 והמשרד הכיר בפעילות ותוקצבו בהתאם . בכדי להשוות בין ההכנסות ממשרד
צורך למיין ולרכז את סעיפי התקציב  היההרווחה ובין ההוצאות בפועל של המועצה, 

התחשבנות לפרקי התקציב המתאימים ולהשוות מול ההוצאה בפועל . נתוני בדוח 
המערכת   -שומים בכרטסת הנה"ח ) להלןההוצאה בפועל מתבססים על הנתונים הר

 פיננסית מועצה (.
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 להלן הטבלה:

 
פרק 
 יבתקצ

 2018שנת  2017שנת 

סה"כ 
הוצאה 

התחשבנו
ת משרד 

רווחה 
(100% ) 

סה"כ 
הכנסה 
ממשרד 
הרווחה 

(75%) 

סה"כ 
הוצאה 
בפועל 

מתקציב 
 מועצה

אחוז 
השתת

פות 
משרד 
 רווחה

סה"כ 
הוצאה 

התחשבנו
ת משרד 

רווחה 
(100% ) 

סה"כ 
הכנסה 
ממשרד 
הרווחה 

(75%) 

סה"כ 
הוצאה 
בפועל 

מתקציב 
 מועצה

אחוז 
השת

ת תפו
משרד 

 הרווח

 מנהל
 71 3,330,000 2,357,000 2,892,000 61 3,028,000 1,856,000 2,343,000 הרווחה

 רווחת
 הפרט

 ומשפחה
320,000 250,000 289,000 87 474,000 399,000 431,000 93 

 שירות
 לילד
 ונוער

2,287,000 1,771,000 
2,368,000 

75 3,429,000 2,556,000 3,298,000 78 

 שירות
 72 3,693,000 2,677,000 3,052,000 87 3,103,000 2,693,000 3,074,000 לזקן

 שירות
 78 2,550,000 1,992,000 2,485,000 74 2,161,000 1,608,000 2,108,000 למפגר

 שרותי
 67 2,059,000 1,380,000 1,841,000 68 1,760,000 1,197,000 1,573,000 שיקום

 שרותי
 76 489,000 373,000 461,000 65 271,000 175,000 215,000 תקון

 פעילות
 83 760,000 628,000 831,000 78 966,000 753,000 843,000 בקהילה

 56,000 74,000 60 81,000 49,000 63,000 עולים
91,000 

62 

 74 16,701,000 12,418,000 15,539,000 74 14,027,000 10,352,000 12,826,000 סה"כ

 
 הערות לטבלה

 18% -עלה בכ 2018כי תקציב הביצוע של משרד הרווחה בשנת , מהנתונים עולה   -
העלייה הגדולה ₪ ,  2,713,000 -ביחס לשנה קודמת , מדובר בגידול תקציבי של כ

לא  2017, שנוספו סעיפי תקציב חדשים/נוספים שבשנת  בתקציב מוסברת בכך
 היו רשומים .

 12,826,000 -בכ מה, הסתכ 2017ההוצאה להתחשבנות עם משרד הרווחה בשנת    -
(, מהסכום הנ"ל המשרד העביר  100%סה"כ הוצאה דו"ח התחשבנות  ₪ ) 

וכרת מההוצאה המ 80% -אשר מהווים כ₪ )  10,352,000 -למועצה הכנסה בסך כ
 20% -השתתפות מועצה של כ ,₪  2,474,000על ידי המשרד ( והיתרה בסך 

₪   14,027,000 -נרשמה הוצאה בסך כ יתקציבביצוע הבבפועל  .מההוצאה
ההפרש בין הוצאה שנרשמה בספרי המועצה לזו הרשומה בדוחות להתחשבנות 

ה ששולמה על ידי המועצ₪,  1,201,000 -כבסך המוכרת ע"י משרד הרווחה היא 
 -ההוצאה להתחשבנות גדלה ל 2018ללא השתתפות משרד הרווחה. בשנת 

אחוז השתתפות  ₪ , 12,418,000 -והשתתפות המשרד בהוצאה כ₪  15,539,000
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, במקביל המועצה הגדילה את ההוצאה בגין פעילויות 80% -המשרד עמד על כ
 ש"ח.  16,701,000 -הרווחה  לכ

ט והמשפחה , בפרק תקציב רווחת הפר2017ת אחוז השתתפות משרד הרווחה בשנ    -
, הדברים נכונים גם 93% -ה לכתאחוז השתתפות המשרד על 2018ובשנת  87%-כ

קציב שירותים לילד ונוער, פעילות בקהילה, שירותים למפגר. אחוז לגבי פרק ת
, וזה מוסבר בכך  75%ההשתתפות המשרד חורג מאחוז המימון המוסכם קרי 

מימון מלא בתקציב שהשתתפות המשרד בהוצאה הוא  שישנם לא מעט סעיפי
 . 100%קרי השתתפות של 

 2018ולה, סך הוצאה בשנת הוצאות מנהל רווחה כולל שכר לעובדים והוצאות פע    -
 62% -כעומד על בנושא שכר לעובדים אחוז מימון המשרד ש"ח,  3,330,000-כ

-"ל כ , וזה מוסבר בכך שמתוך הסכום הנ75% -מדובר באחוז מימון נמוך מ
ידי המשרד. בנוסף המשרד לא מכיר בהוצאות פעולה לא ממומן על ₪  1,000,000

 ירותי מחשוב וכו'. כלליות , כגון: החזקת מכוניות וביטוח , ש

יש לציין שבנושא שכר עובדים, השתתפות משרד הרווחה על פי תקנים 
די שאושרו על ידי המשרד ובהתאם לעלויות השכר התקניות כפי שנקבעו על י

אשר במרבית המקרים אינן זהות לעלויות השכר בפועל בהן עומדת  ,המשרד
ת זכאות, כי המועצה . נמסר למבקר על ידי עובדהמועצה ומושלמים לעובדים

מבצעת בקרה על השתתפות המשרד בשכר העובדים בהשוואה לעלויות השכר 
ה בנוסף, לתשלומי שכר לעובדים בתקן משלמת המועצבהם עומדת המועצה. 

שלמה המועצה  2017שנת שכר עבור עובדים המועסקים בתקציבי פעולה, ב
כאשר הבסיס  ₪, 820,000 -זה עלה לכ 2018ובשנת ₪  644,000 -לעובדים הנ"ל כ

להשתתפות המשרד בשכר עובדים בתקציב פעולה, הינו מספר המשתתפים 
 ומגולם בסעיפי ,בפעילות, השתתפות המשרד בשכר פעולה הינו נמוך יותר

ושא מיצוי הכנסות ממשרד נהתקציב ולא מכסה את מלוא עלות תשלומי השכר. 
ותשלומי שכר לעובדים באגף, אמור על פי תוכנית הרווחה בנושא כוח אדם 

 . 2019השנתית של המבקר להיבדק בשנת 

מוסבר בתשלומי שכר בתוכניות כגון:  -שירותי שיקום הפער בהוצאה בתקציב     -
 ₪. 210,272 -יקום נכים בקהילה, היקף ההוצאה כרגים , שילדים חולתוכניות 

לסעיף תקציב  מתשלום שכרמוסבר בחלקו  - בתקציב שירות לזקןהפער בהוצאה     -
) סל  תשלום שכר לסעיף תקציב סל"בוכן ₪ ,  130,614בסך  מועדון מופת צוחר

באזרח  תשלום שכר לסעיף טיפולוכן ₪,  83,757לניצול שואה מרותקי בית ( בסך 
ש"ח,  החזר הוצאות  221,881 -סה"כ הוצאות שכר כ₪,  7,510בסך ותיק בסיכון 

שכר ממשרד הרווחה מגולם בהשתתפות המשרד בהוצאות פעילויות. סה"כ 
 . 3,693,000 -בגין שירות לזקן מסתכמת בכ 2018הוצאה בשנת 

"ח ביחס ש 1,000,000 -בכ 2018גדלה בשנת  בשירותים לילד ולנוער,ההוצאה    -
 ₪ . 3,298,000 -והסתכמה בכלשנה קודמת 
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 6,991,000 -מסתכמים בכ בשירות לזקן והשירותים לילד ולנוער,ביצוע תקציבי    -
 מסך ההוצאה הכוללת בגין שירותי רווחה .  42% -אשר מהווים כ₪ 

, 50% -בכ 2018, עלה בשנת  תקציב שירותי תקוןתקציב משרד הרווחה בסעיפי     -
 . 2018בשנת ₪  461,000 -ל 2017נת בש₪  231,000 -מ

את סך ביצוע תקציבי של המועצה, בכל  2018 - 2016 השנים לגבי  ,בחנה הביקורת
 שלהלן: בטבלה כמפורט  ,הרווחה משרד השתתף שבמימונן שנה

  ביצוע תקציבי שנה
 

 גידול אחוז
 בפעילות

 משנה קודמת

 גודל
 האוכלוסייה

 גידול אחוז
ה שנמ היבאוכלוסי

 קודמת

2016 12,885,000 1% 15,097 3.5% 

2017 14,027,000 9% 15,613 3.4% 

2018 16,701,000 
19% 

15,885 1.7% 

 
גדל תקציב   2018- 2016 בשנים כי להיווכח ניתן המפורטים בטבלה, הנתוניםמ 

לשירותים  מחלקה באמצעות המועצה לתושבי הניתנים רווחה שירותי מימון
 -כ באותן שנים היה האוכלוסייה שגידול , בעוד לשנה וצעבממ 10%-בכ חברתיים

גדל הביצוע  2018 לשנת ועד 2016 בשנה, בנוסף אנו רואים שמשנת בממוצע 3%
 .המועצה באוכלוסיית 5%-כ של גידול מול 29% -בכ חברתיים שירותים התקציבי על

ים לתושב שאגף הרווחה מספק השירותים הרחבת את בחיוב רואה הביקורת
 מצעות המחלקה לשירותים חברתיים.בא

 2018 -ו 2017, 2016  מטופלים  בשנים: בהשמת סעיפי תקציב פירוט להלן
 הכספי: ההיקף מבחינת בסעיפים המשמעותיים

 סעיף תקציבי
 תקציב השמת מטופלים

2016 2017 2018 

 1,854,000 1,124,000 811,000 אחזקת ילדים בפנימיות

 1,337,000 1,146,000 1,048,000 ותאחזקת נכים בפנימי

 1,106,000 1,029,000 974,000 סידור במעונות מוגבלים

 482,000 545,000 555,000 אחזקת זקנים במעונות

 803,000 784,000 710,000 מסגרות יומיות לזקן

 5,584,018 4,630,017 4,100,016 סה"כ
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בסעיף אחזקת ילדים בפנימיות יש עלייה בתקציב בשיעור  כי עולה, מנתוני הטבלה
סעיפי תקציב הרשומים בטבלה מתוך  5 -. ב 2016ביחס לשנת  2018בשנת  47%של 
סעיפי תקציב הרשומים בדוח תקצוב של משרד הרווחה, אנו רואים שסה"כ  65

 . 35% -מהווים כ , ביחד הם 2018תקציב הביצוע מכלל התקציב לשנת 

 ניצולם אי יבי השמות בשלתקצ הפחתת

 הנתונים סמך המועצה ועל לצרכי בהתאם מנוהל למועצה, המוקצה המשרד תקציב

 המשרד  השנה, חודש. במהלך מדי מדווחת למשרד שהמחלקה לשירותים חברתיים

 תקצוב דו"ח בין למועצה. מבדיקת השוואה הניתן התקציב את מקטין או מגדיל

לחודש דצמבר  והתחשבנות תקצוב דו"ח לבין 2018ינואר  חודש של נותחשבוהת
, נמצא שהמשרד הפחית תקציב, במספר סעיפי השמות מטופלים, להלן סעיפי 2018

 הרשומים בטבלה, שבהם הייתה הפחתה תקציבית:התקציב 
 

 הנושא הסעיף מס'
התקציב 

בחודש 
1/18  

התקציב 
 12/18בחודש 

סכום הפחתת 
תקציב 

רד המש
במהלך שנת 

2018 

1 
 3,951 17,382 21,333 תעסוקה נתמכת לנכים 90622011

 1,367 43,966 45,333 הדרכת עיוור ובני ביתו 90622660 2

 3,178 822 4,000 מועדון חברתי מש"ה 90855433 3

 28,757 27,164 55,921 מרכזי ועדות חוק סיעוד 91013990 4

 13,333 0 13,333 מקלטים לנשים מוכות 91025100 5

 5,844 42,689 48,533 סיוע למשפחות עם ילדים 91026414 6

7 91038417 
תוכנית עם הפנים 

 83,430 144,045 227,475 לקהילה

 11,627 240 11,867 ילדים במצוקה עולים 91039447 8

 16,353 792,927 953,280 מופ"ת ניצולי שואה 91043413 9

צולי קהילה תומכת ני 91043414 10
 72,511 205,889 278,400 שואה

 49,602 103,398 153,000 בתים חמים לנערות 91165428 11

 433,953 1,378,522 1,812,475 סה"כ

 
הופחת או לא נוצל מהתקציב ₪  434,000 -מנתוני הטבלה מתקבל כי סכום של כ

 ידי משרד הרווחה .ים על שהועמד לרשות המחלקה לשירותים חברתי
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אי ניצול תקציב : מופ"ת ניצולי שואה, קהילה  - מנהלת האגף מסרה בתגובה
תומכת ניצולי שואה, ובית חם נערות . אלו סעיפים שמתוקצבים בהועדות. בתחילת 
שנה משרד הרווחה מתקצב לפי המספר המקסימלי של ההועדות בכל מסגרת 

ממערכת מס"ר בכמות החניכים בכל האמת  ובהמשך השנה מתחשבן עפ"י דיווחי
 מסגרת. 

  קשישים השמת

 לעניין,  והרווחה העבודה משרד והודעות בהוראות המופיעות להגדרות בהתאם 
 .שנה 62לה  שמלאו ואישה שנה, 67 לו  שמלאו איש הוא זקן  ,זקנים במעונות השמת

 הזקנה בגיל התפקוד לרמות בהתאם קבוצות לארבע נחלקת הקשישים אוכלוסיית
 כדלקמן:

    משק את עצמם בכוחות ולנהל בעצמם לטפל המסוגלים קשישים - עצמאיים .1
 .ביתם

 בחלק הזולת ולסיוע אישי לטיפול הזקוקים קשישים  -תשושים ) מוגבלים ( . 2
 .התפקודי במצבם ירידה עקב  ,יום -היום מפעולות

 הפעילות  בכל הזולת לסיוע זקוקים  ,מתפקדים ולא רתוקים קשישים -סיעודיים .3
 .היומיומית

 כושר  ,זיכרון  :כגון בתחומים מנטלית מירידה הסובלים קשישים  -נפש  תשושי.  4
 .ובמקום בזמן התמצאות ,שיפוט

מפעילה עבור הקשישים  - המחלקה לקשיש/שירותים לזקן באגף הרווחה
ם מועשרים , וכן ) מועשר פלוס תזונתי ( מועדוני מועדוני מופ"ת 6 -כהעצמאיים 

שואה וקהילה תומכת לניצולי שואה. עבור קשישים תשושים  מועדון לניצולי
שנמצאים במרכזי יום, הפעילות וההסעות והארוחות לקשישים ניתנים על ידי 

  נפש ", או " תשוש כ " סיעודי " מוגדר הקשיש כאשרעמותת לקשיש נווה אשכול. 
 הוא כאשר זאת לעומת ,הבריאות דמשר בידי אבות בבית לסידורו האחריות תהיה
 המחלקה באמצעות בבית אבות השמתו כ"תשוש " תטופל או " עצמאי כ" מוגדר

 אינם הקהילתיים השירותים כאשר רק , 4.8סעיף  תע"ס הוראות על פי . לקשיש
 העברתו לשקול יש  ,לשפרו או הזקן תפקוד את לשמר אינם מסוגלים או קיימים

 על  ,תתבצע אבות לבית הקשיש הפניית  ,לפיכך .בקשתו פי על וזאת  ,זקנים למעון
 מספר לבחינת ובכפוף  ,קרובי משפחתו או הקשיש של פנייתו בעקבות  ,רוב פי

  ,הזקן של תפקודי -הרפואי המצב  :ביניהם  ,שלו הנזקקות מידת לקביעת מדדים
 .הכלכלי ומצבו הזקן גיל  ,למחייה סביבתיים תנאים  ,חברתי-המשפחתי מצבו

 מעביר אשר  ,הרווחה בידי משרד מבוצע אבות בבתי קשישים השמת בגין התשלום
. חלקה בגין עם המועצה מתחשבן מכן ולאחר  ,העלות מלוא את האבות לבתי ישירות

המקומית  שברשות חברתיים לשירותים התע"ס, המחלקה להנחיות בהתאם
 בהוצאות ההשתתפות ןבמימו משפחתו ובני הקשיש של חלקו גביית על אחראית

 ומועברת לאומי לביטוח המוסד באמצעות המתבצעת גבייה ההחזקה במעון ) למעט
 הסכום לבין ההחזקה עלות מלוא בין ההפרש מימון .למשרד הרווחה ( ישירות
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 להתחשבנות " הוצאה "יכונה  להלן ומשרד הרווחה המועצה י"ע מהקשיש שנגבה
 . 75% של בשיעור הרווחה משרד יןלב  25% של בשיעור המועצה בין נחלק

 העבודה משרד ע"י שנקבעת מכסה על פי מאושרת במוסדות קשישים השמת
 :גורמים מספר בין נחלק במוסד, הקשיש של החזקתו ומימון הוצאות  ,והרווחה

 על ידי זכאות שנעשה לתחשיב בהתאם ובני משפחתו הקשיש של עצמית השתתפות
 משרד המועצה, והשתתפות השתתפות ,ס "עת להוראות עובדת הזכאות בכפוף

  .והרווחה העבודה

 : 2018להלן טבלת הוצאות, המחלקה שירותים לזקן לשנת 

סמל 
 סעיף הסעיף

 
 12/2018דו"ח תקצוב והתחשבנות  

הוצאות 
 מועצה

 סה"כ
הוצאה 

להתחשבנות 
(100% ) 

השתתפו
 ג' צד ת

סה"כ 
השתתפות 

משרד הרווחה 
(75% ) 

בבתי זקנים אחזקת  1042410
 482,000 381,000 135,000 347,000 אבות

 803,000 518,000 115,000 688,000 מסגרות יום לזקן 1043410

 411,000 365,000 17,000 486,000 מועדונים מועשרים 1043412

 701,000 793,000 54,000 793,000 ניצולי שואה מופ"ת 1043413

 274,000 208,000 0 277,000 שכונה תומכת 1043416

1043290 
שירותים לניצולי 

 19,000 62,000 0 62,000 שואה

קהילה תומכת  1043414
 206,000 206,000 0 206,000 ניצולי שואה

 163,000 85,000 0 113,000 מועדוניות לזקנים 1043430

טיפול אזרח ותיק  1043310
 10,000 - 17,000 0 - 23,000 בסיכון

 48,000 33,000 4,000 44,000 ילהטיפול בזקן בקה 1043440

 3,117,000 2,634,000 325,000 2,993,000 סה"כ

 
 הערות לטבלה

 
מסך  88% -מנתוני הטבלה נמצא, ששיעור השתתפות משרד הרווחה מגיע לכ  -

השתתפות נמוך , שיעור  12% -ושיעור השתתפות המועצה בהוצאה כ, ההוצאה
 . 25%ביחס לדרישה של השתתפות של 
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 34,000, קיים פער הכנסה ממשרד הרווחה של  בסעיף אחזקת זקנים בבתי אבות  -
לעומת סך ההוצאה להתחשבנות , בדרך כלל המצב אמור להיות הפוך. בנוסף ₪ 

לפי הנחיות המשרד ) השתתפות צד ג' ( אמור אגף הרווחה לגבות השתתפות 
ש"ח , בפועל נמצא  30,000 -ובני משפחתם בגין אחזקתם בבתי אבות כ מקשישים

 ₪. 15,000 -זכאות גבתה מהקשישים כ מהבדיקה שעובדת

מעל ההוצאה ₪  115,000 -, ההוצאה בפועל הייתה גבוהה כבמסגרות יום לזקן  -
.  35% -להתחשבנות מול המשרד, ולכן השתתפות המועצה בהוצאה הייתה כ

₪   115,000 -אמור לגבות מהקשישים בגין השתתפותם במסגרות כבנוסף האגף , 
מבדיקת כרטסת הנהלת חשבונות בסעיף הכנסה גביית השתתפות הזקן, לא נרשם 

 ה הכנסה בגין השתתפות. בלשהתק

 23,000, הסעיף תוקצב על ידי משרד הרווחה במינוס של טיפול אזרח וותיק בסיכון  -
    ₪. 17,000ובקיזוז של ₪, 

 17,000 -המחלקה קוזזה  ב -סעיף אזרח ותיק בסיכון  - הלת האגף מסרה בתגובהנמ
י ב. יעוץ בסעיף זה. סעיף זה ניתן לנצל רק לשני דרכים: א. יעוץ משפט₪ 

פסיכוגריאטרי.  אי לכך לא היה למחלקה צורך בתקצוב זה. מצ"ב מכתב משרד 
 הרווחה בנדון.

 דוח תקצוב והתחשבנות. 6

 לתשלום, בדוח אליו ההוצאות, המועברות כל את חודש מדי כזרמ הרווחה משרד
 :חלקים משלושה מורכב זה ח". דו  "והתחשבנות תקצוב דוח " :המכונה

 החודשית. ההוצאה  .א
 התקציבית. הבקרה . ב
 התקציב. ביצוע אחר מעקב . ג

 מסעיפי אחד בכל למועצה המאושר התקציב מהו חודש מדי ללמוד, ניתן זה מדו"ח
 בסעיף שלה, המחשוב במערכת ושנקלטה למשרד שדווחה ההוצאה יב, מהיקצהת

 כאשר  .המועצהשל  הבנק חשבון מחויב או מזוכה בו הסכום בדו"ח מופיע היתרה
 היא ח"הדו ואושרו, יתרת שתוקצבו מאלה גבוהים מבצע תשלומים הרווחה משרד
  בהפרש. מחויב של המועצה הבנק וחשבון חובה, יתרת

. החלק והתחשבנות תקצוב ח"דו חודש מדי למועצה שולח הרווחה רדכאמור מש
סעיף, מורכב: סה"כ הוצאה חודשית בכל "ההוצאה החודשית" הראשון בדוח 

השתתפות צד ג' בהוצאה ) השתתפות הורים בהוצאה (, חלק המשרד בהוצאה קרי 
י בהוצאה, כאשר בסעיף תקציב 25%מסך ההוצאה, חלק המועצה בהוצאה קרי  75%

מסוים יש חובת השתתפות הורים המשרד מקזז מההוצאה החודשית את סכום 
"הבקרה ק השני, החל ההשתתפות והיתרה היא הבסיס להתחשבנות מול המועצה.

 סעיף בכל המצטבר בתקציב מהתקציב ( 75%המשרד )  מורכב: חלק התקציבית"
 עד סעיף בכל  )ביצוע ( המצטברת בהוצאה המשרד חודש, חלק לאותו עד וסעיף
 סעיף בכל חודש לאותו עד המשרד י"ע המועצה של מצטבר חיוב/, זיכוי חודש לאותו

וסעיף. החלק השלישי בדוח "  סעיף בכל המשרד של זה בחודש חיוב/וסעיף, זיכוי
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, הוצאה להתחשבנות  100%מורכב: הקצבה שנתית  " התקציב ביצוע אחר מעקב
 כספית או כמותית. לניצול בהקצהה יתרתמצטברת, השתתפות צד ג' מצטבר,  

 :עיקריים תחומים המועצה בחמישה את המשרד מתקצב

  .מאפיינים מוגדרים בעלי נקובה עובדים כמות עבור - א"כ בשכר השתתפות   -

את   המקבלים הנזקקים/ מסודרים כמות פי על משולמות - כמותיות מכסות  -

 ערך מכסה לכל) עודו רותים לזקןאחזקת ילדים בפנימיות , שי כגון:( השירותים 
הכספי  הביצוע השנה במהלך להשתנות יכול למהותה. התעריף כספי בהתאם

 השמה סמך טפסי על התחשבנות ח"בדו נרשם הכמותיים בסעיפים המצטבר

 במסגרות. המטופלים שיבוץ את ומבטאים הרווחה למשרד הנשלחים למסגרות,

 הרשות  המקומית לתושבי מסייע הרווחה משרד - )סיוע תשלומי מערכת (מת"ס    -
 ,חימום תנורי ,וציוד  ) מקררים שירותים של שונות רכישות במימון לכך הזכאים

 .( וכדומה שיניים טיפולי

 עבודה שעות להזמין הרווחה למחלקת המאפשר  ,דיווח סוג זהו - מקצועי סמך  -    
  .הרווחה מוטבי מחלקת לטובת סיעוד מחברות

 השייכות מסגרות הפעלת במימון המקומית לרשות מסייע הרווחה משרד - כספי   -  
 .(וילדים ועוד  הורים מרכזי  ,מסמים לגמילה המרכז ) כגון לרשות

 מתעריף בנויים הכמותיים התקציב סעיפי  ,הכספיים התקציב מסעיפי בשונה
 פי על היא המקומית הרשות עם המשרד התחשבנות  ,לפיכך  .ליחידה כמותית

במסגרות  ולסידורים ביתיים חוץ לסידורים מיועדים בעיקרם אלו סעיפים  ,ריףעת
 .בקהילה יומיות

המשרד, האגף  עם האגף של ההתחשבנות חודשית, אחר לצורך מעקב ובקרה
דוחות ממוחשבים המופקים מדי חודש ממערכת הרווחה וממערכת  2 -משתמש ב

 .  מס"רתקצוב והתחשבנות, ודו"ח  מס"ר של המשרד: דו"ח

 :ותקינותם הנתונים שלמות לבדיקת האגף י"ע הנערכות הבקרות להלן

תקצוב  ח"" דו אחראית למעקב ובדיקה מדי חודש אחר האגף, מזכירת -
 חודש מדי האגף ידי על וניצולו התקציב סך את מציג זה , דוח  "והתחשבנות

 התקציב וליצנ .המשרד ידי על מתוקצבות אשר סעיף בפעילויות כל בגין בחודשו,
 האגף שמדווח הדיווחים סמך על ורק אך נעשה הרווחה משרד מטעם הניתן

אחר הדיווחים הן בדוח מסר והן בדוח  עוקב והאגף לא במידה  .למשרד הרווחה
 השתתפות של משמעותיים סכומים להפסיד עשויה המועצה  ,תקצוב והתחשבנות

 .המשרד
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, בכדי דיקה מדי חודש אחר דוח מס"רעובדת זכאות של האגף, אחראית למעקב וב  -
 נקלטו במשרד, כגון:לוודא שכל הדיווחים שהאגף דיווח עליהם בגין מושמים 

 שינוי/עזיבה (ם כלשה שינוים נקלטו וכן אם החדשים המטופלים שמות
 .) וכו'  תעריף שינוי/דרגה

נשאר, הדוח נשלח לאגף לבדיקה אם /עוזב , מפיק המשרד דוח בסוף כל שנה -
המסגרת , הדוחות מוחזרים למשרד לבדיקה  חניכים נשארים או עוזבים אתה

וזאת במטרה לעקוב אחרי המטופלים במסגרות , ולא לשלם למסגרות   ,ועדכון
 בגין מטופלים שעזבו. 

 מעדכן ס"עו כל בו "תיקים "מיון שנה המחלקה לשירותים חברתיים, מבצעת מידי - 
 שינוי/התיק אינטנסיביות/יותו ) גניזהשנמצא בתחום אחר תיקי המטופלים את

 (. וכו משפחתי מצב

 התשלומים, כפי העברת בגין הרשות חשבון את חודש , מחייב מדי הרווחה משרד
 בוצעה ההוצאה אם המועצה רק חשבון את המשרד על ידו. במקביל, מזכה שבוצעו

 צההמוע חשבון מזכה את המשרד, המשרד ע"י ומוכר מראש סעיף שאושר במסגרת
 מהסכום המאושר. 75% ב

 משרד מתקציבי חריגות ולהיווצרות הבנות לאי מקור הינה,  זו התחשבנות שיטת
 מנת על  .המקומית הרשות ע"י במלואן ומומנו המשרד על ידי כוסו שלא הרווחה

 טפסים אחר קפדני מעקב לקיים הרווחה מחלקת חריגות וגירעונות, על למנוע
 למשמעות מודעות התשלומים, מתוך ביצוע לשם למשרד הרווחה המועברים
על ידי המשרד, ובדיקת דוחות המשרד  אינן מכוסות הן כאשר  בעיקר, , ההוראות
מלא  שמי פירוט מצרף הוא  הרשות, את מחייב הרווחה משרד כאשר  .מדי חודש

 מטופל כל בגין הכספיים שנעשו המושמים במסגרות /מוסדות, החיובים כל של
 אחר פרטני מעקב גם לבצע מחלקת הרווחה על  שבוצעה. לפיכך, ותלפעי כל ובעבור

 .שמות המטופלים 

 ונקלטו , דווחו 2018לשנת   האגף ידי על שבוצעו ההוצאות כלל בדק, אם המבקר

 דגם המבקר כך, במימון ההוצאות. לצורך השתתפותו קבלת לצורך הרווחה במשרד

 לבין הנה"ח בכרטסת שנרשמה השנתית בין ההוצאה והשווה כספיים סעיפים 10

תקצוב  בדו"ח שנרשמה הרווחה, כפי במשרד ונקלטה השנתית שדווחה ההוצאה
 . 12/2018 והתחשבנות לחודש 

 את ההוצאה מבטאת דצמבר לחודש התחשבנות בדו"ח ההוצאה לעיל, שצוין כפי

בניגוד   )אוקטובר -נובמבר ( במשרד  התקציב שנת במהלך ונקלטה שדווחה
 בין פערים וקיימים ולכן ייתכן ,  )דצמבר- ינואר( שנה  המבטאת הנה"ח לכרטסת

 לכרטסת הנה"ח.  התחשבנות דו"ח
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 :להלן טבלת הפערים בהוצאה

 סעיף
 תקציבי

 בכרטסת
 הנה"ח

 סעיף שם
 תקציבי

 סעיף מקביל
בדו"ח 

 התחשבנות

הוצאה 
 שנתית

כרטסת  
 הנה"ח

הוצאה 
 שנתית
בדו"ח 

  התחשבנות
(100% ) 

 פער
 

 24,875 - 22,900 1,975 230091043310 טיפול אזרח ותיק בסיכון 1844400751

1842200840 
משפחות במצוקה 

 בקהילה
230091026410 60,633 52,350 8,283 

 11,874 123,492 135,366 230090855420 מרכז יום טיפולי מש"ה 1845200840

 26,292 18,395 44,687 230090622110 שקומי נכיםמ. יום  1846800840

 8,640 61,538 70,178 230090622260 מרכזי יום לנכים קשים 1846800842

 134,846 346,835 481,681 230091042410 אחזקת זקנים במעונות 1844300840

 111,879 690,851 802,730 230091043410 מסגרות יומיות לזקן 1844500840

 15,961 66,465 82,426 230091013490 עובדי שכונה עולים 1849000110

מרכז יום ותעסוקה  1845100845
 32,441 45,998 78,439 230090881043 לבוגרים

 375,091 1,383,024 1,758,115  סה"כ

 

   - הערות לטבלה

 22,900בסעיף תקציבי טיפול באזרח ותיק בסיכון, משרד הרווחה הפחית למועצה     -
    מסה"כ הוצאות להתחשבנות.₪ 

בסעיפי תקציב : אחזקת זקנים במעונות, מרכז יום טיפולי מש"ה , מרכזי יום    -
לנכים קשים , מסגרות יומיות לזקן, מרכז יום ותעסוקה לבוגרים , קיימים פער 
כספיים בין הרישום בדוח תקצוב והתחשבנות ובין הרישום בכרטסת המועצה. 

כולל השתתפות צד ים מוסברים בכך שהרישום בכרטסת המבקר מציין שהפער
ג' מצטברת . את כספי גביית השתתפות צד ג' מהמטופלים המשרד מקזז מסך 
ההתחשבנות ומטיל על המועצה את החובה לגבות את הכספים מהמטופלים . 

 המבקר מציין שעל האגף לאכוף ולהעלות את שיעור הגבייה מהורים . 

 בי המועצה  לת מעונות יום ביישוהתקשרות המועצה להפע.7

, קובע את הזכות למעון  2000  התש"ס יום ( למעון ) הזכות  בסיכון פעוטות חוק
החוק מגדיר פעוט בסיכון, חודש הנמצא בסיכון.  36חודשים ועד  6יום לכל פעוט בגיל 

פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, שהוועדה קבעה לגביו 
ריך לשהות במעון יום, כדי למנוע את נמצא במצב סיכון ועקב כך הוא צ כי הוא

 מתפקד אינו הפעוט מהורי מצבי סיכון לפעוט: אחד מציין החוק הוצאתו מביתו.
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 והתמכרות נפשית, מחלת נפש, אלכוהוליזם במשפחה, הפרעה אלימות מחמת כראוי
 מבני המשפחה.  אחד של כרונית מחלה או קשה, זנות, עבריינות לסמים, פיגור, נכות

יום כפופה להחלטת וועדת חוק פעוטות במעון  השמת פעוטות 8.10הוראת תע"ס 
 36מי שטרם מלאו לו  פעוטבסיכון במחלקה לשירותיים חברתיים . על פי ההגדרה : 

 15מי שטרם מלאו לו  תינוקבספטמבר של אותה שנת לימודים.  1 -חודשים ב
  מודים.בספטמבר בשנת הלי 1-חודשים ב

 הרווחה שירותי של השמה ועדת ידי על שהוגדר פעוט שכל קובעת בישראל החקיקה
 רב או רגיל יום מעון( יום   במעון היום במהלך צריך לשהות  "בסיכון פעוט"כ

 להתפתחותו ותורם שלומו על המגן מענה לתת אמורה יום במעון השהות  )תכליתי
בחיק  מסכנים אירועים מפני הפעוט על נההג אכן בה ויש  ,מהבית הוצאתו את ומונע

  .המשפחה

 התמ"ת, היא משרד ידי על המוכרים הרך לגיל ובמשפחתונים היום במעונות שילוב 
 במסגרת טיפול זהו בסיכון. הנתונים הרך בגיל בילדים ביותר לטיפול השכיחה הדרך

 מקל זה מצב  16:00עד   7:00 השעות במעונות בין שוהים הילדים הקהילה, כאשר

 מסודרות במסגרות לרוב – שוהים הצעירים הילדים , שכן המשפחה ועל האם על
 נורמטיבית, חינוכית במסגרת להשתלב האפשרות לילד ניתנת וכן , לבית מחוץ

 ילדים התמ"ת משרד ומדיניות חקיקה לפי מעשירות. חינוכיות ולחוות התנסויות
 ידי על המוכרים למעונות הבלבק ביותר הגבוהה העדיפות נמצאים בדרגת בסיכון

 ) השתתפות הלימוד בשכר יותר ממשלתית גדולה להשתתפות המשרד, וזוכים
 הרווחה(. משרד ידי על ממומנת הלימוד בשכר הממשלה

 שבמשרד ולנוער לילד השירות ידי על מרוכז בסיכון, הרך בגיל בילדים הטיפול 
 ברשויות חברתיים יםרותלשי המחלקות לילד ולנוער, באמצעות השירות הרווחה.

למסגרת  הילדים את ומפנה במצבי סיכון, הנמצאים הילדים את מאתר המקומיות
 המוכרים ולמשפחתונים למעונות , ההפניה היאמשפחתון או מעון להם שמתאימה

 ותהליכי ובמשפחתונים במעונות ההכרה תהליכי כי לציין יש התמ"ת. משרד על ידי
 והמעקב בסיכון ילדים הפנית מ"ת, ואילותה באחריות משרד הינם הפיקוח

 הרווחה. משרד הינם באחריות אלה, ילדים של הלימוד שכר וסבסוד אחריהם
 הלימוד לפי טבלאות המשרד, והרשות משכר 75% -ב  משתתף הרווחה משרד

 היום והמשפחתונים מעונות שבכל היא המדיניות . 25% -ב משתתפת המקומית
ילדי  בסיכון ) ילדים הן להשתלב יכולים התמ"ת, משרד ידי על הרך, המוכרים לגיל

 מבחני פי על הלימוד בשכר משרד התמ"ת להשתתפות הזכאים ילדים רווחה ( והן
 ההורים ) ילדי עבודה (. של תעסוקה

 לקבוע החוק של מטרתו - 2018 התשע"ט  לפעוטות יום מעונות על הפיקוח חוק
 עליהם,  לשם רישוי ופיקוח זה , ובכלללפעוטות יום מעונות הפעלת לעניין הסדר
 לקדם ,השוהים במעונות פעוטות של כבודם ועל זכויותיהם שלומם, על על הגנה

פעוטות,  של נאותים, מניעת היפגעותם תנאים מתן הבטחת התפתחותם, ולשם את
 גופניים,צורכיהם ה , ומילוי אלה לפעוטות הולמת וטיפולית חינוכית סביבה

 למעונות האגף יהיה מנהל. על פי החוק, הממונה והחינוכיים יםהחברתי הרגשיים,
 העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. במשרד הרך לגיל ומשפחתונים יום
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הפיקוח והמעקב אחר הפעלת מעונות יום לפעוטות ותינוקות, נמצא בתחום 
 יישובי המועצה פועלים 32 -נמצא, ב. מהבדיקה האחריות של אגף החינוך במועצה

 , הן בקיבוצים והן במושבים. מעונות יום 60 -למעלה מ

 .נושא הפיקוח והמעקב והרישוי אחר הפעלת מעונות יום לא נבדק על ידי המבקר

החליטה הוועדה במחלקה לשירותים  -הליך השמת פעוט בסיכון במעון יום  
מטפל להורי הפעוט מכתב החלטה  חברתיים שהפעוט זכאי למעון , ימסור עו"ס

למסגרת. הסידור במעון הינו חלק  לא טופס החלטה על השמה וטופס השמהוימ
תיק השמת הפעוט עובר לעובדת זכאות לקביעת מתוכנית הטיפול בפעוט ובהוריו. 

, השתתפות ההורים הזכאות ותחשיב  השתתפות של ההורים בסידור הפעוט במעון
שוטפת. אם יש החלטת הועדה תקפה לשנת לימודים ה נקבעת על פי רמת הכנסתם.

עוט במסגרת, מתקיים דיון חוזר לקראת שנת הלימודים צורך בהמשך סידור הפ
 הבאה.

לאחר מכן, הורי הפעוט פונים למעון/משפחתון עם טופס השמה למסגרת וסידור  
במקרה בו משפחה אינה משלמת את ההשתתפות תשלום השתתפותם החודשית. 

ותודיע למחלקה על כוונתה , רשאית המסגרת להפסיק את הסידור למסגרת,
המחלקה תפעל בכל האמצעים על מנת שהפעוט לא יפלט להפסיק את הסידור. 

 .מהמסגרת

קביעת הזכאות או דרגת השתתפות ההורים, תקבע אחת לשנה לפי נתוני המשפחה, 
מספר תחשיב השתתפות הורים נעשה על פי הכנסה של ראש המשפחה מחולק ל

מי החזקה, בהתאם לרמת בים להשתתף בדכל ההורים חיינפשות במשפחה. 
. בטבלאות רווחה מצוין תעריף פעוט ההכנסה לפי טבלאות שכר משרד הרווחה

כלומר שכר הלימוד נקבע לפי גיל הפעוט או התינוק ולפי סוג ותעריף לתינוק, 
השתתפות ההורים משולמת ישירות למעון/משפחתון, בנוסף הטבלאות  המסגרת.

 מתעדכנים מדי שנה .

קביעת דרגת הזכאות והשתתפות ההורים, טופס השמה למסגרת מוזן למערכת 
מס"ר של משרד הרווחה על ידי עובדת הזכאות . מדי חודש המשרד מנפיק למועצה 

ות יום, הדוח כולל: שמות דוח מס"ר ) מסגרות רווחה ( החזקת ילדים במעונ
לום השתתפות המסגרות, שמות הפעוטות והתינוקות והתשלום החודשי, גובה תש

ם , נמצא שהילדי2018ההורים . מבדיקת דוח מס"ר של משרד הרווחה לחודש מרץ 
 2 -פעוטות ו 2ילדים:  4רשומים  בעמיעוזמסגרות, כדלהלן:  4 -בסיכון הושמו ב

בחלוציות  מעון יתדתינוקות ופעוט אחד,  4ילדים :  5ים רשומ בעין הבשורתינוקות, 
רשום פעוט אחד.  סה"כ  מושב עובדת , חלוצית אחד תינוקו 3 -פעוטות ו 3רשומים 

תינוקות. בנוסף הדוח מציין חלוקת תשלום בין חלק  9 -פעוטות ו 7רשומים בדוח: 
לת שכר ההורים וחלק משרד הרווחה. מהבדיקה נמצא שהתשלומים תואמים לטב

 לימוד במעונות של משרד הרווחה .

אה להתחשבנות בין סה"כ ההוצ, נמצא  ש12/18מבדיקת דוח תקצוב והתחשבנות 
) קרי  236,000 -הכנסות ממשרד הרווחה כ₪,  342,000 -המשרד למועצה כ
 -( כ 25%מההוצאה ( והוצאות המועצה בגין השתתפות )  75%השתתפות המשרד 

, שלמה 25%-( , נמצא שבנוסף להשתתפות המועצה ב 18439/840סעיף ₪ )  106,000
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עבור ₪  247,000 -( כ 18439/750ן בע"מ ) סעיף לרשת קיבוצו 2018המועצה בשנת 
לאור הפערים הכספיים בין השתתפות המועצה תינוקות ופעוטות במעונות יום . 

ם להשתתפות משרד הרווחה , נבדק מהם הסיבות לפערים הכספיים בהשמת ילדי
 בסיכון במעונות יום לאורך השנים, להלן הטבלה:

 שנה
הוצאה 

התחשבנות  
 (100% ) 

ת     תתפוהש  
משרד הרווחה 

 (75%       ) 

 הוצאות המועצה

השתתפות 
המועצה   

(25% ) 

תשלום לרשת 
 קיבוצון 

פער בין ההכנסה 
ממשרד הרווחה 

לתשלום המועצה 
 לרשת קיבוצון

2014 410,000 274,000 136,000 351,000 77,000 

2015 412,000 278,000 135,000 368,000 90,000 

2016 351,000 238,000 113,000 276,000 38,000 

2017 309,000 232,000 158,000 227,000 5,000- 

2018 342,000 236,000 106,000 269,000 33,000 

 
    הערות טבלה

 75%משרד הרווחה מעביר למועצה את השתתפותו בגובה  :ההליך הקיים -
, מנגד בספרי המועצה  כהכנסהנרשמים שמעביר המשרד ם והכספי, מההוצאה 

אך  .המועצה אמורה לשלם לרשת קיבוצון את הכספים שהועברו ממשרד הרווחה
בפועל מנתוני הטבלה נמצא שלאורך השנים המועצה שלמה יותר ממה שהועבר 

 278,000 -כנסה ממשרד הרווחה כנרשמה ה 2015: בשנת לדוגמאממשדר הרווחה. 
כלומר נטל הוצאה נוסף ₪,  368,000 -בפועל המועצה שלמה לרשת קיבוצון כ₪ , 

הכנסה ממשרד בין ההפער ₪.  90,000 -בכ 25% -למועצה מעבר להשתתפותה ב
 -ו 2017,  2016הרווחה ובין תשלום המועצה לרשת קיבוצון, הלך וקטן בשנים 

2018 . 

של  כהו לנטל כספי נוסף למועצה, מוסבר בהשתתפות נמואחד ההסברים לפער א -
משרד הרווחה , כדלהלן : עלות חודשית לפעוט ולתינוק לפי טבלאות שכר לימוד 
משרד הרווחה נמוך מהמחירים המרביים למעונות יום שמפרסם משרד התמ"ת 
בתחילת שנת הלימודים. על פי ההסכם של המועצה עם רשת קיבוצון , המועצה 

: בשנת הלימודים תשע"ט  לדוגמארשת לפי תעריפי משרד התמ"ת , משלמת ל
לפי טבלאות שכר לימוד משרד הרווחה עלות חודשית לפעוט/ילד  9/2018קרי 

מנגד רשת קיבוצון מחייב את המועצה לפי עלות ₪ .  2,569ולתינוק ₪  1,969
 ₪.  2,721ולתינוק ₪  2,086חודשית לפעוט 

ת קיבוצון פונה למנהלת הגיל הרך במועצה, ולהורים הסבר נוסף, מדי שנה רש     
במעונות יום לקבלת אישור תשלום עבור תוספת סל, הסל כולל שירותים נוספים 
שמקבלים הילדים , כגון: יחס מספר ילדים לסייעת /מטפלת נמוך יותר מהמקובל, 



- 30 - 
 

: בשנת הלימודים תשע"ח לדוגמאחוגים, הארכת שהות הילדים בחודש אוגוסט, 
מדי חודש עבור כל ילד, ועבור ₪  306פעיל גבה מההורים עבור תוספת סל, סך המ

מנהל רשת קיבוצון מסר למבקר שעבור ילדי רווחה הוא לחודש . ₪  650תינוק 
 . גובה את עלות הסל מהמועצה ולא מההורים

 תשלומים לרשת קיבוצון

ות עו"ס , מנהלת מחלקת הגיל הרך , מנהל צו :לאור הממצאים, המבקר נפגש עם
עובדת זכאות, לקבלת הסברים לגבי התקשרות והתשלומים לרשת קיבוצון מפעילת 
מעונות יום, מהפגישות התקבל הסבר חלקי או חוסר ידיעה לגבי ההתקשרות וגובה 

צון מדי חודש.  להמשך התשלום החודשי עבור ילדים בסיכון המשולם לרשת קיבו
 הסכמים עם רשת קיבוצון בע"מ. הבדיקה, פנה המבקר למזכיר המועצה לקבלת

מעיון במסמכי המכרז וההסכמים עם המפעיל שהועברו למבקר, נמצא שהמועצה      
מכרזים  2 -הסכמים לאחר זכייתה ב 2חתמה עם רשת קיבוצון מפעיל מעונות יום 

והסכם  6/2012, להלן ההסכמים: הסכם בתאריכים שונים שהמועצה פרסמה
, מתייחס לכלל ילדי המועצה הן להורים  ל מעונות יוםההסכמים עם מפעי.  8/2017

עובדים והן לילדים בסיכון, התמורה הכספית למפעיל והגבייה מההורים עבור כל 
חודש מסתמך על צו המחירים המרביים במעונות יום כולל מע"מ המפורסמים על 

 תמ"ת מדי שנה.ידי משרד ה

ום . בקיבוצים וביישוביים דתיים מעונות י 60 -ישובי המועצה פועלים כ 32 -ב    
והיישוב , במושבים המעונות מופעלים על ידי  המעונות מופעלים על ידי הקיבוץ

 8/2017 -רשת קיבוצון (, על פי ההסכם מ –המועצה באמצעות קבלן מפעיל ) להלן 
 באבשלום. 2מבטחים ,  2בעין הבשור,  2ביישוביים:  מעונות יום 6הקבלן מפעיל 

בין התשלום הכספי  נמצאו פערים בתשלומים 2018חשבוניות קבלן לשנת  מבדיקת    
המוכר על ידי משרד הרווחה עבור כל ילד ותינוק ובגינו המשרד מעביר את 
השתתפותו ובין הסכום המשולם למפעיל על ידי המועצה. לקבלת הסברים לפערי 

הלימודים שלום שנמצאו בחשבוניות שהוגשו על ידי רשת קיבוצון במהלך שנת ת
( בגין פעוטות ותינוקות במעונות יום, פנה המבקר למנהל  2017תשע"ח )ספטמבר 

לחודש כולל מע"מ ₪  2,930רשת קיבוצון אשר מסר למבקר, שעבור תינוק הוא גובה 
לחודש כולל ₪  2,630בייה היא עבור תוספת סל , ועבור פעוט/ילד  הג₪  306וכולל 

לעומת זאת לפי תעריף משרד התמ"ת: התשלום . ₪  650מע"מ וכולל תוספת סל בסך 
כולל מע"מ ₪  2,050לחודש כולל מע"מ ותוספת סל, ועבור פעוט ₪  2,685עבור תינוק 

 לא כולל תוספת סל. 
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  : 3/18להלן טבלת, ממצאי בדיקת חשבונית קיבוצון לחודש 

 חודש
שם 

פעוט או 
 תינוק

פעוט או 
 תינוק

 
סכום החיוב 

בחשבונית 
יכוי השתת' בנ

הורים כולל 
תוספת סל  

 ומע"מ
 (1) 

השתתפות 
 הורים

תוספת 
 סל
 

 

 
תעריף 
משרד 
 הרווחה

 (2 ) 
 

 
פער בחיוב בין 
תעריף משרד 
הרווחה לבין 

תעריף הגבייה 
 בפועל .

 (1-2 ) 

3/18 .  445 1,814 306 660 2,259 תינוק אש

 .  448 1,924 306 550 2,372 תינוק אמ

 933 1,463 650 426 2,396 פעוט פ. א 

 741 884 650 1,005 1,625 פעוט ב.ע.ס 

 741 1,655 650 234 2,396 פעוט א.ל 

 741 1,789 650 100 2,530 פעוט ס.א 

 741 1,789 650 100 2,530 פעוט א.י 

 741 1,077 650 812 1,818 פעוט ס.א 

 456 2,374 306 100 2,830 תינוק ק.ד.מ 

 5,987 14,769 4,818  20,756 סה"כ

  
  הסבר טבלה

תעריף משרד הרווחה כפי שרשום בטבלה, נגזר מטבלאות שכר לימוד שמפרסם    -
חשבונית רשת קיבוצון המוגשת למועצה לתשלום כוללת תשלום . משרד הרווחה

על ידי משרד הרווחה, ולכן  לא מוכר ל תוספת סל , יש לציין שתשלום תוספת ס
מי שהיה אמור לשלם את תוספת הסל אין בגינה החזר כספי ממשרד הרווחה , 

 מדי חודש אלה ההורים, אך בפועל נמצא שהמועצה סופגת את עלות תוספת הסל
₪  4,818 -הילדים כ 9על חשבונה. מנתוני הטבלה סה"כ תשלום תוספת סל בגין 

 ₪. 81657, -לחודש, לשנה כ

פער בחיוב בין תעריף משרד הרווחה לבין תעריף הגבייה בפועל על ידי רשת   -     
תוספת סל, ויתרת הסכום ₪  4,818, הפער מורכב לחודש₪  5,987קיבוצון בסך 

מוסבר בפערי שכר לימוד בין טבלאות ₪  14,028 -ולשנה כלחודש ₪  1,169בסך 
ר לימוד המפורסמים על ידי משרד שכר לימוד משרד הרווחה ובין תעריפי שכ

התמ"ת . על פי ההסכם עם רשת קיבוצון שכר הלימוד המשולם בגין ילדים בסיכון 
 נגזר ממה שמפרסם משרד התמ"ת בתחילת שנת הלימודים.

, נמצא שהמפעיל חייב 2018מבדיקת חשבוניות המפעיל רשת קיבוצון לאורך שנת   -       
    ן, לא נמצאו חיובים חריגים.את המועצה מדי חודש באופן תקי
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למבקר לא ברור, מדוע קיימים פערים בטבלאות שכר לימוד בין טבלת משרד 
בסיכון הרווחה ובין טבלת משרד התמ"ת. נושא מימון תוספת סל שירותים לילדים 

מכספי המועצה ולא מכספי מההורים צריך להיבחן על ידי המועצה ומנהלת האגף 
ההחלטה לעגן במסמך מסודר, עותק מהמסמך להעביר  לשירותים חברתיים, ואת

 .  מדי שנה לגזברות

פער בחיוב בין תעריף משרד הרווחה לפעוטות בסיכון  - מנהלת האגף מסרה בתגובה
 :  להלן התגובהלבין תעריף גביה בפועל על ידי רשת קיבוצון, 

טי  קיבוצון זו רשת שמפעילה שירות שעולה בסטנדרט שלו על השירות הסטנדר .א
סוכות,  -של המדינה ) מצבת כח אדם, פתיחה גם בחופשות משרד החינוך 

 מוגבר וכד'(. חנוכה.., ליווי פדגוגי

 לאור ההבדלים בסטנדרט מהמקובל בארצי העלות להשמת פעוט גבוהה יותר .  .ב

אין     -קיבוצון זו האופציה היחידה להשמת פעוט בסיכון במועצה אזורית אשכול .ג
 אופציה אחרת.

ר הנ"ל נוצרה דלתא )פער( בין התעריפים של משרד הרווחה/תמ"ת+ לאו .ד
תעריפים גבוהים  -בעת ממה שהוסבר לעילהתשלום שנגבה מההורים. הדלתא נו

 של קיבוצון.     

מזכיר, גזברית, ראש רשות  -הוחלט במועצה ) בהחלטת הגורמים הבכירים -לכן   .ה
                                                                                                                                                                                                                                                                  יע בטבלאות.                                                                             ( כי המועצה "תספוג" את הדלתא. ומכאן הפער שמופ

 הפעלת פרויקטים באמצעות העמותה לקידום תושבי אשכול. 8

 חוסן מרכזי חמישה 2008 משנת מפעיל הבריאות משרד,  ממשלה החלטת פי על
   .לטראומה הישראלית הקואליציה הדרום, באמצעות באזור

 החוסן את מרכז המנהל על פי דרישות הקואליציה הישראלית לטראומה, הגוף
עמותה לקידום תושבי חבל אשכול  באמצעות יעשה הנדרשים, השירותים את ומפעיל

  .במרכז הטיפול בתחום שירותיההנותנת את 

בין העמותה לקידום חבל אשכול ובין הקואליציה הישראלית לטראומה נחתם חוזה  
החוזה, העמותה תגיש לקואליציה דרישות תשלום מדי חודש, וזאת במטרה על פי 

לממן את הוצאות הפעלה במרכז חוסן . לצורך כך העמותה פתחה כרטיס חו"ז 
 בהנהלת החשבונות במועצה.

יה , שהניהול במרכז חוסן יעשה באמצעות הדרישה הראשונית של הקואליצ
ונית של האגף לשירותים העמותה. בפועל המרכז נמצא תחת המסגרת הארג

חברתיים במועצה . מרכז חוסן מספק שירותים ונותן מענה לנפגעי טראומה ובנוסף 
המרכז נותן שירותי כוח אדם ) עובדים סוציאליים ( עבור טיפולים הניתנים 

פולי הנמצא גם הוא תחת המבנה הארגוני של המחלקה, להלן למטופלים במרכז טי
 ה מרכזת ומפעילה:סעיפי תקציב /רווחה שהעמות

 טיפול רגשי לנוער צעירים. -
 נתיבים להורות. -
 תוכנית למוגבלות.  -
 טיפולים לנפגעות תקיפה מינית. -
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 טיפול רגשי לקשישים.  -
 סדנאות למשפחה. -
 טיפוח והעשרה לילדי בתי ספר יסודי. -

ת תנועות בכרטיס הנהלת חשבונות ) כרטיס חו"ז עמותה לקידום אשכול ( מבדיק
 -ההוצאות היו ₪,  1,413,000-צא שסה"כ הוצאות שנרשמו בכרטיס כ, נמ2018לשנת 

המרכזים , השכרת  2 -עבור תשלום שכר למנהלת מרכז חוסן ולעובדים סוציאליים ב
, חשמל , תשלום עבור שיעורי רכב ודלק, תשלום למורות עבור שיעורי תגבור בישובים

 ₪.  1,445,000 -מוסיקה ועוד, סה"כ הכנסות שנרשמו בכרטיס כ

בנוסף מרכז חוסן, נמצא תחת ניהול שוטף של האגף לשירותים חברתיים.   המטופלים 
הנמצאים במסגרות המפורטות לעיל מופנים ומקבלים שירות וטיפול במרכז 
באמצעות עובדי מרכז חוסן וכן באמצעות עובדי המרכז הטיפולי. שכר העבודה עבור 

 החזר הוצאות.  לקבלת עובדי המרכז הטיפולי מדווח למשרד הרווחה 
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 סיכום הממצאים והמלצות

הורים בגין  של עצמית השתתפות תשלומי מאפשרת רווחה, אינה EPR  מערכת .1
קופה ראשית  באמצעות מבוצעים אלה תשלומים כן, על  מושמים באמצעותה,

 לא הגבייה למערכת   EPRמערכת רווחה בין ממשק גבייה. בהיעדר במחלקתה
שילמו או  שלא מטופלים לאיתור מחלקתיים פנימיים בקרה פיק דוחותלה ניתן

 בחסר. או ביתר שילמו

 מידע שיאפשר זרימת באופן המערכות, בין ממשקים לקיים המבקר ממליץ ,

 .חריגים נתונים ואיתור המערכות בין
 

 של משרד הרווחה לנתוני מערכת מס"ר נתוני בין השוואה לא ערך המבקר,  .2
ל משרד הפנים, וזאת בכדי לאתר מושמים שלא גרים או עזבו ממ"ד שמערכת 

 למקום מוחלטת הוכחה לא מהווה שמערכת ממ"ד את תחום הרשות. למרות
 להתמקד מקרים כדאי באילו אינדיקציה מהווה אבל היא  ,המטופל של מגוריו

 המועצה. תושבי שאינם למושמים תשלומים באיתור

 מיון ולהקפיד במהלך המושמים השתייכות אחר המבקר ממליץ, לעקוב 
 יש כי למסגרת/להורה/למושם מובנה מכתב באמצעות שנה מדי ולוודא

 ביישובי המועצה. מתגורר הינו לפיה אסמכתא הרווחה לאגף להמציא

כתוצאה מהחלפת ספקי התוכנה להמשך תפעול מחשבי אגף הרווחה, נמסר על  .3
להעתיק או    EPRרת ב של המועצה, כי המועצה אפשרה לחבידי מנהל המחשו

להעביר קבצים משרת מחשוב של המועצה אל מחשבי החברה, ובכך להמשיך 
וחזקת  את מתן התמיכה ושירות לעמדות במחשבי האגף. העתקת קבצי המידע 

של מטופלי המחלקה בידי חברת פרטית,  המכיל  נתוני מטופלים  המידע מאגר
 בלתי לגורמים להיחשף כולל נתונים רפואיים הן בעבר והן בהווה, עלול

 לתחומי מחוץ והמעקב על מאגר המידע ההגנה הבקרה אמצעי בנוסף  ,מורשים
 אחריותוהמחייבת.  המקובלת האבטחה לעמוד ברמה שלא עלולים מועצה

 שגורמים הפיקוח , ולוודא חובת המועצה על מאגרי מידע ממוחשב כוללת את
 ובותיהם ביחסבח מדיםבמאגר המידע עו המחזיקים או המורשים חיצוניים
רגיש יותר,  במידע שמדובר ככל למוגברת הופכת הפיקוח המידע. חובת לאבטחת

 .שחלה עליו חובת חיסיון בחוק

 חיצוניים ספקים על וביקורות בדיקות המבקר ממליץ, למועצה לבצע

 בכדי  ,המידע ומאגרי המידע מערכות בתחום למועצה שירותים המספקים
 שתחת במערכות נאותה מידע אבטחת רמת על שומריםאלו  ספקים כי לוודא

 .אחריותם

עולה  EPRמבדיקה עם אחראי התמיכה במערכת  -מנהלת האגף מסרה בתגובה 
כי כל בסיס הנתונים נשמר בשרת המועצה ולכן רמת אבטחת המידע היא 

פועלת להעברת כל הקבצים למצב  EPRבאחריות המועצה. בנוסף מערכת 
 .הצפנה
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, נמצא שהמועצה ממשיכה לשלם 8/2018 -יס הנהלת חשבונות ב מבדיקת כרט .4
רווחה  מדי חודש, עבור שימוש במערכת₪  238לחברה לאוטומציה סכום של 

 .9/2016אוטומציה וזאת למרות שההתקשרות מול החברה הסתיים 

, כי המועצה משלמת  בתגובה לממצאים גזברית המועצה מסרה למבקר
עצה הסכם חתום עם החברה, אשר הופסק טרם לאוטומציה מכיוון שהיה למו

סיומו. והסכום המשולם מדי חודש לחברה הוא פשרה שהמועצה הגיעה אליה 
לאור האמור, המבקר בקש  לעיין בהסכם הפשרה, נכון לכתיבת  עם החברה.

הדוח לא נתקבל הסכם הפשרה ולא ידוע תאריך פקיעת תוקפו של הנסכם 
נים מסיום ההתקשרות עם החברה ש 3 -הפשרה וזאת למרות שעברו כ

 .לאוטומציה

 הרשות על מההורים או מהמטופל, מוטלת עצמית השתתפות לגביית האחריות .5
 משמעה המטופלים מן העצמית ההשתתפות גביית על הקפדה " אי .המקומית

 השתתפות וגובה הרווחה משרד השתתפות גובה לרשות, שכן, הפסד כספי
 מכך".  הרשות מושפעים

לניהול הגבייה  EPRנמצא שהאגף, לא עושה שימוש במערכת רווחה מהבדיקה 
 בגין גביית השתתפות מהורים. 

אינה מאפשרת תשלומי  EPRמערכת רווחה  - מנהלת האגף מסרה בתגובה
השתתפות עצמית של הורים בגין מושמים באמצעותה. על כן, תשלומים אלה 

 .  מבוצעים באמצעות מערכת גבייה
 

ביחס לשנה קודמת , מדובר  18% -עלה בכ 2018הרווחה בשנת  תקציב משרד . 6 
העלייה הגדולה בתקציב מוסברת בכך , ₪ ,  2,713,000 -בגידול תקציבי של כ

 לא היו רשומים . 2017שנוספו סעיפי תקציב חדשים/נוספים שבשנת 

דך תקציב ומאי 24% -תקציב משרד הרווחה עלה בכ 2018עד  2016בין השנים        
עמד על  2016, כלומר תקציב משרד הרווחה בשנת  29% -ועצה עלה בכהמ

עמד תקציב  2018בשנת ₪ ,  12,885,000 -ותקציב המועצה כ₪  12,068,000
₪ .  16,701,000 -ותקציב המועצה על כ₪  15,539,000 -משרד הרווחה על כ

ומדת על השתתפות המשרד בתקציב רווחה עשנבדקו, נמצא שלאורך השנים 
מההוצאה להתחשבנות המוכרת על ידי  80% -ור בממוצע קבוע של כשיע

 המשרד. 

 באמצעות המועצה לתושבי הניתנים רווחה שירותי מהאמור לעיל, תקציב
 שגידול , בעוד לשנה בממוצע 10%-בכ לשירותים חברתיים גדל מחלקה

 . 5% -כ באותן שנים היה האוכלוסייה

 2018בדים והוצאות פעולה, סך הוצאה בשנת ולל שכר לעוהוצאות מנהל רווחה כ.   7
 62% -בנושא תשלומי שכר לעובדים אחוז מימון המשרד כש"ח,  3,330,000-כ

-, וזה מוסבר בכך שמתוך הסכום הנ"ל כ 75% -מדובר באחוז מימון נמוך מ
לא ממומן על ידי המשרד. בנוסף המשרד לא מכיר בהוצאות פעולה ₪  1,000,000

 זקת מכוניות וביטוח , שירותי מחשוב וכו'. כלליות , כגון: הח
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יש לציין שבנושא שכר עובדים, השתתפות משרד הרווחה על פי תקנים 
ת השכר התקניות כפי שנקבעו על ידי שאושרו על ידי המשרד ובהתאם לעלויו

אשר במרבית המקרים אינן זהות לעלויות השכר בפועל בהן עומדת  ,המשרד
בנוסף, לתשלומי שכר לעובדים בתקן משלמת . המועצה ומושלמים לעובדים

שלמה  2017המועצה שכר עבור עובדים המועסקים בתקציבי פעולה, בשנת 
 ₪. 820,000 -זה עלה לכ 2018בשנת ו₪  644,000 -המועצה לעובדים הנ"ל כ
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 גביית השתתפות מהורים

 כללי.1

בנושא  ביקורת נערכה,  2018 לשנת המועצה מבקר של העבודה תוכנית במסגרת
 מטופלים השמות בגין הרווחה משרד עם האגף לשירותים חברתיים התחשבנות

. תוך כדי אדם - כוח בתחום הרווחה ממשרד , ומיצוי הכנסות המועצה במסגרות
עשיית הביקורת, נמצא שהיקף הנושאים הנבדקים הוא מורכב וגדול ונדרש להשקיע 

נושאי ביקורת,  3 -ותים חברתיים התפצל לזמן רב. עשיית הביקורת באגף לשיר
כדלהלן: בדיקת השתתפות תשלומי הורים ומטופלים במסגרות, התחשבנות האגף 

 אדם.      -י הכנסות המועצה בתחום כוח עם משרד הרווחה בגין השמות מטופלים, מיצו
 קשישים במעונות, השמת מהשירותים ) כגון: חלק בגין כי קובעות התע"ס הוראות

 או ישלם המטופל  (יום  בפנימיות / אומנה במשפחות / במעונות ילדים תהשמ
 אקונומי-המצב הסוציו פי  -ועל השירות לסוג עצמית בהתאם השתתפות משפחתו

 .המטופל משפחת של

  הטיפול ודרכי הבעיה אופי לפי נקבעת,  ביתית חוץ במסגרת להשמה ילד של נזקקותו
 הילד הורי  .ההשמה בדבר ההחלטה על השפעה אין ההורים להכנסות ולכן  ,בילד

טבלת השתתפות  פי ועל הכנסתם גובה לפי במעון ילדם של ההחזקה בהוצאות יישאו
, בנושא טיפול באזרחים  4תקנון תע"ס פרק  הורים שמפרסם משרד הרווחה.

וותיקים , קובע כי חלק מהשירותים כגון: השמת זקנים תשושים במעונות , נופשון 
ילה תומכת לזקנים, מרכזי יום לזקן, הקשישים ידרשו לשלם השתתפות לזקן, קה

 עצמית לפי רמת הכנסה.

 בו  ,לפונה יראשונ מכתב שולחת הזכאות עובדת  ,השמה על החלטה קבלת עם
  .עצמית להשתתפות התשלום את גובה וכן את אישור ההחלטה להשמה מפרטת

 הזכאות. עובדת ידי על הניערך ותזכא פי מבחן על משלמים  )הוריהם או( המטופלים 

לגבות השתתפות  משרד העבודה והרווחה מחייב את האגף לשירותים חברתיים
 תשלום בהם נקבע  במקרים  ,משפחותיהםמבני  או המטופליםעצמית מהורי 

המופק מדי חודש  . בדו"ח תקצוב והתחשבנותס"התע בהוראת עצמית השתתפות
צא שמשרד הרווחה מקזז את הסכומים ממערכת מחשב של משרד הרווחה , נמ

 . הכספיים של השתתפות העצמית מהכספים המגיעים למועצה 

לשירותים חברתיים מהורים ומטופלים האגף  גבה  2018מהבדיקה נמצא, שבשנת 
 ₪. 107,000 -האגף גבה כ 2017ובשנת ,  ₪ 103,000 -עצמית כ השתתפות בגין
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 הביקורת מטרת.2

גביית דמי השתתפות עצמית מהורים  תהליך ולבחון את וקלבד,  הביקורת מטרת
 דוחותלצורך כך נבדקו  וממטופלים או מבני משפחותיהם בהשמה במסגרת/מוסד.

ודוחות מס"ר ) דוח מפורט בגין השמת מטופלים במסגרות (  תקצוב והתחשבנות
 -ו 2017שמופקים ממערכות מחשב של המשרד הרווחה על מושמים במסגרות לשנת 

מהורים או מבני משפחה על ידי עובדת הזכאות באגף  גביית הכספים הליך. 2018
חלקת הגבייה על ידי עובדת הרווחה, שמירת הכספים והפקדתם בקופה הראשית במ

 זכאות. בדיקת רישום הכנסות הן במחלקת הגבייה והן במחלקת הנהלת חשבונות.

 כספי השתתפות הורים וגביית חיוב .3

 קבלת החלטה להשמה, בדיקת זכאות והחיוב תהליך תיאורל תרשים זרימה, הלןל
   :חברתיים לשירותים עצמית של הורים, במחלקה הכספי בגין השתתפות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 על ידי  נקבעים  "נזקקות" ובדיקת  מקצועית החלטה  :הראשונים השלבים שני
 המטופל באבחון מקצועיים םשיקולי , המפעילות )סוציאליות עובדות( יות "העוס

 .סידור מצריך המצב האם החלטה ובקבלת

 נבדקת  ,תחילה  .כספיים הינם זכאות ובדיקת תקציב בדיקת  :הבאים השלבים שני
 תקציב שנמצא מתאים, לאחר תקציבי סעיף , האם ישנו התקציבית המסגרת
 ת, וזאתהזכאו על ידי עובדת ומשפחתו המטופל של הכלכלי מצבו נבדק  ,מתאים

 מקצועית החלטה

 "נזקקות" בדיקת

 תקציב בדיקת

 זכאות בדיקת

 למטופל הודעה
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מצוין  למטופל נשלחת הודעה בכתב ובה .העצמית ההשתתפות סכום את לקבוע בכדי
 הנדרשת, וסכום השתתפות עצמית שנדרשים ההורים לשלם.  השירות תקופת

  חברתיים לשירותים במחלקה התהליך תיאור

מפרט את הנחיות וסוגי דרכי החישוב והמסמכים הנדרשים אשר  1.22 הוראת תע"ס
את המחלקה לשירותים בחישוב השתתפות המטופלים ו/או מימון המשרד משמשים 

לסוגי הסיוע והשירותים הניתנים מכוח החוק. כגון: חישוב הזכאות והמסמכים 
יהיה עד שנה,   הנדרשים : מעובד שכיר, עצמאי או חבר קיבוץ . תוקף תחשיב הזכאות

ם במהלך השנה יחולו לאחר שנה יעשה תחשיב חדש ודרגת הזכאות ניתנת לשינוי, א
שינויים בסטטוס האישי של ההורים או במספר הנפשות במשפחה או שינוי במצב 

 הכלכלי , יעשה תחשיב זכאות חדש.

לכל מטופל, על פי ממוצע ההכנסה לנפש  זכאות עובדת זכאות עורכת חישוב דרגת
לפי טבלאות שכר לימוד של משרד הרווחה, לאחר מכן עובדת הזכאות מודיעה ו
הורים את סכום תשלום ההשתתפות, והזמנת ההורים להגיע למחלקה להסדרת ל

 התשלומים לשנת הלימודים. 

על פי הוראות תע"ס, רשות מקומית לא תפנה ילד להשמה אם הוריו לא הסדירו 
 . את תשלום ההשתתפות

" רשות לא תפנה ילד להשמה אם הוריו לא  -כדלהלןמנהלת האגף, בתגובה מסרה 
התשלום ", מאוד בעייתי ברמה הפרקטית שכן לעיתים אנו חייבים הסדירו את 

ללוות את הנער/ה למסגרת מאחר ועל כל מקום במסגרת, יש כמה מועמדים. אם לא 
לשבץ או שנצטרך המקום לא ישמר. במקרה כזה או שלא יהיה היכן  -נשלח למסגרת

חריגים להתפשר על מסגרת פחות טובה, אם בכלל. גם אם נשלח בקשה לוועדת 
האגף לוקח  לרוב לוקח מספר שבועות עד שמקבלים תשובה. יחד עם זאת -בדחיפות

 על עצמו לנהל מעקב בנושא זה.

מהבדיקה נמצא, שהורים פונים לעובדת זכאות במחלקה לשירותים חברתיים 
 תתפות, עובדת הזכאות גובה מההורים את התשלום : במזומן,לתשלום דמי הש

תשלום מהורים עובדת הזכאות לא  קבלת נמצא שעםי, בשיקים או בכרטיס אשרא
, הקבלה עבור התשלום מוסרת להורים קבלה ידנית או ממוחשבת עבור התשלום

נשלחת להורים על ידי מחלקת הגבייה בדואר, וזאת לאחר הפקדת הכספים על ידי 
 עובדת הזכאות בקופה הראשית במחלקת הגבייה ורישומם במערכת הגבייה. 

אי מסירת מסמך או קבלה ידנית ממוספרת בעת   -מסרה בתגובה  מנהלת האגף
קבלת תשלום מהורים מנוגד לכללי מנהל תקין, עניין זה תוקן ועובדת זכאות 

 התחילה למסור קבלות ידניות.

הגבייה מההורים מופקדים בקופה הראשית  עובדת הזכאות מסרה למבקר , שכספי
סמך הפקדה. בנוסף עובדת הזכאות במחלקת הגבייה עוד באותו יום, בצירוף מ

מסרה שישנם הורים שהם חברי קיבוץ והתשלום עבור השמת ילדיהם נעשה על ידי 
 פנייה לגזברות לחיוב חו"ז קיבוץ וועד מקומי. 
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חלקה לשירותים חברתיים, המבקר מפנה תשומת לב לכך, שהמצב הקיים במ
נוגד את כלל הפרדת  בנושא גביית השתתפות הורים בגין השמת ילדיהם במסגרות,

תפקידים, שמקים החיוב קרי עובדת הזכאות שקובעת את תעריף התשלום על פי 
חישוב הזכאות, לא יכולה להיות גם גובה את התשלום מההורים . בנוסף אי מסירת 

רת בעת קבלת תשלום מהורים מנוגד לכללי מנהל מסמך או קבלה ידנית ממוספ
 תקין.

 החשיפה להקטנת ולחילופין  ,והחיסכון עילותהי להגברת הבקרה מאמצעי אחד

 אמצעי מטרת  .וסמכויות תפקידים וביזור הפרדה הינו טעויות  וכו', ,סדרים לאי

 או ריכוזיות  .אחד עובד בידי סופו מתחילתו ועד תהליך ביצוע ריכוז למנוע זה,
 טעויות אחד, מאפשרת עובד בידי סופו ועד מראשיתו התהליך ביצוע על בלעדיות

 .יאתרן אשר אחר עובד שאין בשוגג, מכיוון או במזיד

מנהלת האגף מסר בתגובה לממצאים, הנהלת האגף תומכת בהמלצת המבקר לבצע 
שמועברות לאגף את הגביה במחלקת הגביה ) מלבד הפקדות קטנות של קשישים 

 .במזומן ( ע"י נוהל מסודר, דבר שימנע ריכוז התהליך בידי עובד אחד

אשר מפרטת  1.26שהגבייה מהורים מתנהלת בניגוד להוראת תע"ס  המבקר מציין,
"הנחיות לגביית השתתפות הורים בשירותי רווחה ברשויות מקומיות" שתהליך 

  ת קבע בבנק.הגבייה יעשה על ידי מילוי טפסים ותשלום בהורא

 :הבאים העקרונות את לציין ניתן  ס,"תע הוראות מתוך

  מתן מהוצאות בחלק יישאו ) ההורים( נים הפו כי שנקבע שירותים ישנם -
 ג' (. צד( עצמית  השתתפות מהם נגבית כן ועל השירותים, 

  ממוצע לפי ויחושב הפונים של הכלכלי מצבם פי על ייקבעו ההשתתפות, דמי  -
 לנפש. הכנסה

 .ההמועצ י"ע מהורים תיגבה ההשתתפות   - 

      ורים. הה י"ע התשלום בהסדרת מותנה השירות, מתן   - 

 רשות לא תפנה ילד להשמה אם הוריו לא הסדירו את תשלום  ההשתתפות.    -

בדו"ח תקצוב והתחשבנות שמופק ממערכות מחשב רווחה מדי חודש לבדיקה 
מפרט בין היתר, סעיפי תקציב למסגרות שהמשרד מחייב את ומעקב, הדו"ח 

 -הורים ) להלןהמועצה לגבות כספים מהורים שבהם נדרש תשלום השתתפות 
ג' ( , כספים אלה מקוזזים מסכום ההתחשבנות בין המשרד למועצה,  צד השתתפות

מההורים או ונטל גביית הכספים מההורים מוטל על המועצה, ואי גביית הכספים 
 מבני המשפחה מגדיל את הוצאות המועצה.
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מושמים מהורים, עבור ילדים ה עצמית , של גביית כספי השתתפות מדגמית מבדיקה
במסגרת " אחזקת ילדים בפנימיות " , להלן טבלת ממצאי גביית השתתפות עצמית 

 :2018 מהורים לשנת

שם 
 משלם

צורת 
 תשלום

סך 
תשלום 
הורים 
בחודש 

 בש"ח

דו"ח מסר  
משרד 

הרווחה סך 
תשלום 
בחודש 

)השתתפות 
 צד ג'( 

סה"כ 
גביית 

תשלום 
מהורים 

לשנת 
2018 

 בש"ח

 הערות

 0 0 0 0 ש.ט.

 
אלת המבקר, מדוע לא נגבה מההורים לש

תשלום. עובדת זכאות מסרה בתגובה, כי 
הילד נכנס למסגרת מתוקף צו בית משפט , 

וכאשר ניתן צו בית משפט, המחלקה לא 
 נוהגת לגבות השתתפות מהורים .

 1,500 824  500 מזומן ז.ד.

 
על הפער בין דרישת לשאלת המבקר, 

ובין  בחודש,₪  824משרד הרווחה לגבות 
 ₪ 500הגבייה בפעול מהורים סך של 

, כלומר קיים פער או הפחתה  לחודש
לחודש לפי דרישת ₪  324בתשלום בסך 

המשרד, וזאת למרות שבחישוב דרגת 
הזכאות שנקבע להורים ע"י עובדת הזכאות 

מדי חודש. ₪  831נקבע שההורה ישלם 
בתגובה לממצא עובדת הזכאות מסרה כי 

חריגים במשרד  נעשתה פנייה לוועדת
הרווחה להפחתת תשלום ממתינים 

 החלטה. ל

 0 946 0 0 מ.ש.

 
לשאלת המבקר, על אי תשלום הורים 

למרות חיוב המועצה בהשתתפות צד ג' ע"י 
משרד הרווחה. עובדת הזכאות מסרה 

הילד במסגרת בהתאם בתגובה כי 
. ממי לגבות להחלטת צו בית משפט ואין

וב נמצא שחי מבדיקת דוחות מס"ר
המועצה בהשתתפות צד ג' בגין הילד הוא 

ממצאים מדוחות  .2018כולל  2017משנת 
מס"ר הובאו לידיעת עובדת זכאות, אשר 

מסרה בתגובה  שתפנה למשרד הרווחה 
לתקן את סכום השתתפות צד ג' ולהעמיד 

 את הסכום על אפס.

חיוב  פ.ש.
 9,888 824 824 קיבוץ

 
עובדת ההורים שילמו, באמצעות פנייה של 

זכאות להנה"ח במועצה לחייב חו"ז קיבוץ.  
 ן.תקי

חיוב  פ.א.
 9,888 824 824 קיבוץ

 
ההורים שילמו, באמצעות פנייה של עובדת 
זכאות להנה"ח במועצה לחייב חו"ז קיבוץ.  

 תקין.
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 0 2,289 0 0 ג.ד.

 
נמסר למבקר שהילד נכנס למסגרת מתוקף 

ובדת כמו כן  ע, 11/4/19 -בית משפט עד לצו 
זכאות מסרה למבקר שהמחלקה לא נוהגת 
לגבות השתתפות מהורים כאשר ניתן צו בית 

לאור הערת המבקר מדוע המשרד כן . משפט
, עובדת זכאות מסרה מחייב את המועצה

בתגובה שתפנה למשרד הרווחה לתקן את 
השתתפות צד ג' ולהעמיד את סכום 

אפס. מבדיקת דו"ח מס"ר ההשתתפות על 
  8/1/18נקלט במסגרת  נמצא שהחניך

חיוב  ה.ח.ל
 קיבוץ

584 584 7,008 

 
ההורים שילמו, באמצעות פנייה של עובדת 
זכאות להנה"ח במועצה לחייב חו"ז קיבוץ. 

 ן.תקי

 ה.ח.י
חיוב 

 קיבוץ
584 584 7,008 

 
ההורים שילמו, באמצעות פנייה של עובדת 
זכאות להנה"ח במועצה לחייב חו"ז קיבוץ. 

 ן.תקי

 27,708 2,289 2,289 קיםשי ש.ט
ההורים שילמו, באמצעות פנייה של עובדת 
זכאות להנה"ח במועצה לחייב חו"ז קיבוץ. 

 תקין 

חיוב  ל.נ.ק.
 8,424 702 702 קיבוץ

  
ההורים שילמו, באמצעות פנייה של עובדת 
זכאות להנה"ח במועצה לחייב חו"ז קיבוץ. 

 תקין

 

 -הערות לטבלה 

מצאי הטבלה, יש לציין שבדו"ח תקצוב והתחשבנות של לפני מעבר להערות על מ
משרד הרווחה אחזקת ילדים בפנימיות, סיווג ההתחשבנות הינו כמותי , קרי המשרד 
מתקצב כמות מכסות והמחיר או התעריף עבור כל ילד במוסד נקבע על ידי 

 מסגרת/מוסד אשר מגישה חשבון מדי חודש למשרד הרווחה. 

, אחזקת ילדים 12/2017כת משרד הרווחה לחודש מדו"ח מס"ר שמופק ממער
השמת  לדוגמא:בפנימיות, נמצא שתעריף תשלום לכל ילד משתנה לפי סוג המסגרת , 

ילד ז.ד. במוסד עדנים ) הרשום בטבלה לעיל ( עלות אחזקתו במוסד לחודש, לפי דוח 
ם השתתפות הורי₪,  154,080 -ועלות אחזקתן במוסד בשנה כ₪  12,840 -מס"ר כ

לחודש, ₪  824באחזקת הילד במוסד ) השתתפות צד ג' ( לפי קביעת משרד הרווחה 
מהבדיקה נמצא, שעובדת זכאות גבתה ₪ .  9,888 -וסה"כ השתתפות הורים לשנה כ

 -כלומר קיים פער או חוסר גבייה מהורים של כלשנה, ₪  1,500מההורים בפועל 
: השמת ילד מ.ש. דוגמא נוספת .הזכאות לא גבתה מהוריםשעובדת ,  בשנה₪  8,388

לחודש ₪  10,045 -במוסד טוקיאר, עלות אחזקתו של הילד במוסד לפי דוח מס"ר כ
השתתפות הורים לפי טבלאות משרד הרווחה ₪ ,  120,540 -ועלות אחזקתו בשנה כ

₪ ,  11,352 -לחודש ) השתתפות צד ג' ( וסה"כ השתתפות הורים בשנה כ₪  946 -כ
 -ו 2017חלקה לשירותים חברתיים לא גבתה מהורים בשנים בפועל נמצא שהמ
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הזכאות מסרה למבקר שאין ממי לגבות, ושתפנה למשרד הרווחה  עובדת . 2018
 לתקן את סכום השתתפות צד ג', ולהעמיד את ההשתתפות על אפס.

 831 -נמצא מהבדיקה, שהאגף הפחית את התשלום להורים מ - חניך/מטופל ז.ד.  -
לחודש,  וזאת למרות שבחישוב הזכאות במחלקת הרווחה ₪  500 -לחודש ל₪ 

למבקר לא נמסר כל לחודש. ₪  831נקבע להורים לשלם השתתפות עצמית של 
. מבדיקה מסמך מי החליט באגף לשירותים חברתיים על ההפחתה בתשלום

 13/5/18חודשים : בתאריך  3נמצא שההורה שילם רק עבור  במחלקת הגבייה
 ₪.  500 15/10/18 -ו₪  500 5/7/18ובתאריך ₪  500שילם סך 

מהאמור לעיל נמצא, שלמרות ההפחתה בתשלום ההורים לא שילמו עבור כל      
₪,  1,500חודשים כלומר גבייה של  3חודשי שנה ,  וסה"כ הם שלמו עבור 

  ₪. 4,500חודשים. נטל כספי נוסף למועצה בסך  12במקום 

הזכאות מסרה למבקר, שלמרות שהמועצה מחויבת עובדת  - חניך/מטופל מ.ש.  -
₪  946פי הנחיות המשרד, לגבות השתתפות עצמית מההורים ) צד ג' ( בסך על 

נעשו מאמצים על ידי האגף לגבות ₪ ,  11,352 -לחודש, וסך גבייה בשנה כ
. אך בפועל, אין ממי לגבות את ההשתתפות העצמיתמההורים את מלוא הסכום, 

 בשנה.₪  11,352למועצה בסך נטל כספי נוסף 

שניתן להורים. נמצא שהחניך  מסמך כלשהו, בדבר הפטור לא נמסר למבקר     
והערת  12/2018, ורק לאחר בדיקת המבקר בחודש 2017נקלט במסגרת בשנת 

המבקר, עובדת הזכאות מסרה בתגובה, שהיא תפנה למשרד הרווחה להפחית 
 את השתתפות צד ג' לאפס.

עדת חריגים תרשם שעובדת הזכאות או האגף, משתהה בפניות לווהמבקר מ     
במשרד הרווחה לביטול השתתפות עצמית מהורים, כאשר אפשרות הגבייה 
מהורים היא נמוכה או אפסית. אי נקיטת פעולה מצד האגף ופנייה לוועדת 

 חריגים גורמת להגדלת הוצאות המועצה. 

ווחה סך התשלום בחודש )השתתפות מדו"ח מסר  משרד הר - חניך/מטופל ג.ד.  -
נמצא שהאגף לא גבה מההורים תשלום עבור שנת ₪,  2,289 -כ  2018צד ג'( לשנת 

עובדת הזכאות מסרה בתגובה שהילד נכנס למסגרת מתוקף צו בית משפט  . 2018
כמו כן  עובדת זכאות מסרה למבקר שהאגף לא נוהג לגבות ,  11/4/19 -עד ל

המשרד לאור הערת המבקר מדוע  .ניתן צו בית משפטהשתתפות מהורים כאשר 
, עובדת זכאות מסרה כן מחייב את המועצה לגבות מההורים השתתפות עצמית

בתגובה שתפנה למשרד הרווחה לתקן את השתתפות צד ג' ולהעמיד את סכום 
 .8/1/18ההשתתפות על אפס. מבדיקת דו"ח מס"ר נמצא שהחניך נקלט במסגרת 

 ם במצבמהמקרים, ה גדול שבחלק במטופלים שמדובר הבעובד מכיר המבקר
 את תשלומי מהם לגבות אובייקטיבי קושי וקיים נמוך, אקונומי-סוציו

כאשר מדובר באנשים מוחלשים בנוסף ראוי להדגיש , גם  העצמית. ההשתתפות
ואין ממי לגבות ואין הורים שישלמו את השתתפות צד ג', משרד הרווחה מחייב את 

ות את המקרים לוועדת לו ההורים שילמו, ולכן חובה על האגף להפנהמועצה כאי
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חריגים של משרד הרווחה באופן מידי ולא להמתין פרקי זמן ממושכים כמו שקרה 
 .ש. עם המקרה של החניך מ

" חובה על האגף להפנות את המקרים לוועדת חריגים  - מנהלת האגף מסרה בתגובה
מתין פרקי זמן ממושכים "  אנו מקבלים את של משרד הרווחה באופן מידי ולא לה

הערת המבקר ונפעל להטמיע אותה מול עובדת הזכאות והעובדות הסוציאליות. 
התע"ס כולם נמצאים תחת צו ) לחוק הנוער (. על פי  -הילדים ש.ט, מ.ש, ג.ד  בנוסף 

ובבירור מול מפקחת או"מ של המחוז, זוהי החלטה מקצועית של הרשות , במקרה 
" משפחה  -לד תחת צו, האם לחייב את הוריו בתשלום או לא. הוראת התע"ס של י

שילדיה מסודרים בסידור חוץ ביתי לפי צו בית המשפט לנוער מכוח "חוק הנוער" ) 
חברתיים לחייבה בהשתתפות הורים. טיפול והשגחה (, רשאית המחלקה לשירותים 

ת לפי החלטתו. לגבו אם פסק בית המשפט את גובה ההשתתפות, על הרשות
"רשאית", כלומר לא חייבת. זו החלטה מקצועית של המחלקה. בכל המקרים הללו 
העו"ז דיווחה בטופס עדכון השתתפות הורים לשנה"ל תשע"ט כי אין לגבות 

 -הילד ז.ד.ואנו נעקוב כי הדיווח נקלט.  0.12.183-השתתפות מהורים. הדוח נשלח ב
על מנת לתת הנחה  22.10.18 -ווחה  בנעשתה פניה לוועדת חריגים במשרד הר

למשפחה, טרם התקבלה תשובה. ) בדיקתנו השבוע מול משרד הרווחה צריכה 
 להתקבל תשובה בקרוב (.

 האחריות  הרווחה,משרד  והנחיות התע"ס להוראות המבקר מציין , שבהתאם    
כן משרד העבודה  -כמו  המקומית, הרשות על מוטלת עצמית לגביית השתתפות

הרווחה מחייב את האגף לשירותים חברתיים לגבות את ההשתתפות העצמית ו
 מן העצמית ההשתתפות גביית על הקפדה " אי, השירות ניתן בטרם מהמטופלים

 הרווחה משרד השתתפות שיעור שכן, לרשות, הפסד כספי משמעה המטופלים
 עובדותהרווחה,  משרד הנחיות פי על.  מכך" מושפעים הרשות  ושיעור השתתפות

 של העצמית ההשתתפות תשלומי אחר קבלת מעקב לבצע נדרשות הזכאות
 .המטופלים

הורים   השתתפות גביית תשלומי אחר ובקרה המבקר מתרשם, כי לא נעשה מעקב
 .התעריפים מדי שנה הגבייה ועדכון על מעקב ותעל ידי עובדת הזכאות, לרב

ת תלמידים במסגרות והן גבייה מהממצאים המפורטים לעיל, בנושא גבייה באחזק     
 האפשרות את לבחון בהשמת קשישים בבתי אבות שיפורט להלן, המבקר ממליץ

 . הגבייה מחלקת באמצעות העצמית תשלומי ההשתתפות את לגבות

 השתתפות תשלומי מאפשרת רווחה אינה EPR המבקר נמצא, שמערכתמבדיקת      
 רווחה EPRמערכת  בין ממשק רבהיעד  כן, על  .מושמים באמצעותה של עצמית

 לקוחות לאיתור מחלקתיים פנימיים בקרה להפיק דוחות ניתן לא הגבייה למערכת
  בחסר. או ביתר- שילמו שילמו או  או מושמים שלא

מהרישום במערכת הגבייה , נמצא שסך הכנסות בגין תשלום השתתפות הורים עבור 
צה ) לא כולל גבייה ממרכז חוסן(, סעיפי תקציב הכנסות הרשומים בספרי המוע 21 -כ

ובשנת ₪,  107,000 -כ 2017ובשנת ₪,  52,000 -הסתכם בכ 2016סה"כ גבייה בשנת 
 ₪.  103,000 -כ 2018
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הכנסות בגין תשלומי השתתפות הורים לבין ניכוי משרד הרווחה  נתוני בין השוואה
בנות השתתפות עצמית ) השתתפות צד ג' ( כפי שנרשם בדו"ח תקצוב והתחש

סך  2017: בשנת  לדוגמאמשרד הרווחה, מצביע על שיעור גבייה מהורים נמוך, 
י הגזברות כולל ולפי נתונ₪ ,  119,000 -הגבייה מהורים לפי נתוני מחלקת הגבייה כ

וסך ניכוי משרד הרווחה ₪ ,  354,000 -גבייה מקיבוצים סה"כ גבייה מהורים כ
₪   415,000 -כ 2017והתחשבנות לשנת השתתפות צד ג' לפי הרשום בדו"ח תקצוב 

 ש"ח . 61,000 -פער כספי שלא נגבה מההורים בסך כ

 והמועצה ווחההר משרד י"ע צד ג' נקבעו להשתתפות המבקר מציין , שהסכומים
ג' כפי שרשומים בדו"ח  צד השתתפות כ"מהאמור לעיל סה .אותם לגבות מתבקשת

 ההכנסות כ"סה את אשר מהווים , ₪ 415,000 -כ 2017תקצוב והתחשבנות לשנת 
 מהורים נמצא שנגבים בפועל ,גביה מהורים  100%של במקרה המועצה בידי

 נמוכים. סכומים

 מרכז חוסן 

במחלקה שנמצאים במסגרות , מקור גבייה נוסף  לגבייה מהורים עבור ילדיםנוסף ב
ז הניתן במרכ סיוע ומפגשים ליחידים ומשפחות לשירותים חברתיים, הוא עבור

עובדת הזכאות במרכז חוסן מסרה למבקר, כי גובה התשלום עבור המפגשים  חוסן.
 נקבע על ידי ראש צוות עו"ס, לפי הנחיות התע"ס ולפי מבחני הכנסה של המשפחה.

עבור המפגש ההורים משלמים לעובדת הזכאות במזומן או באשראי, בנוסף נמסר 
ת ובה מצוין סכום בלה ידנילמבקר שההורים מקבלים מעובדת הזכאות מסמך או ק

התשלום ופרטי המשלם. סך הגבייה מועבר להפקדה אצל הקופאית הראשית 
במחלקת הגבייה בצירוף העתקי קבלות תשלום . נמסר שלאחר הפקדת הכספים 
ורישום הגבייה ושיוך ההכנסות לסעיף תקציבי " טיפול בילד בקהילה", מערכת 

 מוחשבת.הגבייה מנפיקה לכל הורה ששילם קבלה מ

₪  209,000 -עבור טיפול ילד בקהילה כ 2017מהבדיקה נמצא, סה"כ הכנסות בשנת 
 ₪. 161,000 -כ 2016ובשנת 

מהממצאים המפורטים לעיל, המבקר ממליץ לאחד את הגבייה בידי עובד אחד, הן 
גבייה מהורים בגין השמת ילדיהם והן גבייה מהורים במרכז חוסן, ולהקים באגף 

גבייה, עם הרשאה   EPRה משנית ולחברה למערכתתיים קופלשירותים חבר
 מוגבלת לעבודה משותפת מול הקופה הראשית. 

 של והגביה החיוב לביצוע עבודה נוהל להכין ממליץ המבקר  ,הממצאים לאור
 , כדלהלן: ג' צד הכנסות

 
 כדלהלן: היתר, בין נוהל עבודה יכלול

 מזכירת מאת הגביה יחידת אל יועבר ההשתתפות הורים, סכום חישוב לאחר  -
 החיוב סוג  ,התושב פרטי את שיכלול -מסמך חברתיים לשירותים המחלקה
 . לתשלום שחושב והסכום

 . הגביה במערכת המנוהל בכרטיס אב ייעשה התושב חיוב  -
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 יישמרו  )שיקים או מזומנים ( םיחברתי לשירותים במחלקה שיתקבלו תשלומים - 
 הגביה. למחלקת להעברתם עד ומוגנת נעולה בקופה

 לשירותים המחלקה מזכירת הכספים מהורים ואחרים, תמסור קבלת עם -
 עד זמנית קבלה תהיה זו למשלם, קבלה הקבלות מפנקס,  קבלה חברתיים

 הגביה. ממערכת ממוחשבת קבלה להפקת

 הגביה מחלקת אל יועברו הידניות הקבלות העתקי בצירוף שהתקבלו הכספים  -
 .םקבלת ביום

 יופנו ,חברתיים לשירותים במחלקה הכספים התקבלו לא בהם במקרים -  
 התשלומים. להסדרת ההגבי מחלקת אל המטופלים

 .אשראי כרטיסי , שיקים  ,מזומנים יהיו:  הגביה במחלקת תשלום אמצעי  -

 הוראת טופס על לחתום המטופלים יתבקשו מתמשך, שירות מתן של במקרים  -
 .קבע

 ויועבר חייבים דוח הגביה ממערכת יופק  )או רבעון לאחר חודש( פה לתקו אחת  -
 .לשירותים המחלקה לטיפול

 ג' והכנסות מהורים צד השתתפות

"דוח תקצוב והתחשבנות"  -ג' על פי הרישום ב צד להלן פירוט סכומי השתתפות
בטבלה , הדו"ח מופק ממערכת משרד הרווחה. בנוסף מפורט  12/2017 לחודש

מגבייה מהורים וקשישים שהמועצה גבתה כפי שנרשמו במערכת הנהלת הכנסות 
 הכספים הרשומים בהשתתפות נתוני בין בדיקת השוואה ערכה . הביקורתחשבונות

ההכנסות מהורים וקשישים כפי שנרשמו בהנה"ח ,  נתוניג' ) משרד הרווחה ( ל צד
 בטבלה מצורף עמודה תגובת מנהלת אגף הרווחה לממצאי הטבלה. 

 הטבלה:  להלן

 סעיף תקציבי סמל הסעיף

דו"ח תקצוב 
הכנסות  12/2017והתחשבנות 

מהורים 
 וקשישים

הערות מנהלת אגף 
 סה"כ רווחה

 הוצאה
השתתפו

 ג' צד ת

תעסוקה מוגנת  230090622010
 0 2,106 43,329 למוגבל 

 

מרכז יום לנכים  230090622260
 0 8,640 57,057 קשים

ההורים משלמים 
) נרשמה  פותהשתת

בסעיף "ח הכנראה בהנ
 אחר(

 4,000 21,834 137,940 מרכז יום טיפולי  230090855420
 

 0 582 8,281 שירותים תומכים  230090855430
 

טיפול בהורים  230090881040
 0 4,097 52,102 ובילדיה
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 0 957 18,470 מועדוניות לילדים 230090881042

עובדת זכאות מדווחת 
כי השתתפות זו 
משולמת דרך חו"ז 

  קיבוץ אורים.

230090881043 
מרכז יום 
 0 2,808 96,031 ותעסוקה

 

 0 1,687 9,581 נופשונים וקייטנות  230090881044
 

230091013490 
 הסעות מועצה

150,148 7,041 0 
 

 0 6,347 36,304 משפחות במצוקה  230091026410

שקבלו  משפחות
כגון:  ) שרותי סמך

עזרה ביתית קבלו 
הודעות חיוב אך לא 

ת התשלום . הסדירו א
המחלקה תיידע את 

 -הפונים שהחל מ
לא נאפשר  1/3/19

קבלת שרות ללא 
הסדרת השתת' עצמית 
אלא באישור חריג של 

 מנהלת האגף.
 

230091026961 
סיוע לנפגעי 

 0 2,531 26,152 תאונות דרכים
 

230091038410 
אחזקת ילדים 

 בפנימיות
1,070,000 54,266 47,396 

 

230091042410 
קשישים  אחזקת

 22,783 31,608 161,100 בבתי אבות
 

נופשון לאזרח  230091042430
 וותיק

6,432 936 0 
 

מסגרות יומיות א.  230091043410
 0 117,716 666,050 וותיק 

השתתפות עצמית 
שנגבית ע"י נווה 

 אשכול.

מועדונים  230091043412
 23,918 14,670 448,883 מועשרים

 

 42,000 38,790 565,824 ולי שואהמופת ניצ 230091043413
 

 0 2,106 43,329 תעסוקה מוגנת 230090622010
 

230091072449 
פיתוח דרום 

 0 1,648 65,941 מוגבלויות
 

התמכרויות  230091125061
 504 936 18,126 מבוגרים
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23009072445 
פיתוח דרום פרט 

 0 5,997 42,865 ומשפחה

, אשרנו  2017בשנת 
 דרך פיתוח דרום
, שירותים של מס"ר

השירותים שניתנו הם 
 3 -עזרה ביתית ל

נכה ערירי,  –משפחות 
נכה לרוב נמצא לבד. 
חולת סרטן כירוני 

ילדים .  3 -מטופל ב
מדובר במשפחה 
במצוקה כלכלית 
כרונית . מקבלים סיוע 
במזון  ולכן המחלקה 
לא גבתה מהם 

 השתתפות עצמית .

 140,601 327,303 3,723,945 סה"כ
 

  

 הערות לטבלה 

, מתבססים על דו"ח תקצוב  ג' צד נתוני הכספים הרשומים בטבלה להשתתפות
והתחשבנות ומתייחס רק לסעיפי תקציב שנדרשת בהם השתתפות צד ג', כפי שנאמר 

כהשתתפות  את הסכומים הנ"ל על המחלקה לשירותים חברתיים לגבות מההורים
 והמועצה אמורה לגבות עצמית , סכומי הגבייה הנ"ל נקבעים על ידי משרד הרווחה,

 אותם .

מקזז מסך  הרווחה בדו"ח תקצוב והתחשבנות המוגש למועצה מדי חודש, משרד
סך השתתפות צד ג', והיתרה המתקבלת היא ההוצאה  ההוצאה החודשית את

 25%במימון המשרד ויתרת  מההוצאה 75%להתחשבנות מול המועצה, כאשר 
בצורת התחשבנות זו, המשרד מסיר מעצמו את האחריות לנושא במימון המועצה. 

גבייה מהורים ומאחרים ומעביר את האחריות לגבייה למועצה, והמועצה נושאת 
, כאשר היא לא גובה מההורים ומאחרים את  25% -בנטל כספי נוסף מעבר ל

  . ההשתתפות העצמית

 כ"סה  ,12/2017 לחודש והתחשבנות תקצוב דו"ח פי על - המהרישום בטבל
 צד גביית השתתפות בהם שיש מחלקת הרווחה במסגרת השירותים בגין ההוצאות

ג' שהמשרד קיזז לצורך  צד השתתפות כ"וסה ,3,724,000₪ -בכ ג' הסתכם
 במקרה המועצה בידי ההכנסות כ"סה את אשר מהווים₪  327,000 -כהתחשבנות 

. מנתוני הטבלה סה"כ נגבו מהורים 100% הגבייה מהורים ואחרים היה ושיעור 
 : להלן שיפורט כפיש"ח, מדובר בשיעור גבייה נמוך ,  141,000 -ואחרים  כ

סעיפי תקציב אגף לשירותים  5 -רק ב, סעיפי תקציב המפורטים בטבלה 22מתוך   -
יעור הגבייה עצמית, בשאר סעיפי התקציב שורים השתתפות החברתיים גבה מה

 היה אפס גבייה.

, משרד הרווחה ניכה השתתפות צד ג' בסכום מרכז יום טיפוליבסעיף תקציב    -
 ₪. 4,000מנגד המחלקה גבתה מהמטופלים סך כולל של ₪ ,  21,834מצטבר של 
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אחזקת קשישים בבתי אבות, משרד הרווחה ניכה השתתפות צד ג' בסכום מצטבר   -
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה גבתה מהקשישים מנגד ₪ ,   160,618של 

 ₪.  137,835פער גבייה של ₪.  22,783בגין השמה בבתי אבות סך כולל של 

ות צד ג' בסך השתתפ -אחזקת אזרח ותיק במעונות -מנהלת האגף מסרה בתגובה 
לענ"ד המבקר שגה בחישוב השתתפות צד ג' בנושא זה. השתתפויות ₪,  160,618

. שעל הרשות לגבות מהקשיש 1ח ותיק במעונות מורכבת משני סעיפים: אחזקת אזר
. " פיצול קצבה " השתתפות שעוברת מביטוח לאומי ישירות למשרד 2או משפחתו. 

הסכום שעל הרשות ₪.  161,100 -סתכם בהרווחה. הסכום הכולל של שני החלקים מ
 ₪. 11,796כך שפער הגביה הוא למעשה ₪,  31,608לגבות עומד על כ 

ואכן  12/17המבקר מציין שלאור תגובת מנהלת האגף, נבדק שוב דו"ח מסר לחודש 
הערת מנהלת האגף לגבי אחזקת קשישים בבתי אבות השתתפות צד ג', התקבלה 

 ותוקנו הסכומים בטבלה בהתאם. 

 השמת קשישים בבתי אבות  .4

י ם בבתאור הפער הכספי מגבייה מקשישים, נבדק נושא גבייה מקשישים המושמיל
כ  מוגדר קשיש כאשר.  2017 לשנת עצמית בתשלום השתתפות אבות אשר מחויבים

 בידי משרד אבות בבית לסידורו האחריות תהיה נפש", "תשוש או  "סיעודי"
 השמתו כ "תשוש" תטופל כ "עצמאי" או מוגדר הוא כאשר זאת הבריאות, לעומת

 ( "רק 4.8 ) סעיף ע"סת הוראות על פי .לקשיש  המחלקה באמצעות בבית אבות
 תפקוד את לשמר אינם מסוגלים או קיימים אינם הקהילתיים השירותים כאשר
 הפניית  ,בקשתו." לפיכך פי על זקנים, למעון העברתו לשקול יש לשפרו, או הזקן

קרובי  או הקשיש של פנייתו רוב, בעקבות פי על תתבצע,  אבות לבית הקשיש
 שלו, ביניהם: הנזקקות מידת לקביעת דיםדמ מספר לבחינת משפחתו, ובכפוף

 סביבתיים תנאים חברתי,-המשפחתי מצבו הזקן, של תפקודי -הרפואי  המצב
 .הכלכלי ומצבו הזקן למחייה, גיל

 גורמים: השתתפות מספר בין נחלק במוסד הקשיש של החזקתו מימון הוצאות
זכאות   עובדי ע"י שניערךזכאות,  לתחשיב בהתאם ובני משפחתו הקשיש של עצמית
 .והרווחה העבודה משרד , והשתתפות המועצה תע"ס, השתתפות להוראות בכפוף

  שברשות חברתיים לשירותים ב' ( המחלקה 10.1) סעיף  התע"ס להנחיות בהתאם
 בהוצאות ההשתתפות במימון משפחתו ובני הקשיש של חלקו גביית על אחראית

 לאומי לביטוח המוסד אמצעותב המתבצעת גבייה ) למעט ההחזקה הקשיש במעון
 לבין ההחזקה עלות מלוא בין ההפרש מימון  )למשרד הרווחה ישירות ומועברת

 : "הוצאה יכונה ) להלן ומשרד הרווחה המועצה על ידי מהקשיש שנגבה הסכום
 של בשיעור הרווחה משרד  לבין 25% של בשיעור המועצה בין נחלק להתחשבנות" ( 

75% . 

קשישים  5, רשומים 12/2017של משרד הרווחה לחודש מבדיקת דוח מס"ר 
המושמים בבתי אבות, עלות שנתית לאחזקת הקשישים בבתי אבות לפי דו"ח תקצוב 

לשנה , בניכוי השתתפות צד ג' בסך ₪  538,956 -כ 12/2017והתחשבנות לחודש 
גבות מהקשישים ( סה"כ את הסכום הנ"ל, המשרד קבע שעל המועצה ל₪ )  160,618
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בפועל נמצא שהמועצה גבתה ₪.  384,579 -התחשבנות בין המשרד למועצה כל
רק  2018ולשנת ₪ ,  19,812 -כ 2017מהקשישים לפי רישומי מחלקת הגבייה לשנת 

 ₪. 13,332 -קשישים רשומים בבתי אבות, סה"כ גבייה כ 5קשיש אחד שילם מתוך 

 2017בות לשנת ממצאי בדיקת, גביית השתתפות קשישים בדמי אחזקה בבתי א
 במימון ובני משפחתו הקשיש של חלקו חישוב אופן לרבותמרוכזים בטבלה כלהלן, 

השתתפות צד ג' כפי שרשום בדוח  החובות, וסה"כ גביית במעון, הוצאות החזקתו
 .2017תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה לשנת 

 להלן הטבלה:     

שם 
 הקשיש

תאריך 
קליטה 

בבית 
 אבות

האם 
מומש 

ס של נכ
 הזקן

האם צורפו 
מסמכים 
רפואיים 

ומסמכים 
 נוספים

האם 
הבנים 

משתתפי
 ם בעלות

סה"כ 
השתתפות 

צד ג' לשנת 
2017 

 בש"ח

סה"כ 
השתתפות 
הזקן ובני 
משפחתו  

 2017לשנת 

פער 
 גבייה

 28,416 6,480 34,896 כן כן - 30/12/13 פ.א.

 12,636 13,332 25,968 לא כן אין נכס 21/10/12 א.מ

 27,876 0 27,876 לא כן אין נכס 26/12/06 .עב.ע.

אין  כן אין נכס 23/3/15 ב.א.
 ילדים

31,668 0 31,668 

 40,692 0 40,692 כן כן אין נכס 1/7/16 פ.ב.

 141,288 19,812 161,100 סה"כ                        

 

השתתפות צד ג' שקיזז משרד הרווחה בדוח תקצוב  סה"כ -הערות לטבלה
מתוך הסכום הנ"ל סך ₪,  161,000 -כ 12/2017 -והתחשבנות כולל פיצול קצבה ל

לציין על המועצה לגבות מהקשישים או לחלופין לפנות למשרד הרווחה ו₪  32,000
שאין ביכולתה לגבות את הכסף מהקשישים, ובכך להפחית את קיזוז הכספים 

   25%והמועצה  75%להתחשבנות שהוא הבסיס לחלוקה בהוצאה בין המשרד מסה"כ 

באמצעות חיוב המועצה לגבות השתתפות צד ג' מהמטופלים, מקטין בכך המשרד 
 הלן פירוט:את חלקו בהוצאה ומגדיל את נטל ההוצאה על המועצה, ל

₪  19,812 -כ 2017קשישים בשנת  2 -סך הגבייה מ, לפי נתוני מחלקת הגבייה    -
 , מדובר בגבייה מקשיש אחד. 13,332 -סך הגבייה קטן ל 2018ובשנת 

ב.א. וכן פ.ב. כלל לא שילמו הן בשנת  -ו קשישים הרשומים בטבלה: ב.ע.ע  3    -
 .2018והן בשנת  2017

המצוין בטבלה כולל פיצול קצבה , מציין את ההפרש ₪  141,288פער גבייה של      -
ג' לבין סה"כ השתתפות הזקן כולל פיצול קצבה. פער בין סה"כ השתתפות צד 

 12,000 -כ 2017הגבייה מועמס על המועצה ללא השתתפות משרד הרווחה בשנת 
 רים בגבייה:ש"ח. להלן הסבר לפע 15,000 -זה גדל ל 2018ובשנת ₪ 
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מעיון במסמך חישוב השתתפות הזקן בדמי החזקה  שנעשה על  -קשיש א.מ .א
₪  2058 -נקבע שסה"כ השתתפות הזקן  כ 9/2012 -ידי עובדת זכאות ב

 -בפועל נגבה מהזקן כ₪.  24,696 -לחודש, בחישוב שנתי השתתפות הזקן כ
 ₪.  11,364 -מדי שנה. כלומר פער שלא נגבה כ₪  13,332

שהמבקר מציין  ₪  24,696  -קשיש א.מ -האגף מסרה בתגובה  מנהלת
את חלק "פיצול הקצבה" וגם  1,075הסכום כולל את חלק גביית הרשות 

שמועבר ישירות מביטוח לאומי למשרד הרווחה. השתתפות עצמית ₪  1,089
 שנתי. כך שהגביה הייתה מלאה.₪   12,900 -לרשות כ 

השתתפות הזקן  חישוב, 2006משנת   אבותהשמה בבית   -ב.   קשיש ב.ע.ע. 
 975 -בדמי החזקה שנעשה על ידי עובדת זכאות נקבע שהשתתפות הזקן כ

בפועל לא נגבה ₪ .  11,700 -לחודש, בחישוב שנתי השתתפות הזקן כ₪ 
 . 2018והן בשנת  2017מהזקן כל תשלום הן בשנת 

שהמבקר מביא קשיש ב.ע.ע. הנתונים   - מנהלת האגף מסרה בתגובה
בטבלה אינם תואמים לנתונים כאן. בכל מקרה השתתפות של הקשיש 

. מדובר בקשיש שיש נתק בינו לבין שנתי 7,740 -לרשות צריכה להיות כ
ילדיו. עובדת זכאות תגיש בקשה לוועדת חריגים לקבלת פטור מהשתתפות 

 עצמית ) בקשה זו הייתה צריכה להיות מוגשת לפני שנים (.

נמסר  2015מדובר בקשישה ערירית, השמה בבית אבות בשנת   -ש ב.א. ג.   קשי
ת אבות על ידי הביטוח שהשתתפות עצמית של הזקן עוברת ישירות לבי

 הלאומי. 

עולה  2017קשיש ב.א.  מדוח מס"ר דצמבר  - מנהלת האגף מסרה בתגובה
כי אין כל השתתפות עצמית לרשות. ) ההשתתפות הקיימת היא רק פיצול 

 בה שכאמור מועברת מביטוח לאומי ישירות למשרד הרווחה (.קצ

וב השתתפות הזקן בדמי בחיש ,2016משנת  השמה בבית אבות -קשיש פ.ב. ד.   
₪  216הילדים ישלמו כל אחד  2 -החזקה על ידי עובדת הזכאות נקבע ש

לחודש. בפועל נמצא מהבדיקה שלא נגבה מהילדים כל תשלום הן בשנת 
. משרד הרווחה השית על המועצה קיזוז מהתחשבנות 2018 והן בשנת 2017

 בשנה.₪  40,692 -השתתפות צד ג' כ

הסכום שהיה על הרשות לגבות  -קשיש פ.ב.  - גובהמנהלת האגף מסרה בת
עוברים ישירות מביטוח לאומי. למשרד ₪  32,952 -פיצול קצבה 7,740הוא 

אסמכתא( לאחר  נעשתה גביה משני בניו )בידינו 2017הרווחה. בשנת 
שוועדת חריגים אישרה להם הנחה ) לתשלום נק' זיכוי אחת לכל אחד 

זכאות תדווח למשרד הרווחה על ההנחה עובדת ₪ (.  218 -מהבנים, כ
 שהתקבלה ותזמין את הבנים להמשך גביה מסודרת בהוראת קבע.
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 הגביה והנה"ח הכנסות במחלקת רישום .5

קופאית הראשית במחלקת הגבייה, רושמת את ההכנסות מגבייה מהורים ה
במחלקה לשירותים חברתיים בהתאם לסעיף התקציבי שנרשם במסמך ההפקדה. 

סות מהורים, נמצא שהן מתקבלות משני מקורות גבייה: דרך אחת מבדיקת הכנ
על ידי  רישום הכנסות גביית מזומנים או אשראי או שיקים שנתקבלו ונגבו מהורים

עובדת זכאות והופקדו בקופא הראשית, נרשמים במערכת הגבייה וההכנסות 
מספר "סוג משויכים לסעיף התקציבי, כאשר לכל סעיף תקציבי ניתן על ידי הגבייה 

חיוב" , מקור נוסף של רישום גבייה מהורים נעשה על ידי פנייה של עובדת הזכאות 
טיס חובה זכות  ( קיבוץ, תשלום ההורה להנהלת חשבונות במועצה לחייב חו"ז ) כר

 או חיוב הקיבוץ נעשה בהתאם לחישוב דרגת זכאות. 

 : בעיות מספר קיימות הנוכחי במצב כי מציין המבקר

קיבוץ, המועצה או הגזברות לא  ורים שמשלמים עבור ילדיהם באמצעות חו"זה   -
 מפיקה להורה או לקיבוץ קבלת תשלום.

כספים מהורים על  ידי  המצב הקיים במחלקה לשירותים חברתיים שבעת קבלת  -
 עובדת הזכאות , לא נמסר להורים קבלת תשלום.

 הקופאית הראשית פרטי על ידי הגביה במערכת ההכנסות נתוני קליטת בעת -
מתועדים בכרטיס אב  שהנתונים התקציבי, מבלי הסעיף פרטי הינם המשלם

 חיובים של תיעוד אב בכרטיס אין זו רישום משלם במערכת הגבייה , בדרך
התשלום  אחר מעקב לבצע ניתן המשלם, ולא שם את לזהות ניתן לא ולכן וזיכויים
 .חייבים ויתרות

 לקלוט אפשרות אין ולכן ,אב בגבייה בכרטיס והתשלומים החיובים תיעוד אין   -
נתוני הנחות כאשר ההורים או אחרים פונים לוועדת חריגים במשרד הרווחה 

 ומקבלים הנחה .

 ובהנה"ח בגביה ההכנסות סעיפי

 שהם ראשיות קבוצות לפי מסודרים הגביה, רישום הכנסות רווחה במערכת
ההכנסות  סך להלן  ,סעיף תקציב הכנסה לכל 3קוד שירות גבייה  כגון:  ,הנושאים

לפי קוד שירות גבייה בהשוואה לרשום בהנה"ח וכן לרשום בדו"ח התחשבנות משרד 
  . 12/17לחודש  הרווחה
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 להלן הטבלה:

סעיף 
 גבייה 

תקציבי 
 ממטופלים

קוד 
שירות 
 בגבייה

תיאור סעיף 
 תקציב

סה"כ 
הכנסה 
רישום 
בגבייה 

2017 

 

סה"כ 
הכנסות 

רישום 
ה"ח הנ

2017 

דו"ח 
התחשבנו
ת משרד 
הרווחה 
12/2017 
השתתפו

 ג' צד ת

הערות ותגובת 
 -הגזברות

בקיבוצים 
ובישובים מחויב 

החו"ז פעולה ,ולא 
נרשם בגבייה , 
מכך נובעות אי 

 התאמות.

3422/490 311 
צרכים מיוחדים 

  0 591 591 וקייטנות

  0 400 400 טיפול במשפחה 626 3424/490

0 0 
משפחות 

 צוקה במ
0 0 6,347  

0 0 
סיוע לנפגעי 

 תאונות דרכים 
0 0 2,531  

3438/490 319 
אחזקת ילדים 

 בפנימיות
47,396 47,396 54,266  

תוכנית עם פנים  0 0
  3,728 0 0 לקהילה

פעולות  312 3435/490
 קהילתיות 

0 0 0  

  0 0 0 מרכז טיפולי 314 34351/490

אחזקת זקנים  320 3443/490
 ותמעונ

24,353 22,783 32,000  

  936 0 0 נופשון לזקן 0 0

מסגרות יומיות  0 0
 117,716 0 0 אזרח וותיק

 
 
 
 

 0 16,698 25,248 צרכים לזקן  321 3444/490
 

פער ₪  10,000
העברה לתקציב 

 - 1,449אחר 
 קיבוצים

צרכים לזקן  0 3444/491
 עמדא

0 39,333 0 

זוכה חו"ז 
 מהחו"ז 6316002
לכן  לתקציב

 קיימת אי התאמה 

מועדון מופ"ת  1733 3445/490
 צוחר

     
0 

42,000 38,790 
תשלום קיבוצים 

לכן אין רישום 
מופ"ת ניצולי  0 0 הכנסה בגבייה

 שואה

השתתפות  1740 3445/790
 14,670 23,917 8,122 קהילה תומכת

פער נובע מתשלום 
 קיבוצים.
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3451/490 323 
השתתפות 

רותים הורים שי
 למפגר

 תשלום קיבוצים 0 135 0

מועדוניות  0 0
 לילדים למפגר

0 0 957 
 

3453/490 324 
שירותים 

 תומכים למפגר
0 0 0 

 

לא  0
 קיים

מרכז יום טיפולי 
 למפגר 

4,067 4,067 4,097 
 

3468/490 0 
מרכזי אבחון 

 ושיקום
0 9,097 0 

 9,097יש גבייה של 
לא נרשם ₪ 

 בגבייה.

0 0 
 מרכז יום
תעסוקה 

 למבוגרים למפגר
0 0 2,808 

 

3473/490 0 
טיפול 

 באלכוהוליסטים
0 504 0 

 תשלום קיבוצים

 0 מרכז קהילתיים 327 3482/490
121,150 

0 
 מול חיוב ישובים

הכנסות יום  1735 34831/790
 המעשים

13,000 26,000 0 

₪  13,000פער 
נובע הכספים 

בהעברה התקבלו 
בנקאית לא דרך 

 הגבייה

 7,041 0 0 הסעות במועצה 0 0
 

 285,887 354,071 119,929 סה"כ
 

 
 

 הערות לטבלה 

קיימים פערים כספיים בין הרישום במחלקת הגבייה לבין הרישום בכרטיס   -
 הנהלת חשבונות, כלהלן:

 אחזקת זקנים במעונות, פער רישומי .   *

ם לזקן. הנהלת החשבונות רושמת את ההכנסות בשני סעיפי תקציב צרכי  *
, ומחלקת הגבייה משייכת את ההכנסות ממטופלים 3444/491 -ו  3444/490

 .3444/490עמותת עמדא בסעיף תקציבי אחד ומ

                                                       השתתפות קהילה תומכת , מרכזי אבחון. פערי רישום.                                                *

 מרכז קהילתיים, הכנסות יום המעשים. פערי רישום.*  

פיים בהתאם לתגובת הגזברות תוקנו נתוני הגבייה בטבלה, הנתונים הכס
המפורטים בטבלה לאחר הערות הגזברות . פערי כספיים ברישום בין מחלקת 

 סבר בגבייה מקיבוצים באמצעות חיוב חו"ז קיבוץ.הגבייה להנהלת חשבונות מו

המבקר מציין, שבנוסף למכתב התגובה של מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
                     במקום הרלוונטי.                                                                               לממצאי הדו"ח המפורט להלן, צוין בתוך הדוח נוסח התגובה 



- 55 - 
 

 הנדון: תגובת האגף לש"ח לדו"ח הביקורת בנושא השתתפות הורים

הנהלת האגף מברכת על דו"ח הביקורת, ורואה בכל הערה הזדמנות ללמוד ולתקן 
שנדרש. בפתח תגובתי אני מבקשת לציין כי בחצי השנה האחרונה בוצעו באגף היכן 

ומנהלת חדשה. הביקורת עוסקת בשנת  "חילופי גברי" ונכנסו עובדת זכאות חדשה
 טרום כניסתנו לתפקיד. 2017

 שתי תובנות עיקריות שעולות במישרין ובעקיפין ממצאי הדו"ח:

את הגביה במחלקת הגביה ) מלבד  הנהלת האגף תומכת בהמלצת המבקר לבצע .1
הפקדות קטנות של קשישים שמועברות לאגף במזומן ( ע"י נוהל מסודר, דבר 

 (. 3כוז התהליך בידי עובד אחד ) כפי שמעיר המבקר בעמ' שימנע רי

בעת הכנת התגובה  לדו"ח המבקר ראינו שיש חשיבות רבה לסינכרון בין שמות  .2
ב התחשבנות לבין הסעיפים בהנהלת הסעיפים התקציביים בדו"ח תקצו

החשבונות. כמו כן חייבת להיות הלימה במספרי הסעיפים בין הכנסות להוצאות 
 סת המתנהלת בהנה"ח. הנהלת האגף דורשת לתקן נושא זה בדחיפות.בכרט

 להלן תגובתנו , לנושאים נוספים שאותם העלה המבקר בדו"ח:

" מאוד בעייתי -סדירו את התשלום.  רשות לא תפנה ילד להשמה אם הוריו לא ה1
ברמה הפרקטית שכן לעיתים אנו חייבים ללוות את הנער/ה למסגרת מאחר 

המקום לא  -במסגרת יש כמה מועמדים. אם לא נשלח למסגרת ועל כל מקום
ישמר. במקרה כזה או שלא יהיה היכן לשבץ או שנצטרך להתפשר על מסגרת 

לרוב  -לוועדת חריגים בדחיפותפחות טובה, אם בכלל. גם אם נשלח בקשה 
לוקח מספר שבועות עד שמקבלים תשובה. יחד עם זאת האגף לוקח על עצמו 

 ושא זה.לנהל מעקב בנ

בנוסף אי מסירת מסמך או קבלה ידנית ממוספרת בעת קבלת תשלום מהורים .  2
 עניין זה תוקן והעו"ז החלה מוסרת קבלות ידניות. -מנוגד לכללי מנהל תקין".

כולם נמצאים תחת צו )לחוק הנוער(. על פי התע"ס -הילדים ש.ט, מ.ש, ג.ד. 3
קצועית של הרשות , החלטה מ ובבירור מול מפקחת או"מ של המחוז, זוהי

 במקרה של ילד תחת צו, האם לחייב את הוריו בתשלום או לא.

הוראת התע"ס " משפחה שילדיה מסודרים בסידור חוץ ביתי לפי צו בית 
המשפט לנוער מכוח "חוק הנוער" ) טיפול והשגחה (, רשאית המחלקה 

פט את לשירותים חברתיים לחייבה בהשתתפות הורים. אם פסק בית המש
כלומר, לא חייבת.  -בה ההשתתפות, על הרשות לגבות לפי החלטתו." רשאיתגו

זו החלטה מקצועית של המחלקה. בכל המקרים הללו העו"ז דיווחה בטופס 
עדכון השתתפות הורים לשנה"ל תשע"ט כי אין לגבות ה. הורים. הדוח נשלח 

 ואנו נעקוב כי הדיווח נקלט. 30.12.18ב

ע"מ לתת הנחה  22.10.18. חריגים במשרד הרווחה בפניה לו נעשתה -הילד ז.ד. 
למשפחה, טרם התקבלה תשובה. )בבדיקתנו השבוע מול מ. הרווחה צריכה 

 להתקבל תשובה בקרוב(.
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חובה על האגף להפנות את המקרים לוועדת חריגים של משרד הרווחה באופן  .  4
מבקר ת הערת האנו מקבלים א –מיידי ולא להמתין פרקי זמן ממושכים " 

 ונפעל להטמיע אותה מול העו"ז והעובדות הסוציאליות.

לענ"ד המבקר  -₪ 160,618השתתפות צד ג' בסך  -.  אחזקת אזרח ותיק במעונות5
 שגה בחישוב השתתפות צד ג' בנושא זה. 

. שעל הרשות 1השתתפויות אחזקת א. ותיק במעונות מורכבת משני סעיפים: 
ול קצבה" השתתפות שעוברת מביטוח . "פיצ2 לגבות מהקשיש או משפחתו,

הוא הסכום שכולל את שני ₪  161,100לאומי ישירות למשרד הרווחה. 
כך שפער הגביה ₪,  31,608החלקים. הסכום שעל הרשות לגבות עומד על כ 

 ₪. 11,796הוא למעשה 

 הרשות   שהמבקר מציין הוא הסכום הכולל את חלק ₪  24,696  -קשיש א.מ א.   .6
שמועבר ישירות מביטוח לאומי ₪  1,089ם את חלק "פיצול הקצבה" וג 1075

 שנתי. כך שהגביה היתה מלאה. 12,900למשרד הרווחה. ה. עצמית לרשות כ

. קשיש ב.ע.ע. הנתונים שהמבקר מביא בטבלה אינם תואמים לנתונים  כאן. ב
בר שנתי. מדו 7740בכל מקרה השתתפות של הקשיש לרשות צריכה להיות כ

שיש נתק בינו לבין ילדיו. העו"ז תגיש בקשה לועדת חריגים לקבלת  בקשיש
 פטור מהשתתפות עצמית)בקשה זו הייתה צריכה להיות מוגשת לפני שנים(.

עולה כי אין כל השתתפות עצמית   2017מדוח מס"ר דצמבר   -ג.  קשיש ב.א. 
לרשות.)ההשתתפות הקיימת היא רק פיצול קצבה שכאמור מועברת 

 אומי ישירות למשרד הרווחה(.מביטוח ל

  -ש"ח, פיצול קצבה 7,740הסכום שהיה על הרשות לגבות הוא  -ד. קשיש פ.ב. 
נעשתה גביה  2017עוברים ישירות מביטוח לאומי למשרד הרווחה. בשנת 

משני בניו )בידינו אסמכתא( לאחר שוועדת חריגים אישרה להם הנחה ) 
עובדת הזכאות תדווח ₪(.  218 -כמהבנים, לתשלום נק' זיכוי אחת לכל אחד

למשרד הרווחה על ההנחה שהתקבלה ותזמין את הבנים להמשך גביה 
 מסודרת בהוראת קבע.

 

 

 

 

 

 

 

 



דו“ח
תלונות הציבור

לשנת 2018
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 סיכום הממצאים והמלצות

מהבדיקה נמצא, שהורים פונים לעובדת זכאות במחלקה לשירותים חברתיים . 1
 מההורים את התשלום : במזומן,גובה לתשלום דמי השתתפות, עובדת הזכאות 

תשלום מהורים עובדת  קבלת בנוסף נמצא שעםבשיקים או בכרטיס אשראי, 
 . הזכאות לא מוסרת להורים קבלה ידנית או ממוחשבת עבור התשלום

אי מסירת מסמך או קבלה ידנית ממוספרת בעת   -מנהלת האגף מסרה בתגובה 
עניין זה תוקן ועובדת זכאות  תקין,קבלת תשלום מהורים מנוגד לכללי מנהל 

 התחילה למסור קבלות ידניות.

המבקר מפנה תשומת לב לכך, שהמצב הקיים במחלקה לשירותים חברתיים,  .2
בנושא גביית השתתפות הורים בגין השמת ילדיהם במסגרות, נוגד את כלל 
הפרדת תפקידים, שמקים החיוב קרי עובדת הזכאות שקובעת את תעריף 

פי חישוב הזכאות, לא יכולה להיות גם גובה תשלום מההורים  על התשלום 
בנוסף אי מסירת מסמך או קבלה ידנית ממוספרת בעת קבלת תשלום מהורים 

 מנוגד לכללי מנהל תקין.

 החשיפה להקטנת ולחילופין  ,והחיסכון היעילות להגברת הבקרה מאמצעי אחד

 מטרת  .וסמכויות פקידיםת וביזור הפרדה הינו טעויות  וכו', ,סדרים לאי

  .אחד עובד בידי סופו מתחילתו ועד תהליך ביצוע ריכוז למנוע ,זה אמצעי

 ,אחד עובד בידי סופו ועד מראשיתו התהליך ביצוע על בלעדיות או ריכוזיות

 .יאתרן אשר אחר עובד שאין מכיוון ,בשוגג או במזיד טעויות מאפשרת

באחזקת תלמידים במסגרות והן בנושא גבייה מהממצאים המפורטים לעיל, 
 לגבות האפשרות את לבחון גבייה בהשמת קשישים בבתי אבות , המבקר ממליץ

  .הגבייה מחלקת ממטופלים באמצעות העצמית תשלומי ההשתתפות את

, הנהלת האגף תומכת בהמלצת המבקר מנהלת האגף מסר בתגובה לממצאים
ות של קשישים מלבד הפקדות קטנלבצע את הגביה במחלקת הגביה ) 

שמועברות לאגף במזומן ( ע"י נוהל מסודר, דבר שימנע ריכוז התהליך בידי עובד 
 .אחד

ילדים שמשרד הרווחה מחייב את המועצה לגבות /. מהבדיקה נמצאו חניכים 3
מההורים השתתפות עצמית ) להלן חיוב המועצה " השתתפות צד ג' " ( בגין 

ם שניתן לגביהם צו בית משפט . עובדת ת, גם לגבי ילדיאחזקת הילדים במסגרו
זכאות מסרה כאשר ניתן צו בית משפט המחלק לשירותים חברתיים לא נוהגת 

 לגבות השתתפות עצמית מהורים .   

 מהמקרים, הם במצב גדול שבחלק במטופלים שמדובר בעובדה מכיר המבקר
 את תשלומי מהם לגבות אובייקטיבי קושי וקיים נמוך, אקונומי-סוציו

כאשר מדובר באנשים מוחלשים בנוסף ראוי להדגיש , גם  העצמית. ההשתתפות
ואין ממי לגבות ואין הורים שישלמו את השתתפות צד ג', משרד הרווחה מחייב 
את המועצה כאילו ההורים שילמו, ולכן חובה על האגף להפנות את המקרים 
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זמן ממושכים לוועדת חריגים של משרד הרווחה באופן מידי ולא להמתין פרקי 
 .ש. כמו שקרה עם המקרה של החניך מ

" חובה על האגף להפנות את המקרים לוועדת  -מנהלת האגף מסרה בתגובה        
חריגים של משרד הרווחה באופן מידי ולא להמתין פרקי זמן ממושכים "  אנו 
מקבלים את הערת המבקר ונפעל להטמיע אותה מול עובדת הזכאות והעובדות 

כולם נמצאים תחת צו ) לחוק הנוער  -הילדים ש.ט, מ.ש, ג.ד בנוסף  יות.הסוציאל
(. על פי התע"ס ובבירור מול מפקחת או"מ של המחוז, זוהי החלטה מקצועית של 
הרשות , במקרה של ילד תחת צו, האם לחייב את הוריו בתשלום או לא. הוראת 

ו בית המשפט לנוער משפחה שילדיה מסודרים בסידור חוץ ביתי לפי צ"  –התע"ס 
ר" ) טיפול והשגחה (, רשאית המחלקה לשירותים חברתיים מכוח "חוק הנוע

לחייבה בהשתתפות הורים. אם פסק בית המשפט את גובה ההשתתפות, על 
הרשות לגבות לפי החלטתו. "רשאית", כלומר לא חייבת. זו החלטה מקצועית של 

עדכון השתתפות הורים המחלקה. בכל המקרים הללו העו"ז דיווחה בטופס 
ואנו  30.12.18-כי אין לגבות השתתפות מהורים. הדוח נשלח ב לשנה"ל תשע"ט

נעשתה פניה לוועדת חריגים במשרד הרווחה   -הילד ז.ד.נעקוב כי הדיווח נקלט. 
על מנת לתת הנחה למשפחה, טרם התקבלה תשובה. ) בדיקתנו  22.10.18 -ב

 בל תשובה בקרוב (.השבוע מול משרד הרווחה צריכה להתק

שברשות,  חברתיים לשירותים ב' ( המחלקה 10.1) סעיף  התע"ס להנחיות בהתאם .4
 בהוצאות ההשתתפות במימון משפחתו ובני הקשיש של חלקו גביית על אחראית

קשישים.  5היו רשומים בבתי אבות  2017בשנת . ההחזקה הקשיש במעון
ל בסך כול 2017קשישים בשנת  2 -מהבדיקה במחלקת הגבייה נעשתה גבייה רק מ

 32,000 -כאשר בפועל מחלקת הרווחה הייתה אמורה לגבות כ₪ ,  19,812 -של כ
 -קשישים וסך הגבייה בפועל כ 4הייתה גבייה מקשיש אחד מתוך  2018ובשנת ₪, 

 ₪ .  29,000 -במקום כ₪  13,332
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 הסעות בנות חוג התעמלות לשער הנגב

 ספורט וחוגים.לן רלוונטית למחלקת התחבורה, מחלקת התלונה בסקירה שלה

 רקע וממצאים

 9/2/19גב' מ.כ. מקיבוץ עין השלושה פנתה לממונה על תלונות הציבור בתאריך  .1
במכתב  תלונה . במכתב המתלוננת מעלה טענות של אפליה בהסעות תלמידות 

מועצה לחוגים בשער הנגב. לטענת המתלוננת בשנים האחרונות לא היה קיים ב
תושבות המועצה נרשמו לחוג התעמלות בשער  חוג התעמלות , ולכן מספר בנות

הנגב ומתאמנות בשער הנגב מזה מספר שנים, הבנות משתתפות בנבחרת 
תחרותית, וכן בתחרויות ארציות ובאליפויות ישראל. המתלוננת  -הייצוגית

ר בירורים טוענת שהורי הבנות מסיעות את הבנות לחוג התעמלות, מאידך לאח
ועצה שמתאמנות בשער הנגב זכאים להסעות לשער הבנו שבנות חוג השחייה במ

הנגב על חשבון המועצה. אני סבורה שיש כאן אפליה, אבקש את בדיקתך בכדי 
 לוודא שבנותינו אינן מופלות לרעה בנושא ההסעות ביחס לשחייניות.

 
נמצא, שבעבר חוג , מהבדיקה  9/2/19התלונה נבדקה על ידי הממונה בתאריך  .2

כת השחייה בגבולות, בשלב מסוים נוצרה מציאות השחייה התאמנו בברי
שחייבה את השחיינים לנסוע לשער הנגב , ועל כך הייתה השתתפות חלקית של 
המועצה. אחראית מחלקת התחבורה מסרה לממונה, כי בנות החוג לשחייה זכו 

סעת הבנות לחוג בשלב מסוים בהסעה על חשבון המועצה, אך לאחרונה ה
פסק על ידי המועצה. כיום השחייניות מוסעים על ידי לשחייה לשער הנגב הו

 הוריהם ללא מימון המועצה. 

 סיכום והמלצות

, מאידך נמצא שבשלב מסוים אכן התלונה לא מוצדקת בירור הממונה העלה, כי 
המועצה ממנה את הסעת חוג השחייניות לשער הנגב, לטענת ההורים מחוג 

עמלות כי בקשותיהם מהמועצה להסעת המתעמלות לשער הנגב זכו בסירוב ההת
 מצד המועצה. כיום המועצה לא מסיעה את משתתפי חוג השחייה לשער הנגב.  
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 מקומי עין הבשורהעלאת ארנונה וועד 

 התלונה בסקירה שלהלן רלוונטית למזכיר המועצה .

 רקע וממצאים

לממונה על תלונות הציבור בכתב  , 19/12/18 מר י.א. מעין הבשור פנה בתאריך .1
כי הוועד המקומי עין הבשור העלה את  תלונה . במכתב המתלונן מעלה טענות

 101הנחה וכיום אני משלם  לחודש ללא₪  60, כי לפני שנה שילם  130%הארנונה 
לחודש , לא יתכן ₪  185, ללא הנחה הייתי אמור לשלם  45%לאחר הנחה של ₪ 

במכה אחת. וזאת באישור המועצה ללא התחשבות  130% -הארנונה בשמלים את 
 בתושבים.

 

, לבירור טענות המתלונן   19/12/19התלונה נבדקה על ידי הממונה בתאריך  .2
ועצה. לפנייה העביר מזכיר המועצה לממונה מסמך הממונה פנה למזכיר המ

ארנונה מאשר הטלת  משרד הפנים לאישור חריג להטלת ארנונה. משרד הפנים
שאושרה על ידי  29/5/17בהסתמך על החלטת הוועד המקומי עין הבשור בתאריך 

, הרינו מחליטים לאשר את החלטת הועד/המועצה  19/6/17מליאת המועצה ביום 
ה בארנונה לנכס המתואר בצו המסים כסוג נכס " מגורים " כך להעלאת חריג

 למ"ר.₪  10.93שהתעריף יעמוד על 

 

 סיכום והמלצות

הליך העלאת הארנונה בישוב עין , התלונה לא מוצדקת ירור הממונה העלה, כי ב
 הבשור עבר הליך תקין כמתחייב ממנהל תקין . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


