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17.04.16 

 

 לכבוד

 בהמר משה ל

 יו"ר הועד המקומי

 קיבוץ מרחביה

 

 

  2015ביקורת לשנת הדו"ח הנדון: 

 

 אדם: –כח  .1

 

 ומשלם את שכרם. ביצוע סמכויות שהמועצה האצילה לוהועד המקומי מעסיק עובדים לשם 

לרבות לכל העובדים השכירים יש הסכמי עבודה חתומים כחוק, הועד עומד בתנאי ההסכם 

 תשלום שכר עבודה, תשלומים נלווים, תנאים סוציאליים ועוד.

 במהלך הבדיקה עלו סוגיות נוספות כדלהלן:

יום העבודה  אחד מהעובדים מבצע עבודות גינון בחצרות בתים של תושבי הקיבוץ, במהלך .א

 ובאישור מזכיר הועד ללא שקיים נוהל.

 המקומי.התמורה עבור העבודה מופקדת בחשבון הועד 

"הוחלט להורות לעובד לא לקבל לקוחות חדשים אלא רק מי שהיה בעבר,   - ובת הועדגת

 למעט מקרים מיוחדים באישור מזכיר היישוב".

לערוך נוהל מסודר ואחיד לביצוע עבודות התגובה מקובלת אולם יש  –הערת הביקורת 

 גינון בחצרות בתים.

)על פי  01.07.09היות מועסקים בתאריך שניים מהעובדים של הועד המקומי התחילו ל .ב

 (01.01.2015הסכם עבודה שנחתם בתאריך 

 01.01.2001עבודה של העובדים ה תחילתצוין תאריך  07/2009בתלוש השכר של חודש 

בעקבות הערת הביקורת הרישום בתלושי השכר של שני העובדים תוקן  –תגובת הועד 

 .01.07.2009 -ל

 

 ביטוח: .2

 

מבטחת בין  30.04.2016 – 01.05.2015פוליסת הביטוח של אגש"ח קיבוץ מרחביה לתקופה 

 היתר את הועד המקומי בנושאים הבאים:

 ביטוח נושאי משרה, ביטוח מעבידים, ביטוח רעידות אדמה ונזקי טבע וביטוח צד ג'.

 :חלקו של הועד המקומי בתשלום הפרמיה השנתית עבור הכיסויים הנ"ל הם כדלהלן

 ₪. 770  ביטוח נושאי משרה .א

 ₪. 20,188  מתוך פרמיה כללית של₪  1,350   ביטוח חבות מעבידים .ב

 ₪. 36,232  מתוך פרמיה כללית של₪  4,592  ביטוח רעידות אדמה ונזקי טבע .ג

 ₪. 26,545  מתוך פרמיה כללית של₪  1,288    ביטוח צד ג' .ד
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  –ביטוח חבות מעבידים  .א

₪  1,350דלעיל חלקו של הועד המקומי בתשלום הפרמיה עבור הכיסויים הינו בהתאם לנתונים 

 ₪. 20,188מתוך פרמיה של 

מכסה בין היתר את חברי המשק,  מעבידיםבביטוח  האגש"חעל פי פוליסת הביטוח חלקו של 

 מועמדים, מתנדבים, תושבים אחרים העובדים בלעדית במסגרת המשק.

 ועים כנגד חשבוניות לעובדים באמצעות חברות כח אדם.שכירים העובדים במשק לרבות קב

הכיסוי של האגש"ח כולל את חברי המשק בעבודות חוץ אשר אינם פעילים במסגרת כן כמו 

 7המשק, כיסוי מורחב לעובדים קבועים וזמניים במשתלה, במרכז רב תחומי, עובד בענף הנוי, 

 יץ בקייטנה.עובדים בבריכת השחייה ומדריכים העובדים בחודשי הק

  –מורחבת לכסות את פעילות שכונה קהילתית מרחביה בפרק זה הפוליסה 

 עובדים וכן מספר מצומצם של עובדים עפ"י הצורך. 8הועד מעסיק באופן קבוע 

 

  .בין הועד המקומי לבין האגש"ח הפרמיהלא נמצא תיעוד מבסס לאופן חלוקת 

 

 בדק.ימסר כי נושא חלוקת הפרמיה  10.04.2016הועד בתגובתו מיום 

 נכון למועד זה טרם התקבלו מסקנות הבדיקה.

 

  –ביטוח רעידות אדמה ונזקי טבע  .ב

בהתאם לנתונים דלעיל חלקו של הועד המקומי בתשלום הפרמיה עבור הכיסויים הנ"ל היו 

 .12.6%שהם ₪  36,230מתוך פרמיה של ₪  4,592

בין היתר  מכסההאגש"ח בביטוח רעידות אדמה ונזקי טבע פוליסת הביטוח חלקו של עפ"י 

נכסים מסחריים, מבנים וציוד כגון: מרפאת שיניים, בריכת שחייה, בית מאפה, מספרה, 

חשמלייה, מרחב לילד, מפגש ליד הגורן, משתלה, רכוש כללי של תושבים קבועים כולל חברים 

 ותושבים קבועים אחרים.מועמדים, חברים מחוץ למקום 

 האגש"ח.של חברי  והתכולה הכיסוי כולל גם את מבנה המגורים

 יש לציין שהפוליסה אינה מכסה את תושבי ההרחבה של הקיבוץ לא למבנים ולא לתכולה.

 

 לא ברור אילו נכסים של הועד המקומי מבוטחים בסעיף זה.

  .ומי לבין האגש"חלא נמצא תיעוד מבסס לאופן חלוקת הפרמיה בין הועד המק

 

 בדק.ימסר כי נושא חלוקת הפרמיה  10.04.2016הועד בתגובתו מיום 

 נכון למועד זה טרם התקבלו מסקנות הבדיקה.

 

  –ביטוח צד ג  .ג

בהתאם לנתונים דלעיל, חלקו של הועד המקומי בתשלום הפרמייה עבור הכיסויים הנ"ל היא 

 .₪  26,545מתוך פרמיה של ₪  1,288

בהיותו מפעיל מאגרי  האגש"ח כלפי צד ג'מורחב לכסות את חבות בהתאם לפוליסה הכיסוי 

חדרים, הפעלת מוסך, מספרה, מרפאת שיניים, הפעלת חשמליה,  90מים, בריכת שחיה, השכרת 

 מסגרייה, וידאו מרחביה, מחסן תבואה, מרכז טיפולים לילד, מרכז מבקרים ועוד מתקנים רבים.

 ועד המקומי הינו ביצוע עבודות גינון בלבד.ושמופיע בפוליסה להכיסוי כפי 

 נוי בלבד.מעיון בפוליסת הביטוח נמצא כי הועד המקומי מכוסה בגין עבודות 
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פעילויותיו של הועד המקומי כגון אירועי תרבות, גינון, שמירה, גני שעשועים הנהלה וכו' 

 אינם מכוסים בסעיף ביטוח צד ג'.

לוודא קבלת פוליסת מעודכנת בה יירשמו כל פעילותיו של הועד לצורך ביטוח צד על הועד 

 ג'.

 

  .לא נמצא תיעוד מבסס לאופן חלוקת הפרמיה בין הועד המקומי לבין האגש"ח

 

 בדק.ימסר כי נושא חלוקת הפרמיה  10.04.2016הועד בתגובתו מיום 

 נכון למועד זה טרם התקבלו מסקנות הבדיקה.

 

  –ישיבות הועד המקומי  .3

 

 ישיבות של הועד המקומי. 7כונסו  2015במהלך שנת 

 ניהול הישיבות נעשה לפי סדר יום שנקבע מראש.

 היתה השתתפות כמעט מלאה של חברי הועד

 נערכו דיונים והתקבלו החלטות

נכתבו פרוטוקולים שהכילו את שמות חברי הועד המשתתפים, משתתפים נוספים, ההצעות 

 שהועלו להצבעה ותוצאות ההצבעה.

 הפרוטוקולים שיקפו בצורה תמציתית את מהלך הדיונים.

 קיימת נגישות לפרוטוקולים לחברי הקהילה המעוניינים בכך.

 היה טיפול בהחלטות שהתקבלו חלקם באופן מיידי וחלקם במתמשך.

  –הערות הביקורת 

שבועות כמתחייב מצו המועצות על הועד לקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל שישה  .א

 האזוריות.

כי הפרסום ייעשה על פי כללי המועצה שאינה הועד המקומי החליט  –לשאלת הביקורת  .ב

מחייבת פרסום פומבי של מועדי הישיבות )למעט לחברי הועד( וימשיך לפרסם על דלת 

 משרד הועד המקומי, כנדרש.

 

שיבות ואת הפרוטוקולים, מן הביקורת סבורה שכפי שהמועצה מפרסמת את מועדי הי

 הראוי שגם הועד המקומי ינהג כך.

 

  – 2015ביצוע התקציב לשנת  .4

 

 שינוי%   בפועל ביצוע   תקציב   נושא

  -31.3   19.239   28.000   תברואה

 -20  104.306  130.000  תאורת רחוב

 -----  500.324  500.000  גינון ונוי ציבורי

 -21  177.672  200.000   תרבות

 -----  103.799  103.000   נוער

 +29   54.146   42.000   ותיקים

 -21  151.915  192.000  שמירה ובטחון

 -64   8.994   25.000   דת
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 -47   29.581   55.000  -תשתיות 

  מדרכות וכבישים

  -----   12.000   12.000   דואר

 -----  328.298  329.000 הנהלה וכלליות הוצאות

 -9.2  1.484.274  1.616.000   סה"כ

 

 %1.9יש לציין שהועד עמד ביעדי התקציב תוך התייעלות שהביאה להקטנה של 

 בהוצאות.

 

 

  –עבודת חברים  .5

 

 הועד המקומי רוכש שירותים שונים באמצעות חברי קיבוץ מהאגש"ח.

 התמורה הכספית מועברת מדי חודש כנגד חשבונית מס.

ובממוצע ₪  63.154היו  2015סך התשלומים בגין "עבודת חברים" ששולמו לאגש"ח בשנת 

 ₪. 5.262חודשי בסכום של 

לא נמצא הסכם כתוב עם האגש"ח לגבי מתן השירות, התמורה הכספית, ההתחייבות לגבי טיב 

 השירות וכו'.

והעבודה  לא מועברת מדי חודש רשימה שמית מרוכזת של החברים המפרטת את שם החבר

 שבוצעה בצד התמורה הכספית הנדרשת עבור כל אחד מהעובדים.

 בתגובת הועד הוגשה לביקורת רשימת החברים העובדים כדלקמן:

 מנהל יחדיו –ראובן ארז 

 מנהלת ספרייה –רותי טבנקין 

 רב"ש היישוב –גדעון חזן 

 רכזת תרבות –סיגל מן 

 מחליף שומר –דוד מלכה 

 האגש"ח. –הרשימה עם נותן השירות  הועד מסר גם שיסדיר את

 

נכון למועד כתיבת הדו"ח טרם קיבלה הביקורת הסכם כתוב אשר מפרט בין היתר את העבודה 

 ועלותה לגבי כל אחד מהעובדים הנ"ל.

 

הביקורת ממליצה להסדיר את עבודת החברים בהסכם כתוב שמפרט בין היתר את העבודה 

 ועלותה.

 

  –מעקב אחר תיקון ליקויים מדו"חות קודמים  .6

 

  –בעיית הניקוז בשני רחובות שיש בהם שקיעה  .א

 הנושא טופל והבעיות נפתרו.

 

  –נוהל גריעת ציוד  .ב

 הועד אימץ את נוהל גריעת ציוד של המועצה.
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  –הכנסות במזומן מאירועי תרבות  .ג

 המשתתפים, ההכנסות שהיו מהאירועים ועוד.אחרי כל פעילות מופק דו"ח על הפעילות , מספר 

 הכספים מופקדים בחשבון הבנק של הועד.

 

  –תפעול הספרייה  .ד

לשנה. הועד מינה צוות על מנת ₪  20.000 -הועד משתתף בהוצאות הספרייה בסכום של כ

הפעלת הספרייה אל מול חלופות אחרות שנהוגות ביישובים אחרים של בלבדוק את הכדאיות 

 המועצה.

 מצאי הדו"ח יובאו לדיון ולהחלטה בפני הועד המקומי.מ

 

  –תפעול הארכיון  .ה

 בשנה.₪  13.400הועד משתתף בתפעול הארכיון בסכום של 

 ושא נמצא בבדיקה מול האגש"חהנ

 

  –הסכמים עם האגש"ח לשימוש במבנים  .ו

 היו דיונים וחילופי טיוטות בין הועד המקומי לבין האגש"ח

 צד מחזיק בעמדתו.המצב כיום הוא כי כל 

 הועד מתחזק את המבנים ללא שקיימים הסכמים.

 

  –ריחות רעים .ז

 הועד פעל ופועל נמרצות מול המועצה על מנת לטפל במפגע.

 עד כה ללא תוצאות.

 

  –הפצת תמצית הדו"ח הכספי  .ח

, לכל שהוגש למועצה , מיוםיום את תמצית הדו"ח הכספי המבוקר 14על הועד להפיץ תוך 

 וב כמתחייב מצו המועצות.תושבי הייש

 

 

 לידיעתך ולהמשך טיפולך

 

       

 בברכה       

 

 עמרם בוטבול       

 יו"ר ועדת ביקורת       

 

 

        

 מבקר המועצה –מר אלי יהודה   :יםהעתק

 מזכיר הועד המקומי  –מר עוזי עשת 

    


