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מיצוי הכנסות העירייה ממשרד הרווחה
מבוא
 .1לפי סעיף  1לחוק שירותי הסעד ,התשי''ח" ,1958-נזקק" הוא "אדם הזקוק לסעד מחמת
גילו ,מצב בריאותו ,ליקויו הרוחני או הגופני ,או מסיבות אחרות"...
סעיף (2א) לחוק הסעד קובע כי "רשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי
בנזקקים והגשת סעד להם "...החוק מחייב את הרשות המקומית להעניק שירותי סעד
לתושביה הנזקקים בהתאם למבחנים הקבועים בתקנות (המטופלים יכונו להלן -
לקוחות).
 .2הפעילות בתחום השירותים החברתיים מוסדרת באמצעות תקנון העבודה הסוציאלית
(להלן  -תע"ס) של משרד הרווחה והשירותים החברתיים .התע"ס שואב את תוקפו החוקי
מסעיף (4א)( )1לתקנות שירותי הסעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד) ,התשכ"ד 1963-הקובע
כי "מתן טיפול סוציאלי לנזקקים יהיה בהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד
1
הסעד".
הוראה מספר  2.9לתע"ס דנה בתקינה והשתתפות משרד הרווחה והשירותים החברתיים
(להלן  -משרד) בשכר עובדי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות .הוראה מספר 16.2
לתע"ס דנה באמות המידה לתקצוב הרשויות המקומיות.
 .3על יישומו של החוק בעירייה אחראי המינהל לשילוב חברתי (להלן  -מינהל) .בין
האוכלוסיות המקבלות את השירות נמנים ילדים ונוער במצוקה ,בעלי צרכים מיוחדים
ובני משפחותיהם ,בעלי מוגבלויות ובני משפחותיהם ,קשישים ,עולים חדשים ועוד.

עבודת הביקורת
 .1מטרת הביקורת הייתה לבחון את מיצוי הכנסות העירייה מהמשרד בנוגע לכוח אדם
והשמות של לקוחות במוסדות.
 .2הביקורת כללה בין היתר ,את הפעולות הבאות:
א .פגישות עם ראשת המינהל ,עם עוזרת ראשת המינהל ועם מנהלת אגף אמרכלות
וזכאות במינהל.
ב .לצורך בדיקת מיצוי ההכנסות מהמשרד בגין עלויות העסקת כוח אדם ,נבדקו סעיפי
התקציב העירוני המוקצה לכוח אדם במינהל ,הנחיות המשרד והוראות התע"ס ,וכן
נתונים סטטיסטיים שפרסם המשרד בשנים האחרונות בנושא זה .כמו כן ,ערכה
הביקורת ניתוחים של דוחות המשרד ושל דוחות עירוניים על אודות התקנים במינהל,
מצבת עובדים ורכיבי שכר.
ג .לצורך בדיקת מיצוי הכנסות מהמשרד בגין השמות לקוחות במסגרות ,וכן לצורך
בדיקת תקינות חיובי העירייה בגינן ,הפיקה הביקורת בין היתר ,ממערכת מסגרות
1

משרד הסעד הוא אחד משמותיו הקודמים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
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רווחה (להלן  -מס"ר) של המשרד ,דוחות של השמות לקוחות במסגרות בתחומים
העיקריים :ילדים ונוער ושיקום נכויות .הביקורת ערכה ניתוחים של קובצי השמות
ממערכת מס"ר ושל נתונים שהתקבלו ממערכת ניהול מערכות רווחה (להלן  -נמ"ר)
העירונית.
 .3התקופה שנבדקה הייתה שנת  ,2014אלא אם נרשם אחרת.
 .4איסוף הממצאים נערך בחודשים ספטמבר-דצמבר .2015
 .5דוחות מבקר העירייה בנושא "סוגיות בשירותי הרווחה" (פורסם בדוח מספר  28לשנת
 )2007ובנושא "תפקוד בקרות ומסגרות בשירותי הרווחה" (פורסם בדוח מספר  30לשנת
 )2009כוללים התייחסות לחלק מהנושאים שנבדקו בדוח הנוכחי .ממצאים והמלצות
מדוחות אלה יצוינו בסעיפים הרלוונטיים.

ממצאים
 .1רקע
שירותי הרווחה ניתנים בידי עובדים סוציאליים (להלן  -עו"ס) ברשות המקומית (בסיוע
של עובדי מינהל ומזכירות) ,וכן באמצעות עמותות ציבוריות וארגונים פרטיים המספקים
שירותים חברתיים תמורת תשלום מהמשרד ומהרשויות המקומיות.
לרשויות המקומיות מועבר מהמשרד תקציב המיועד למימון שירותי הרווחה לתושביהן,
ובלבד שהמשרד אישר את השירותים .במדריך מ 16.5.14-שהוציא המשרד בנושא "תקצוב
בשירותי רווחה" נאמר" :בהיות נושא הרווחה נגזר ממדיניות לאומית בתחום ,ממומנות
הפעולות השוטפות בכ - 75%-על ידי משרד הרווחה ".היתרה ממומנת בדרך כלל מכספי
הרשויות המקומיות .חלק ניכר מהתקציב שמעביר המשרד למינהל מיועד למימון
התחומים הבאים:
 הוצאות בגין עלות העסקת עובדי הרווחה בעירייה  -המשרד אמור להשתתף בשיעור 75%משכר העובדים (כולל עובדים מינהליים שהמשרד מאשר).
 הוצאות בגין השמת לקוחות במסגרות  -השמה היא החלטה על מסגרתחברתית/טיפולית עבור לקוח לפרק זמן מוגדר מראש .במסגרת ההשמה קושר המינהל
בין הלקוח לבין מערך מגוון של מסגרות (פנימיות ,משפחות אומנה ,בתי אבות,
מועדוניות ,קייטנות ועוד) ,ומשבץ את הלקוח על-פי צרכיו .המשרד משתתף בעלויות
השהייה של הלקוחות במסגרות אלה ,לרוב ,בשיעור של .75%
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 .2מבנה ארגוני
להלן הגורמים העירוניים האחראיים על הדיווח והבקרה בנושא התחשבנות העירייה מול
המשרד ,הרלוונטיים לעבודה זו:
מנהלת אגף אמרכלות וזכאות במינהל (להלן  -מנהלת האגף)

מזכירת האגף
ואחראית על
מבני המינהל

מנהלת מחלקת
משאבי אנוש
וזכאות ()1

אחראית
השמה
במסגרות ()2

אחראית רכש

אחראית סמך
מקצועי ()3

אחראית
תקציבי
פעולה ()5

אחראית
מקצועית
לעובדי
זכאות

שלוש עובדות מחלקת
משאבי אנוש וזכאות ()4

הערות לתרשים:
( )1עובדת זכאות האחראית גם על קליטה ודיווחים של כ"א הממומן מתקני המשרד וכן
תקנים עירוניים בתקציבי פעולה במימון המשרד .הנ"ל בסיוע שתי עובדות נוספות,
מוודאת את שלמות הדיווחים למשרד על כל תוספת ,שינוי שכר ושינויים במצבת כוח
אדם.
( )2בודקת ועוקבת אחר קליטת ההשמות ,מוודאת תיקון שגויים ,מעדכנת את עובדי
הזכאות ביחידות השונות על קליטה/אי-קליטה של השמה במשרד.
( )3אחראית למתן שירותים באמצעות חברות כוח אדם ,טיפול ומעקב .לפי הוראה מספר
 3.3לתע"ס ,עובד סמך מבצע משימות שונות שהגדיר עו"ס.
( )4אחראיים לחישוב הזכאויות לסוגי העזרה השונים המגיעים ללקוחות מהמשרד או
מהעירייה .הזכאויות נקבעות על-פי הכנסות הלקוח ומצבו .העובד אחראי להעברת
הבקשה לאישור הממונה ,למעקב ולפיקוח על אספקת השירות ,להסברת כללי
הזכאות ונוהלי הפנייה ללקוחות ולהדרכתם במימוש זכויותיהם.
( )5אחראית לחלוקת תקציב לעובדי זכאות ,איסוף נתוני דיווח והוצאות שמדווחים
לרשות ודיווחים למשרד.

 .3נוהל עבודה
על אף מורכבותם של תהליך ההשמה במסגרות ותהליך קבלת ההחזרים מהמשרד בגין
כוח אדם ,לא נמצאו במינהל נוהלי עבודה כתובים המסדירים אותם במלואם ,באופן
שיגדיר את תהליכי העבודה בעירייה ,ובכלל זה הליכי הדיווח למשרד ,בדיקת חריגים,
קביעת לוח זמנים וחלוקת אחריות בהתאם.
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תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"אנו מסתייגים מהקביעה החד משמעית לפיה אין התווית דרכי פעולה ואחראים בכל
הקשור בנושאי מעקבים ,דיווחים ואחריות .באגף קיימות פונקציות המאוישות ע"י
עובדים בכל הקשור לשלושת התחומים שצוינו .שמעל כולם מנהל אגף זכאות .הנושא
קיבל משנה תוקף עם הכנסת תוכנת זיו ,תעמ"ת בעירייה ...טרם התחלת זיו בעירייה,
קיימות עובדות העושות את המעקבים והדוחות באופן מובנה ומסודר כפי שהוצג בתרשים
זרימה למבקר[ "...ההדגשה במקור]
לתגובתה של ראשת המינהל צורף תרשים זרימה לעניין השמה שנערך (לפי התאריך שצוין
עליו  )5.1.16 -במהלך תקופת הביקורת .כמו כן ,צורף תרשים זרימה מיולי  ,2014לעניין
עריכת מכרזי כוח אדם .למעט תרשימים אלו ,לא הוצגו לביקורת נהלים כתובים
מפורטים ,אלא רק פרוטוקולים של ישיבות ,שלדעת הביקורת אין בהם די בין היתר,
משום שהם נותנים מענה לבעיות נקודתיות בלבד ,ואינם מסדירים את כלל הנושאים
הרלוונטיים (כגון בקרה על החזרי המשרד בגין כוח אדם ואיוש תקנים ייעודיים ,תקן
הזמן לביצוע ואופן הביצוע של שינוי השמה באמצע תקופת הסידור ,מעבר ממסגרת
השמה אחת לאחרת ,הארכת תקופת הסידור במסגרת ובקרה ואיתור חריגים להשמות
מטופלים).
הביקורת מפנה לדוח מבקר העירייה לשנת  2007בנושא "סוגיות בשירותי הרווחה" בו
נכתב בנוגע לנוהלי העבודה של המינהל לשילוב חברתי:
"המינהל לשילוב חברתי פועל בעקרון לפי הוראות משרד הרווחה  -תקנון עבודה
סוציאלית (הוראות התע"ס) .כבר בדוח הביקורת על נוהלי העירייה הודגש מיעוטם של
נהלים עירוניים בתחום ייחודי זה"...
"נראה ,לכאורה ,כי במינהל לשילוב חברתי נחוץ ייזום להכנת נוהלי עבודה עירוניים כמו
במינהלים האחרים .לדוגמה :נוהלי חלוקת תפקידים בין המינהל למינהלים אחרים
ומבנה ארגוני ,וטיפול בהשכרת מבנים לתחומי רווחה .אלה רק דוגמאות בודדות מתוך
הרצוי והמומלץ".
"בדוחות הביקורת חוזרת ההמלצה למסד את ההליכים העיקריים של הטיפול במינהל
והמבנה הארגוני בנהלים עירוניים מתאימים .דוגמה לנהלים נוספים שרצוי לשקול
הכנתם :גביית השתתפות פונים/לקוחות/מטופלים; טיפול בחובות; רישום הערת אזהרה
בטאבו לפני סידור לבית אבות; ניהול ורישום קופות במועדוני קשישים; רישום ודיווח
למשרד הרווחה; שכירת מבנים לצורכי אוכלוסייה מיוחדת ועוד[ ".ההדגשה אינה במקור]
"יש לציין כי בכרכי הנהלים החדשים של העירייה לא נמצא ולו נוהל אחד השייך למינהל
זה ,בשונה מיתר המינהלים ,ביניהם מינהל החינוך ,שאף הוא עובד על-פי חוזרי מנכ"ל
משרד החינוך".
"להלן דוגמאות מנהלים הכלולים בפורטל המינהל בעיר גדולה אחרת:
 נוהל מים לנזקקים  -סיוע בחובות מים לנזקקים. נוהל טיפול בנשים מוכות בעת כוננויות. נוהל טיפול באירועי חירום לסדרי דין. -נוהל אפוטרופסויות ,לרבות צעדים למינוי אפוטרופוס.
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 נוהל חבירה בין בתי החולים למינהל באירוע חירום ,לרבות עבודה משותפת בזמןאירועי חירום בין בי"ח לבין המינהל.
 נוהל העברת דיווח בכתב :על כל עובד שמבצע התערבות כלשהיא ,להעביר מידע על כךבכתב לעו"ס המטפל.
 נוהל טיפול בתושבי אזורים מיוחדים (כגון מגורי בני מיעוטים/עובדים זרים). נוהל מענה לפניות ותלונות ציבור בתחומי שירותי הרווחה. נוהל הסברה ופרסום בתחומי הרווחה. נוהל טיפול באירועי חירום חוק נוער  -ילדים בסיכון. נוהל הסעות חירום מרכז למצבי חירום  -לרבות נסיעות חירום למטופלים. נוהל תפקוד במזג אוויר סוער. נוהל טיפול בפינוי תושבים. נוהל טיפול באסונות"."בעיר שכנה אחרת פועלים על-פי המפורט להלן:
 19 ...נהלים פנימיים בנושא רווחה כלהלן:
שם הנוהל
נוהל מיון תיקי מטופלים
נוהל יישום חוק נוער
נוהל גניזה וביעור תיקי מטופלים
נוהל לפתיחת וסגירת תיקי מטופלים
נוהל טיפול בבודדים חסרי כתובת
נוהל סיוע מוגבר לאוכלוסיות ייחודיות מבוגרות
נוהל טיפול באלימות כלפי עובדים ומתקני רווחה
השתלמויות עובדים
נוהל העברת תיק פונה
נוהל בקרת תיקי מטופלים
נוהל תהליך מיון תיקי מטופלים ומקבלי שירות
נוהל פעילות כוננים
נוהל הפניית משפחה למרכז קשר
נוהל העברת חומר לספר התקציב
נוהל מגע מחייב עם פונים
נוהל הזמנת טפסים
הנחיות לתכנון יום גיבוש מטה המינהל ויחידות חיצוניות
הנחיה סידור חוץ ביתי של קטין עם אוטיזם
הנחיה סידור חוץ ביתי של בוגר  ,+18קטין עם אוטיזם

תקף מ -
אוקטובר 2006
2002
יוני
2003
מאי
דצמבר 2006
פברואר 2003
ספטמבר 2005
ספטמבר 2005
2005
יוני
2004
יוני
פברואר 2004
2004
מאי
אוגוסט 2004
דצמבר 2004
ספטמבר 2006
דצמבר 2006
דצמבר 2006
דצמבר 2006
דצמבר 2004
ספטמבר 2005

"
הביקורת מעירה כי נכון לספטמבר  2016בפורטל הנהלים העירוני מוצגים בסעיף "רווחה,
בריאות וקליטה" חמישה נהלים עירוניים:
שם הנוהל
ועדת חריגים לנושא השתתפות צד ג בגין שירותי רווחה
נוהל הפעלת עסקים למען הקהילה (על"ה)
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תקף מ-
ינואר 2008
ינואר 2008
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שם הנוהל
נוהל הפעלת מרכז קשר
דרכי אכיפה כלפי חסרי בית במרחב הציבורי
השתתפות צד ג בגין סידור בבית אבות

תקף מ-
ינואר 2008
פברואר 2015
ינואר 2008

 .4מיצוי ההכנסות מהמשרד בתחום כוח אדם
 4.1רקע
סעיף  1.2להוראה מספר  2.7לתע"ס קובע" :מעסיקתם של עובדי מחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות הנה הרשות המקומית .שכרם משולם על ידי הרשויות
המקומיות ,כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעביר השתתפותו לרשו"מ 75%
מתשלומי שכר ,תנאים נלווים ותנאים סוציאליים ,כפוף למבנה הארגוני המאושר על ידי
המשרד ,מספר המשרות שהוקצו על ידי המשרד ,הסכמי שכר כפי שנחתמו ע"י
הממשלה עם ארגוני העובדים ,הוראות תע"ס בהתאמה ומופיעים בדו"ח החודשי של
המשרד".
מההנחיות עולה כי המשרד משתתף בשיעור  75%משכר עובדי הרווחה בעירייה
(כולל עובדים מינהליים) .ההתחשבנות עם המשרד מתנהלת על בסיס התקינה
שאישר המשרד לעירייה ,על-פי מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה האמורה
ובהתאמה להסכמי השכר שנקבעו לכל תפקיד.
להלן יכונו התקנים שאישר המשרד לעירייה ושבעלויות שכרם הוא משתתף  -תקנים
ייעודיים .תקני עובדים עירוניים שהמשרד לא משתתף בעלות שכרם יכונו להלן -
תקנים עירוניים.
 4.2מימון עירוני
להלן עלויות העירייה החודשיות בגין עובדי המינהל (לרבות עובדים מינהליים) נכון
לדצמבר :2014
סה"כ עלות*
 4,265,721ש"ח

השתתפות המשרד
בתקני כוח אדם**
 1,190,836ש"ח

הפרש בין עלות להשתתפות
 3,074,885ש"ח

* המידע התקבל מהמינהל.
** לפי דוח שכר לעובדים דצמבר .2014

בשנת  2014מימנה העירייה  174.67תקנים עירוניים שעלותם מוערכת
בכ 2,400,000-ש"ח לחודש ,נכון לדצמבר  2014בלבד (כ 29,000,000-ש"ח לשנה),
שלא נרשמו כ"תקנים ייעודיים" שהמשרד מכיר בהם .אילו המשרד היה מכיר בכל
התקנים העירוניים כתקנים ייעודיים ,היה משתתף בסכום נוסף של  1,590,000ש"ח
לדצמבר ( 22014כ 19,000,000-ש"ח לשנה).
בפועל ,לפי נתונים שמסרה ראשת המינהל 77.6 ,מהתקנים העירוניים ממומנים
במסגרת תקציבי פעולות ,בסך כ 8.4-מיליון ש"ח לשנה .כלומר ,העירייה נשאה
2

לפי חישוב החזר חודשי מהמשרד לתקן ייעודי מאויש ,נכון לדצמבר  1,190,836 - 2014ש"ח חלקי
 130.53תקנים ייעודיים מאוישים.
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בעלות שכרם המלאה של  97.06תקני עובדים עירוניים ,שבגינם לא התקבל מהמשרד
החזר בסך  10.6מיליון ש"ח לשנה.3
הסיבות למימון עודף של תקנים עירוניים:
 מדיניות העירייה להגדלת תקציב הרווחה מעבר לתקנים שהמשרד מאשר. אי-הגדלת מספר התקנים הייעודיים המאושרים במשרד והתאמתם לצורכי העירוגודל אוכלוסייתה לעומת אלו שהוקצו לה בעבר.
זאת ועוד ,בשנת  2014מימנה העירייה  130.5תקנים ייעודיים בגינם לא הכיר
המשרד במלוא עלות השכר ורכיביו בכ 7,600,000-ש"ח לשנה .ההפרש בין העלות
ששילמה העירייה לסכום שהועבר מהמשרד נובע משכר בסיסי שונה ,מעדכוני שכר
שאושרו לעובדי דור א' בהסכם  ,99טעויות בדיווחים וכדומה.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"מדובר ב 3-קטגוריות של כ"א בכל הקשור למקורות מימון:
 עובדים בתקני משרד הרווחה סה"כ מאוישים  130.53תקנים .עבורם מתקבלתהכנסה בגובה של  1,190,836ש"ח לחודש ...יש לקחת בחשבון שבקטגוריה זו
מועסקים עובדים דור א' עם תוספות שכר שניתנו בהתאם להסכמים מקומיים
וקיבלו אישור ממונה על השכר.
 עובדים בתקנים עירוניים במימון מתקציבי פעולה ממשרד הרווחה  77.61תקנים.עבור תקנים אלה מתקבלת ממשרד הרווחה הכנסה בגובה של  706,932ש"ח.
 עובדים המועסקים בתקני עירייה במימון  97.06 - 100%תקנים .עלות שכרם 2,367,953ש"ח.
 ...גם שני עובדים מבריאות הנפש .ההכנסות ממשרד הרווחה בגין תקני משרד +
הכנסות מתקציב פעולה הנן  1,897,768ש"ח לחודש".
[ההדגשות במקור]
 4.3מספר התקנים הייעודיים
א .לפי סעיף  2להוראה מספר  2.7לתע"ס" ,המשרד מקצה משרות [תקנים ייעודיים]
על פי אמות המידה המפורסמות בהוראה  ."16.2הוראת תע"ס מספר 16.2
מ 1.4.08-קובעת נוסחה להקצאת תקני כוח אדם במשרד ,המשקללת משתנים
רבים ,כגון מספר התיקים בטיפול הרשות ,נתוני רמה סוציו-אקונומית ביישוב
ואינטנסיביות הטיפול .תקנים החורגים מהמכסה שהקצה המשרד לעירייה
ימומנו במלואם על ידי זו האחרונה.
נוסף על כך ,סעיף  3להוראה מספר  2.9לתע"ס קובע כי "פנייה לשינוי תקן
במחלקה תוגש על ידי הרשות המקומית למחוז שבתחום שיפוטו היא נמצאת ,ע"ג
טפסים המיועדים לכך ...הטופס יוגש בשלושה העתקים ...פנייה כנ"ל תוגש למחוז
בהתאם לצורכי המחלקה".

3

 19מיליון ש"ח תוספת שהייתה מתקבלת לו הכיר המשרד בכל התקנים העירוניים כייעודיים ,בניכוי
 8.4מיליון ש"ח החזר שהתקבל בתקציבי פעולות.
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לביקורת לא הוצג חישוב מעודכן של התקנים כאמור בהוראת תע"ס מספר .16.2
המינהל אף לא מימש את הזכות המוקנית לעירייה לפי הוראת תע"ס מספר 2.9
לפנות למשרד בבקשה להגדלת תקנים ,למעט בקשה בכתב לתקן אחד של עו"ס
לקשישים מ - 22.5.14-שלא אושרה.
ב .להלן מספר התקנים הייעודיים המאוישים בעובדים ,ונתונים על אודות התקנים
העירוניים ,נכון לדצמבר :2014
כלל התקנים (ייעודיים,
עירוניים ,ובמימון
מתקציבי פעילות)
מאוישים  -עירייה*

תקנים
ייעודיים -
משרד**

תקנים
ייעודיים
מאוישים -
משרד**

305.2

137.72

130.53

תקנים עירוניים
מאוישים (במימון
עירוני מלא או
במימון מתקציב
פעילות)***
174.67

תקנים
עירוניים
מאוישים
במימון עירוני
בלבד**** 100%
97.6

לפי נתוני כוח אדם במינהל כוח אדם ואמרכלות בעירייה.
*
לפי דוח מהמשרד.
**
*** לפי נתוני המחלקה.
**** לפי נתוני מנהלת ה אגף ,בניכוי תקנים עירוניים הממומנים חלקית מתקציבי פעילות של המשרד.

מהנתונים המוצגים בלוח עולה כי המשרד הכיר בכ 42%-בלבד (תקנים ייעודיים)
מכלל המשרות המאוישות במינהל.
כמו כן ,העירייה איישה  174.67תקנים עירוניים שעלותם השנתית
כ 29,000,000-ש"ח ,אשר ,כאמור ,לו היה מכיר בהם המשרד כתקנים ייעודיים,
היה מעביר בגינם לעירייה כ 19,000,000-ש"ח בשנה (לפי חלק המשרד בעלות
ממוצעת לתקן ייעודי  9,123 -ש"ח לחודש) ,אך בפועל ,רק חלקם ממומנים
באמצעות תקציבי פעילות ,בסך של כ 8.4-מיליון ש"ח לשנה .קרי ,כ 10.6-מיליון
ש"ח נוספים לשנה היו מועברים לו היו מוכרים תקנים אלה כייעודיים.
יש להעיר ,כי מנתונים סטטיסטיים שהציג המשרד בסקירות שנתיות שפרסם,
ושכותרתן "מבחר נתונים על אוכלוסיית היעד של המשרד ועל תקציבו" ,עולה כי
בשנים האחרונות הגדיל המשרד באופן משמעותי את מצבת העובדים הייעודיים
ברשויות בארץ .השוואה בין הנתונים שפרסם המשרד בשנת  2009לנתונים
שהוצגו בשנת  2013מעלה כי במהלך ארבע שנים גדל מספר התקנים בהם הכיר
המשרד ב ,489-מתוכם  197תקנים חדשים למחוז מרכז בלבד.
כמו כן ,מספר התקנים המחושב לעירייה לפי יחס אוכלוסייתה לעומת סך
אוכלוסיית מחוז מרכז הוא  178תקנים .אוכלוסיית העיר מהווה  7%מסך
אוכלוסיית המחוז הרשומה במשרד ( 3,332,000תושבים) ,ולפי יחס זה זכאית
העירייה ל 178-מתוך  2,549התקנים הייעודיים שהקצה המשרד למחוז מרכז
בשנת .42013

4

לפי נתוני המשרד במסמך בנושא " מבחר נתונים על אוכלוסיות היעד של המשרד ועל תקציבו"/מירי בן
שמחון ,רנטה גורבטוב ,מתוך" :סקירת השירותים החברתיים לשנת  ,"2013מפרסומי המשרד באתר
האינטרנט.
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ההפרש הכספי השנתי המוערך עקב איוש כ 137-תקנים ייעודיים במקום
 178תקנים לכל הפחות ,עומד על כ 4,488,516-ש"ח לשנה ( 41תקנים ייעודיים X
עלות ממוצעת שנתית של תקן ייעודי בסך  9,123ש"ח לחודש).
עוד ראוי לציין כי בשנים  2014-2008גדל מספר התקנים במינהל (ייעודיים
ועירוניים) מ 204.08-ל.305.2-
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"עלינו לציין שבהחלט התקבלו ממשרד הרווחה בשנים  2015 ,2014 ,2013תקנים
ייעודיים בהתאם למטלות שהתווספו במינהל ,כגון 10.07 :תקני רפורמה ומשרות
נוספות...
משרד הרווחה בבואו להקצות תקנים ,שוקל זאת כנגד מפתחות שונים ,לא רק
על פי מספר התושבים .מפתחות של מעמד סוציואקונומי של הישוב ,וכן
קריטריונים נוספים ראה נספח מס' ()2ב 4.3.להוראת תע"ס .16.2
"אכן ...הוראת התע"ס ...מדברת על מפתחות להקצאת משאבים לשירותי
הרווחה בארץ לרבות בנושא כוח אדם .אלא ...סל השירות המסופק בתע"ס אינו
מעוגן בחקיקה ,היינו מתוך משאבים שהמשרד מקבל ,הוא מעביר תקציב
לרשויות המקומיות ,לכל רשות לפי החלק היחסי שלה לעמידתה בתקנים
ובמפתחות .שירותי הרווחה אינם מתוקצבים בהתאם להיקף הצרכים של
אזרחים העונים על קריטריונים של הוראות התע"ס .אילו היה סל השירות מעוגן
בחקיקה אנו מניחים כי האוצר היה מזרים משאבים בהתאם לצרכים ...נושאים
כאלה של תקינה ומפתחות מטופלים על ידי ארגון מנהלי שירותי הרווחה בארץ
בשיתוף מרכז השלטון המקומי בצינורות ארציים .ראש מינהל הרווחה בעירייה
חברה במזכירות הארגון ושותפה בהצפת שאלות דוגמת אלה שאתה מעלה
בסעיף זה .מצ"ב דוגמאות לפניות שלנו לתגבור תקציבי".
בהתייחס לתגובת ראשת המינהל מציינת הביקורת כי בהתחשב במספר התקנים
הייעודיים הנוספים בהם הכיר המשרד בשנים האחרונות ,עדיין קיים חשש שמספר
התקנים הייעודיים שאושרו לעיר אינו משקף נכונה את צרכיה.
המינהל לא הציג לביקורת חישוב של קביעת מספר התקנים הייעודיים בהתייחס
למשתנים שפורסמו בהוראת תע"ס מספר  .16.2לדעת הביקורת ,בהתחשב בעלות
הגבוהה של התקנים הממומנים באופן מלא בידי העירייה ,ובהתחשב במספר הנמוך
יחסית של התקנים הייעודיים ביחס לכלל התקנים שהקצה המשרד למחוז מרכז ,על
המינהל לבדוק את כלל המשתנים וסבירות הקצאת התקנים הייעודיים במשרד ,לפי
הנוסחה ואמות המידה שנקבעו בהוראת התע"ס .בהתאם לתוצאות הבדיקה ,תפנה
העירייה למשרד בכתב להגדלת התקנים הייעודיים ,על-פי הזכות המוקנית לה.
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 4.4איוש תקנים
להלן הנתונים על אודות תקנים ייעודיים לא מאוישים נכון לדצמבר :2014
תיאור
וסוג
המשרה

מספר
משרה
במשרד

אחוז משרה
מאושר לפי
תקן המשרד

אחוז
משרה
מאוישת
בעירייה

התייחסות ראשת המינהל

התייחסות הביקורת

40000

50

0

המשרה לא אוישה
בתקופה - 31.10.14
 30.5.15עקב עזיבת
עובדת ועריכת מכרז :לא
ניתן להעביר עובדת לאייש
משרה לגביה יש מכרז

למעלה מחצי שנה נמנעה
מהעירייה השתתפות
המשרד

44800

100

0

"הייתה בעיה של אי
ודאות להמשך התקן ,ולא
ניתן לאייש ע"י עובד אחר
שלא שימש בפרויקט
חומש"

עו"ס
כוללני

44900

50

0

העובדת עזבה בינואר
 .2014בשנת  2015בוטל
התקן*

עו"ס
כוללני

45000

50

0

תקן חומש שלא נקלטו בו
עובדים עקב מכרז שלא
צלח

עו"ס
לטיפול
נפגעי סם

81200

100

0

תקן חדש ממארס .2013
לאחר מספר מכרזים שלא
צלחו הוקפא המכרז

מלווה
משפחות
מתפקדות

97200

100

0

העובד עזב ב28.9.14-
והתקן בוטל בשנת *2015

מלווה
צעירים

98100

100

0

העובד עבר תפקיד
ב 1.9.13-והתקן בוטל
בשנת *2015

סעיף תקציבי הוא "תכנית
חומש"

עו"ס
משפחה
כוללני

42600

100

70

תקן פנוי מנובמבר .2013
איוש ב13.1.15-

למעלה משנה לא
התבקשה ולכן לא
התקבלה השתתפות
המשרד

עו"ס
כוללני

עו"ס
כוללני
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בתקן של המשרד נרשם
"עו"ס משפחה כוללני",
ללא הגדרה של תכנית
חומש .עם זאת ,הסעיף
התקציבי הוא "תכנית
חומש".
לא ניתן היה לבקש המרת
משרות כאמור בתע"ס
במשך שנה לא התקבלה
השתתפות המשרד.
הסעיף התקציבי הוא
"תכנית חומש"
סעיף תקציבי הוא
"תכנית חומש"
במשך כשנתיים לא
התקבלה השתתפות
המשרד .בתקופה זו לא
התבקשה המרת המשרה,
על אף שנכון לדצמבר
 2014היו  4.1משרות
עירוניות מאוישות
שהוגדרו כ"עו"ס סמים"
שאוישו
לא התבקשה המרת
המשרה .הסעיף התקציבי
הוא "תכנית חומש"
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תיאור
וסוג
המשרה
עו"ס
משפחה
כוללני

מספר
משרה
במשרד

43500

עו"ס
משפחה -
50300
קליטת
עלייה
עו"ס
75100
קהילה
מרכז חוק
11500
ביטוח
סיעוד
סה"כ משרות

אחוז משרה
מאושר לפי
תקן המשרד

50

אחוז
משרה
מאוישת
בעירייה

10

75

20

100

80

50

30

9.25

2.1

התייחסות ראשת המינהל

תקן פנוי מנובמבר .2013
איוש ב25.1.15-
תקן פנוי מאוקטובר 2014
עקב חופשת לידה .העובדת
חזרה לעבודה בינואר
.2015
תקן פנוי עקב חופשת לידה
של העובדת
התקן אושר בינואר 2015

התייחסות הביקורת
למעלה משנה לא
התבקשה ולכן לא
התקבלה השתתפות
המשרד
לא ניתן להמיר תקני
עלייה

לא ניתן להמיר תקני חוק
סיעוד

* תקנים ייעודיים שבוטלו במקום להמירם למשרות אחרות.

מהלוח עולה כי נכון לדצמבר  ,2014בעוד העירייה שילמה את עלות שכרם המלאה
של עובדים רבים בתקנים עירוניים ,ללא השתתפות של המשרד ,לא אוישו חלק
מהתקנים הייעודיים ,בגינם ניתן היה לקבל החזר של  75%מהמשרד.
סעיף  4.3להוראה מספר  2.9לתע"ס בנושא "תקינה והשתתפות משרד העבודה
והרווחה בשכר עובדי המחלקות לש"ח ברשויות המקומיות" קובע" :המחוז יאשר
בקשת המחלקה לש"ח [לשירותים חברתיים] להמרה פנימית של משרות במחלקה
לש"ח ובלבד ש :לא תאושר המרת משרה שדרישות הקבלה אליה ,הן עובד סוציאלי,
למשרה שדרישות אליה אינן בתחום העבודה הסוציאלית"...
דרישות המשרד המוצגות בהוראת התע"ס לאישור ההמרה הפנימית של משרות אינן
מונעות את המרת המשרות הלא מאוישות שהוצגו בלוח דלעיל ,במשרות אחרות
המאוישות בעובדי המינהל .עם זאת ,ממכתב של ראש ענף כוח אדם במשרד
לאמרכלית המינהל (שנשלח כתשובה להערת הביקורת בנושא) ,עולה כי המשרד לא
יאשר המרת תקנים מתקציבי חומש ,תקני עלייה ותקני חוק סיעוד .לפיכך ,רק לגבי
ארבעה תקנים מתוך התקנים הבלתי מאוישים ניתן היה לבקש המרה.
השתתפות המשרד בעלות שכר עובדים בארבעה תקנים ייעודיים (לפי  9,123ש"ח
לחודש עלות ייעודית ממוצעת) הניתנים להמרה ,מסתכמת בכ 36,492-ש"ח לחודש,
 437,904ש"ח לשנה.
כמו כן ,לגבי המשרות הייעודיות הבלתי ניתנות להמרה ,ניתן היה לנסות ולאיישן
בעובדים עירוניים.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"...סוגיית העיכובים באיושי משרות הנה סוגיה כאובה ביותר עליה אנו מתריעים כל
הזמן על 'צוואר הבקבוק' (וגם כאשר מתקיימת ועדת מכרזים לעתים אין מועמדים,
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לעתים מועמדים מסירים את מועמדותם) .סוגיה שאנו מאמינים שאינה רק במינהל
לשילוב חברתי .אנו יכולים לאייש תקנים ומשרות פנויות שלא במסגרת ועדת
המכרזים רק במצב של חופשת לידה ומחלה ממושכת .ועובדים אלה שבטבלה אינם
נכללים בקטגוריה זו"...
בהתייחס לתגובת ראשת המינהל מציינת הביקורת כי מהתשובות המוצגות בלוח
דלעיל עולה ,כי רק חלק מהמקרים נובעים מעיכוב בהליכי מכרז .זאת ועוד ,במקרים
בהם השיב המינהל כי העיכוב מקורו בהליכי מכרז ,לעתים מדובר בעיכובים של
למעלה משנה .באמצעות המרתן הפנימית (ולו באופן זמני) של משרות ייעודיות לא
מאוישות במשרות מאוישות עירוניות הייתה העירייה מצמצמת את חלקה בעלות
מ 100%-ל 25%-במשך תקופה ארוכה .כך לדוגמה ,היה מושג צמצום עלויות השכר
בהן נשאה העירייה באמצעות הגשת בקשה למשרד (לפי הנחיות התע"ס) להמרת
משרות עו"ס משפחה (כוללני) ייעודיות בהן מכיר המשרד ושאינן מאוישות על ידי
העירייה (כגון משרה מספר  )42600במשרות עו"ס משפחה (כוללני) עירוניות
המאוישות על ידי העירייה והמשרד אינו משתתף במימונן (כגון משרה מספר .)11300
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"המינהל בסיוע ,בתמיכה ובגיבוי מינהל אמרכלות בעירייה וצוות העובדים ,עושים
ככל הניתן לקדם את הטיפול ובאיוש מהיר ככל הניתן את המשרות הפנויות ,למרות
צוואר הבקבוק".
בישיבת הצוות לתיקון ליקויים שנערכה ב 9.1.17-מסר מנכ"ל העירייה שכיום אין
עיכובים במכרזים לאיוש משרות.

 .5עלויות השכר בגין התקנים הייעודיים
 5.1כללי
השתתפות המשרד בעלויות השכר בגין התקנים הייעודיים מותנית בדיווח חודשי של
המינהל למשרד של קליטה ושינויים בכל אחד מרכיבי השכר של העובדים המאיישים
תקנים אלה.
עובדות המחלקה מעבירות למשרד מדי חודש נתונים על אודות מצבת העובדים
בתקנים ייעודיים באמצעות טפסים ידניים .נמצא כי אין תיעוד לביצוע בקרה
תקופתית במינהל על נכונות נתוני כלל העובדים בתקנים הייעודיים (להבדיל מעדכוני
נתונים).
העירייה איישה  130תקנים ייעודיים בגינם התקבלו מהמשרד בשנת 2014
כ 7,600,000-ש"ח פחות מהסכום המחושב להחזר ( 75%מהוצאות השכר).
הביקורת ערכה השוואה 5בין נתוני חלק מרכיבי השכר ותוספות השכר בהם הכיר
המשרד בדצמבר ( 2014להחזר  )75%לבין נתוני רכיבי השכר ותוספות השכר בהן
נשאה העירייה באותו חודש .להלן ריכוז הממצאים הכספיים העולים מן ההשוואה:
5

בחלק מהנושאים הבדיקות נערכו לגבי כלל העובדים הייעודיים ובנושאים אחרים  -באופן מדגמי
בלבד.
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תיאור רכיב שכר

אומדן שנתי ,בש"ח,
להפסד רכיבי שכר
שהעירייה זכאית
להם ()75%

דרגה
תוספת גמול השתלמות
תוספת תואר אקדמי
אחזקת רכב
תוספת נסיעות
שעות נוספות
שעות כוננות
תוספת מעונות
סה"כ

אומדן שנתי ,בש"ח,
לתשלום עודף של
העירייה* ,ללא זכאות
להחזר מהמשרד ()75%

41,250
2,700
32,400
1,950
0
54,000
0
99,900

לא הועברו נתונים
מספיקים
124,848
0
157,248

פירוט
בסעיף
להלן
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

* מעבר לזכאות לפי נוהלי המשרד.

מממצאי הבדיקות עולה פער של כ 257,000-ש"ח רק בגין הרכיבים והתוספות
שנבדקו (כאמור ,בחלק מהמקרים מדובר במדגם בלבד) שהעירייה שילמה והמשרד
אינו מכיר בהם .אמנם ,הפער נובע בחלקו מכך שהעירייה משלמת לעובדים
הייעודיים רכיבים ותוספות שכר מעבר לכללי הזכאות של המשרד (ולעתים אף בניגוד
לנהליו) ,אולם ,הוא נובע גם מדיווחים לא מדויקים או אי-דיווח כלל למשרד בדבר
רכיבים ותוספות שהמשרד היה משתתף במימונם.
משמעות ההפרשים הכספיים המוצגים בלוח:
 הפסד כספי עקב היעדר החזר שהעירייה זכאית לו לפי כללי הזכאות שקבעהמשרד.
 תשלומים עודפים ששילמה העירייה מעבר לכללי הזכאות של המשרד ,ועל כן לאזכאית להחזר בגינם מהמשרד .לעתים ,מעידים תשלומים אלה על העסקה
המנוגדת לנוהלי המשרד ,לדוגמה ,הקצאת שעות כוננות לעובדת שאינה פקידת
סעד.
להלן יובא פירוט הממצאים המוצגים בלוח דלעיל.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"כפי שציינו בסעיף  ,3קיימים נוהלי עבודה ובקרה של מצבת כ"א ובדיקת הדיווחים
למשרד הרווחה .הפער בין ההכנסות המתקבלות ממשרד הרווחה לבין העלות בפועל
של  130תקני משרד ,מקורו בפערי שכר במסגרת הסכמים מקומיים שקיבלו העובדים
באישור הממונה על השכר".
הביקורת מדגישה ,כפי שיפורט להלן ,כי לא כל ההפרשים מקורם בהסכמי שכר
מקומיים .כמו כן ,לביקורת לא הוצגו נהלים כתובים לבקרה על נתוני מצבת כוח אדם
המדווחים למשרד ובדיקת הדיווחים של המשרד.
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 5.2דרגה
המשרד משתתף בשכר העובדים הייעודיים לפי דירוג ודרגה .הכרה של המשרד
בדירוג ודרגה המאושרים בעירייה עשויה לצמצם את הפער בתשלומי השכר עקב
סכום השכר המובנה.
הביקורת בדקה תשעה מקרים בדירוג העו"ס שנבחרו באופן אקראי ,בהם לא
השתתף המשרד בעלות השכר לפי הדרגה המרבית בטווח הדרגות המאושר עבור
המשרה .נמצא כי בשלושה מהמקרים נרשמה במשרד דרגה נמוכה מהדרגה של
העובד בעירייה ,וזאת ,על אף שדרגת העובד בפועל מצויה בטווח הדרגות שבהן הכיר:
ת"ז עובד
(שלוש
ספרות
אחרונות)
063
451

דרגה
מרבית
מאושרת -
משרד
4
4

2
3

699

3

1

2

271

7

6

5

788
597

7
9

6
8

9
11

הדרגה
המדווחת
למשרד

הדרגה
המעודכנת
 עירייה1
2

הסבר האגף
הדרגה בעירייה נמדדת לפי ניסיון
מקצועי ובמשרד  -לפי ותק
מקבלת התואר.
משרות עובדים אלה בנויות משני
תפקידים שונים בדוח כוח אדם
של המשרד .המינהל צירף את
חלקי התקנים ויצר תקן שלם,
והמשרד בחר לתת לעובדים את
הדרגה הגבוהה מבין השתיים
הדרגה נקבעה בתיאום ובאישור
הממונה על השכר

התייחסות
הביקורת

במשרד
מעודכנת
הדרגה הנמוכה

 5.3תוספת גמול השתלמות
המשרד משתתף בעלות תוספת גמול השתלמות לעובדים הזכאים לכך .הסכום
מועבר מהמשרד רק לאחר שדווח לו על כך ,בצירוף כל התעודות המזכות בגמול.
בבדיקה מדגמית של עשרה עובדים שנבחרו באופן אקראי להם שולם גמול השתלמות
לפי נתוני העירייה בדצמבר  2014נמצא כי עבור שלושה מהם לא התקבל החזר
מהמשרד:
ת"ז
942
921
271

סכום חודשי ,בש"ח
91
939
121

פרק זמן (לפי מנהלת האגף)
 68חודשים
 52חודשים
 6חודשים

בסך הכול ,מדובר בכ 55,000-ש"ח אותם שילמה העירייה (לפי נתוני דצמבר )2014
כתוספת גמול השתלמות ,אך לא קיבלה בגינם החזר מהמשרד ( 41,250 - 75%ש"ח).
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"בטבלה מצוינות שלוש עובדות להן העירייה שילמה בגין גמול השתלמות מבלי לקבל
זיכוי מהמשרד .מבין העובדות נשמטו מדו"ח משרד הרווחה בשל מעבר של המשרד
לתוכנת דיווח חדשה של כ"א .דיווחנו על כך למשרד והרשות זוכתה רטרואקטיבית
[בדוח דצמבר  ]2015תוך הוצאת אישור ממשרד הרווחה שהשמות נשמטו מהדוח
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בעקבות שינויי תוכנה .מצורף נספח ממשרד הרווחה על הזיכוי .לגבי העובדת
השלישית ,לא דווחה למשרד .העובדת העבירה את האישור ישירות למינהל כ"א
[ואמרכלות] בעירייה .ראה אסמכתאות הנחיות לעובדים".
הביקורת מעירה כי יש לפנות למשרד לקבל החזר גם בגין העובדת השלישית.
 5.4תוספת תואר אקדמי
המשרד משתתף בעלות העירייה בשכר לכל אחד מהעובדים הזכאים לגמול תואר
אקדמי ,בהסתמך על תעודות רלוונטיות .המשרד מתנה את התוספת באישור תכנית
הלימודים במסגרת הוראת תע"ס ,כך שתהיה זיקה בינה לבין התפקיד שמבצע
העובד.
ל 102-עובדי המינהל המדווחים כבעלי תואר שני או שלישי במערכת כוח אדם ושכר,
יש לתואר זיקה מוכרת לתפקידם .בבדיקת מדגם של ארבעים עובדים שנבחרו באופן
אקראי נמצא כי אחת מהעובדות לא הוכרה במשרד כבעלת זכאות לגמול תואר
אקדמי ,על אף שהיא בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית .כתוצאה מכך לעירייה לא
הועברה השתתפות בגובה  2,700ש"ח לשנה ( .)75%מנהלת האגף מסרה כי עובדת זו
העבירה את התעודות המעידות על השכלתה לאגף משאבי אנוש במינהל כוח אדם
ואמרכלות בעירייה ,אך אלו לא הובאו לידיעתה ,ולכן ,הדרישה לא הועברה למשרד.
בנוגע לכך ,מעירה הביקורת כי מדובר בהליך לא תקין של העברת מידע  -מנהלת
האגף משמשת גם כאמרכלית המינהל ,ולכן המסמך שהועבר ישירות למינהל כוח
אדם ואמרכלות היה אמור להגיע אליה על מנת שהיא ,כאמרכלית המינהל ,תעבירו
לרפרנטים במינהל כוח אדם ואמרכלות בעירייה.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"בפגישת עבודה עם מנכ"ל העירייה וסגן ראש העיר וממלא מקומו כמו גם ראש
מינהל [כו"א] ואמרכלות והממונה האחראית על ההשתלמויות בעירייה  -נאמר כי
בנושא לימודי תואר שני לעובדים סוציאליים יחול נוהל העירייה לפיו אין שום
הגבלה איזה תואר שני לומד העובד ,ובמקרה זה גם תואר שאינו מוכר ע"י משרד
הרווחה ועל כן המשרד לא יזכה את העירייה כפי שקרה במקרה זה".
הביקורת מעירה כי התואר שלא דווח למשרד הוא בעבודה סוציאלית
מהאוניברסיטה העברית ,ולכן מדובר בתואר המוכר על ידי המשרד .לפיכך ,הסיכום
שהושג כאמור עם מנכ"ל העירייה ,אינו רלוונטי לממצא.
 5.5תוספת אחזקת רכב
לפי הוראה מספר  1.2לתע"ס ,המשרד ישלם מדי חודש תוספת אחזקת רכב רק
"לעובדים המאיישים משרות עו"ס ועו"ז [עובדי זכאות]".
בבדיקת מדגם של עשרה עובדי המינהל שנבחרו באופן אקראי ושהעירייה שילמה
בגינם אחזקת רכב נמצא כי המשרד לא השתתף בתוספת זו ,בגובה  2,700ש"ח
לחודש ובסך הכול 32,400 ,ש"ח לשנה (.)75%
המשרד אינו מעביר החזר בגין אחזקת רכב של עובדים אלה ,משום שהם אינם עו"ס
או עובדי זכאות.
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תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"עובדים במינהל לשילוב חברתי ,מכל סקטור מקבלים אחזקת רכב בהתאם לנוהלי
העירייה ואישור ההנהלה ולאו דווקא עובדים סוציאליים".
 5.6תוספת נסיעות
המשרד משתתף עבור כל אחד מהעובדים הייעודיים בקצובה קבועה של נסיעות
"באופן גלובלי בסכום אחיד לכולם דהיינו :עלות חופשי חודשי" (לפי מכתב מראש
ענף כוח אדם בלשכות המשרד).
בנוגע לסכום קצובת הנסיעה ששילם המשרד בגובה  235ש"ח לכל העובדים
הייעודיים מעירה הביקורת כי התעריף אינו תקין:
 מחיר ה"חופשי חודשי" בתקופה הרלוונטית ב"טבעת  - 1אזור ( "1תל אביב-יפווהסביבה) היה  246ש"ח ,כפי ששילמה העירייה לרוב העובדים הנבדקים ,ולא
 235ש"ח כפי ששילם המשרד.
 לפי הנחיות נספח א' להוראה מספר  1.2לתע"ס ,נכון לינואר ( 2010כחמש שניםלפני התקופה הנבדקת) ,קצובת הנסיעה צריכה הייתה להיות  244ש"ח.
לפי התייחסות המינהל לטיוטת הדוח ,המינהל החל לשלם לפי התעריף המוגדל כבר
מדצמבר  ,2014בעוד המשרד שילם לפי תעריף זה רק מפברואר  .2015מחישוב הפרש
בגובה  10ש"ח לעובד בגין  130משרות ייעודיות מאוישות למשך חודשיים עולה כי
המשרד הכיר ב 2,600-ש"ח ( )100%פחות מהסכום להחזר.
יש לציין כי המשרד משלם עבור "חופשי חודשי" בסכום אחיד כקבוע בתע"ס ,ואילו
העירייה משלמת לעובדים עלות "חופשי-חודשי" לפי מקום מגוריהם ,כך שחלק
מהעובדים קיבלו תשלום גבוה יותר בעירייה מאשר ההחזר הנדרש מהמשרד כדין.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"...אני מניחה כי במקרה זה ,הסנכרון לא תמיד קיים בין המשרד לרשות כמו בכל
מיני פעולות אחרות".
 5.7שעות נוספות
המשרד מעביר תשלום חודשי גלובאלי בגין שעות נוספות עבור כל אחד מהעובדים,
ללא צורך בדיווח המינהל למשרד על ביצוע השעות הנוספות בפועל .התעריף כפוף
לחלקיות המשרה של העובד .במידה שהעירייה משלמת עבור שעות נוספות מעבר
לאלו שקבע המשרד  -בהפרש תישא העירייה בלבד.
לפי נתונים שהועברו מהמינהל ,שילמה העירייה בדצמבר  2014לעובדי המינהל (לאו
דווקא ייעודיים) תוספת בגין  400שעות נוספות ,ואילו המשרד הכיר ב 2,268-שעות
נוספות של עובדים ייעודיים בלבד ,בעלות של  69,123ש"ח.
מנהלת האגף מסרה כי נתוני [ ]400השעות הנוספות המוצגים בקובץ ממערכת כוח
אדם ושכר בעירייה אינם כוללים את העובדים ששכרם כולל מרכיב קבוע של שעות
נוספות גלובאליות לחודש .לדבריה ,העירייה קובעת את השעות הנוספות לפי צורכי
המערכת וללא קשר לכמות השעות המועברת מהמשרד.
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יש לציין כי אין באגף מידע ובקרה על כלל השעות הנוספות המבוצעות בפועל (לרבות
השעות הגלובליות הכלולות כמרכיב קבוע בשכר) מול השעות הנוספות המתקבלות
מהמשרד.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"משרד הרווחה מאשר  12שעות נוספות לחודש עבור עובד סוציאלי במשרה מלאה
ושעות נוספות לכל עובד על פי היקף משרתו .המינהל פועל בכפוף למכסות שעות
נוספות שהעירייה מקצה מעבר לשעות הגלובליות שיש לחלק מהעובדים במינהל
(עובדים דור א') .אמרכלית המינהל מקיימת ניהול של ניצול שעות נוספות שמבצעים
עובדים במינהל באישור ראש המינהל על פי צורכי המערכת .מטבע הדברים שעות
נוספות אלה מתבצעות לא אחת גם מעבר ל 12-שעות נוספות שהמשרד מקצה כאמור
על פי הצרכים במערכת .יתרה מזאת ,שעות נוספות מתבצעות לא אחת גם ע"י
עובדים בדירוגים שונים .כאמור המשרד מכיר רק בשעות נוספות של עובדים
סוציאליים .ומכאן צפוי הפער בין השעות שהמשרד מזכה את העירייה לבין השעות
המתבצעות בעירייה ...אנו מבקשים להביע את הסתייגותנו מהאמירה ...לפיה
'...חלק מהשעות הנוספות שמקצה המינהל מנוצלות בפועל לצורך מימון המשכורת
הגלובלית של בכירי המינהל' ...השעות הגלובליות של הבכירים במינהל ,כמו כל יתר
השעות הגלובליות של בכירים במינהלים אחרים ,ממומנות על ידי העירייה בלבד
וקיבלו את אישור הממונה על השכר[ ".ההדגשה במקור]
 5.8תוספת שעות כוננות
לפי התע"ס ,ביצוע שעות כוננות הוא חלק מתפקידם של פקידי סעד .
המשרד משתתף בהוצאות העירייה בגין עלויות שעות כוננות וקריאות פתע ,בהתאם
לדיווחי העירייה .לפי הנחיות המשרד ,כוננות אחת שקולה לשמונה שעות עבודה,
ומשולמת לפי ערך של  2/3שעה לכל שעת כוננות.
המשרד קבע כי השתתפותו בהוצאות הכוננות תהא כדלקמן:
 פקידי סעד (חוק סדרי דין ,חוק הגנה על חוסים ,טיפול בבעלי מוגבלות שכלית)  -עדארבע כוננויות לחודש ,ובסך הכול עד  32שעות חודשיות.
 פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,תש"ך - 1960-עד  12כוננויות בחודש,ובסך הכול עד  96שעות חודשיות.
הסכום בגין שעות אלה יועבר רק על סמך דיווח פרטני של המינהל.
6

בבדיקת קובץ תשלומים לפי סמלי השכר נמצא כי העירייה שילמה בדצמבר 2014
ל 25-מעובדי המינהל הייעודיים סך של  67,629ש"ח עבור "שעות כוננות" ,לפי
 1,152שעות כוננות ,אך המשרד הכיר ב 23,674-ש"ח (ממנו יוחזרו  )75%בגין
 784שעות כוננות בלבד .כלומר ,הפרש של  368שעות כוננות בהן לא הכיר המשרד.
נמצא כי  40משעות הכוננות לא הוכרו מאחר שמדובר בעובדת (מנהלת האגף) שאינה
זכאית לפי נוהלי המשרד להחזרי שעות כוננות ואינה אמורה לבצע שעות כוננות לפי
התע"ס הקובע כי רק פקידי סעד זכאים לשעות כוננות.
6

דוגמאות :סעיף  3להוראה מספר  3.24לתע"ס וסעיף  3להוראה מספר  14.22לתע"ס.
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נוסף על כך ,שבעה פקידי סעד קיבלו מהעירייה תשלום עבור מספר שעות כוננות גדול
מהמכסה שהקציב המשרד לפקידי סעד שאינם בתחום הנוער .לפי המכסה הקבועה
בהנחיות המשרד ,לפקידי סעד אלה מוקצבות עד  32שעות לפקיד ,ובסך הכול,
 224שעות כוננות .בפועל ,קיבלו עובדים אלה מהעירייה תשלום על  336שעות (חריגה
של  112שעות) בסכום של  18,283ש"ח לחודש:
ת"ז
086
552
836
250
908
146
754
סה"כ

מספר שעות  -עירייה
53.34
42.68
53.34
48.01
42.68
42.67
53.34
336

סכום ,בש"ח
2,652.76
2,120.79
3,136.74
2,800.61
2,726.32
2,162.51
2,683.36
18,283

לפי ערך ממוצע של  54ש"ח לשעה ( 18,283ש"ח חלקי  336שעות) ,מדובר בעלות
לעירייה של  6,048ש"ח לחודש ( 112 X 54שעות שלא הוכרו במשרד)  -כ 72,000-ש"ח
לשנה ( 54,000 - 75%ש"ח) .ממצא זה חמור נוכח העובדה שעל שבעה פקידי סעד
אחרים ,שאף הם עובדים ייעודיים ,לא הוטל כלל לבצע שעות כוננות .לו היו שעות
הכוננות החורגות מועברות לפקידי סעד אלה ,היה המשרד משתתף בעלותן של שעות
הכוננות.
אומדן שנתי של שעות הכוננות ששילמה העירייה ,ללא זכאות להחזר מהמשרד
( 166,000ש"ח) ,חושב כהערכה מינימלית ,כדלקמן 368 :שעות כוננות ( 1,152שעות
כוננות שמימנה העירייה בניכוי  784שעות בהן הכיר המשרד)  Xערך ממוצע של שעת
כוננות לעובד שאינו ותיק 54( 7ש"ח לשעה)  12 Xחודשים ,בניכוי  72,000ש"ח חריגה
ממכסת השעות המותרת שהוצג בנפרד.
הביקורת מדגישה כי העירייה תמצה את ההכנסות מהמשרד בגין שעות הכוננות רק
אם הקצאת שעות כוננות תבוצע בהתאם להנחיות התע"ס ,קרי ,מספר שעות הכוננות
המוקצה לכל פקיד סעד לא יעלה על המכסה המותרת בתע"ס ,ושעות הכוננות
החורגות מהמכסה יועברו לפקידי סעד אחרים ,שכיום לא מוקצות להם כלל שעות
כוננות.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"המינהל בסעיף זה פעל על פי נוהלי המרכז לשלטון מקומי ואישור הנהלת העיר ...יש
לציין ,כי על פי מדיניות העירייה ,הכוננים במינהל מקיימים כוננות מלאה לא רק
 8שעות שהמשרד מאשר ,אלא מסיום יום העבודה ועד למחרת היום בבוקר ואילו
משרד הרווחה פועל על פי מפתח ארצי מקובל .מכאן נובע הפער.

7

עלות שעת כוננות לעובד ותיק גבוהה יותר.
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באשר להערת המבקר על עובדת המקבלת כוננות ואינה עובדת סוציאלית במקרה זה
התקבלה החלטה בתיאום ובאישור הממונה על השכר .ראה אסמכתא ...כפי שצוין
לעיל ,פעולת הכוננים הנה באישור הנהלה ובכפוף להסכם של השלטון המקומי.
בטבלה לאחר חיבור מספר ת.ז .לעובד ,אנו מבינים כי מדובר בפקידי סעד לסדרי דין
(לא ברור כיצד ולמה שורבבו בטבלה שמות שני עובדים נוספים שהנם פקידי סעד
לחוק הנוער ,ומתכונת הכוננות במקרה שלהם שונה מזו של פקידי סעד לסדרי דין).
לגופו של עניין ,גם הצעתו להכניס לכוננות עובדים נוספים ובכך להוזיל עלויות לא
ברורה לנו ,מעבר לכך שפקידי הסעד לסדרי דין שהוא מציין לא מעוניינים להשתתף
בכוננות ,אין בסיס לחייב אותם לאור שחיקה רבת שנים שלהם ככוננים בעבר .ראה
אסמכתאות ...אבל במידה והיו מבקשים להשתתף בכוננות ,המשמעות הייתה
להקצות לכל אחת מהם מינימום  8שעות כוננות לכל כוננות שמבצעים ,כאשר נכון
להיום פקיד סעד כונן בסדרי דין מתחיל את הכוננות שלו בשעה  15:30עד למחרת
היום בשעה  7:30בבוקר כנגד  10.3שעות כוננות בלבד...
אנו מבקשים להדגיש מספר הערות בנושא :א .לא כל פקידי הסעד מבצעים כוננות.
ב .לא כל עובד סוציאלי שקיבל מינוי כפקיד סעד משמש במשרתו המלאה כפקיד
סעד .ג .המינהל מתוך ראייה קדימה דואג ליצור עתודה של פקידי סעד בתחומים
השונים ...הצורך ביצירת עתודה של פקידי סעד נובע בין היתר ממאפייני התפקיד של
פקיד סעד ,תפקיד שיש בו מורכבות ,שחיקה רבה וצורך בעמידה במצבי לחץ:...
 )1מס' שעות כוננות של פקידי סעד לסדרי דין מוגדר מראש לארבע כוננויות לכל
פקיד סעד.
 )2להפסיק כוננות לפקיד סעד ותיק ולהעבירה לפקיד סעד חדש משמעותה פגיעה
בשירות .החזרת מינוי בידי פקיד סעד ,יצירת רשימות המתנה ארוכות של
תזכירים לבימ"ש ,דחיית טיפולים .זאת ,מאחר שפקיד סעד ותיק שיקטינו לו
את מס' שעות הכוננות יוותר על המינוי וגיוס אחר במקומו אינו מצליח.
החריגה מ 32-שעות לפקיד סעד היא משום שהכוננות היא  10.3לאמצע שבוע
ו 16-שעות לסוף שבוע .גם אני סבורה שמן הנכון היה לאפשר לפקידי הסעד החדשים
כוננות בהתאם להנחיות ,אך כפי שתואר ,הדבר בלתי אפשרי ליישום".
בהתייחס לתגובת ראשת המינהל מציינת הביקורת:
 המינהל צירף כאסמכתא להתייחסותו התכתבות לפיה מנהלת האגף מקבלתתוספת שעות כוננות למרות שאינה עו"ס ואינה זכאית לבצע שעות כוננות לפי
התע"ס :בדואר אלקטרוני מ 16.6.13-ששלח ראש מינהל כוח אדם ואמרכלות דאז
למנהלת האגף ,נכתב כי "...אין עובדי עירייה אשר הופיעו בדוח הממונה ,התגלו
חריגות בשכרם ואוזנו באמצעות מתן שעות כוננות ,פרט לשלושה עובדים אשר
אושרו ע"י ראש העיר ואינם נכללים ברשימת פקידי הסעד לחוק הנוער".
 לגבי שני העובדים אשר לפי תגובת ראשת המינהל משמשים כפקידי סעד לחוקהנוער :בבדיקת רשימת פקידי הסעד לסוגיהם שהועברה מהמינהל נמצא כי כל
העובדים שצוינו בלוח דלעיל מוגדרים כפקידי סעד שלא לפי חוק הנוער (אלא לפי
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חוק סדרי דין ,חוק הגנה על חוסים) ,ועל כן הם חרגו ממכסת שעות הכוננות שקבע
המשרד לפקידי סעד שאינם לפי חוק הנוער.
 כאמור ,ביצוע הכוננות הוא חלק מתפקיד פקיד סעד ,ואי-ביצוע כוננות בידי פקידסעד פוגע בהכנסות העירייה מהשתתפות המשרד.
 5.9תוספת מעונות
לפי הוראה מספר  1.2לתע"ס ,בנושא "השתתפות הממשלה במימון שכר עובדי
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות" ,ישלם המשרד "סכום לחודש
לכל עובד/ת המאייש/ת משרה של עו"ס ברשות המקומית (אב/אם לילד עד גיל  .)12סכום
לחודש לכל עובד/ת אחר/ת שהנו אב/אם לילד עד גיל  .5הסכומים מעודכנים אוטומטית
לפי הסכמי השכר (עובד זכאי לתשלום זה במידה ובת זוגו אינה מקבלת התשלום)".
לפי התע"ס ,נכון לינואר  ,2015בעד ילד ראשון ישולמו  ,316בעד הילד השני -
 212ש"ח ועבור ילד בגילאי  37 - 12-5ש"ח.
בבדיקת מדגם של עשרה מקרים שנבחרו באופן אקראי נמצא כי המשרד העביר את
חלקו בהתאם להוראת התע"ס והעירייה שילמה כנדרש.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"בסעיף זה עובדי המינהל מתוגמלים על ידי העירייה בכפוף להסכם השלטון המקומי
לרבות העובדים הסוציאליים כאשר משרד הרווחה מזכה את העירייה על פי
המדיניות".

 .6התחשבנות עם המשרד בגין השמות לקוחות במסגרות
 6.1רקע
המינהל מבצע השמה של לקוחות במסגרות ובמוסדות טיפוליים שונים ,כגון החזקת
ילדים בפנימיות ובמשפחות אומנה ,השמת קשישים תשושים בבתי אבות ,החזקת
בעלי מוגבלות שכלית במוסדות ,סידור ילדים נזקקים במועדוניות ,מעונות יום
ומשפחתונים .חלקה של העירייה בהוצאות ההשמה של הלקוחות במוסדות הוא לרוב
 25%וחלקו של המשרד .75% -
הליך העברת נתוני ההשמה מהעירייה למשרד הוא כדלקמן :העו"ס המטפל אחראי
על קבלת ההחלטה בדבר ההשמה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים .לאחר מכן ,יש
למלא טופס "השמה למסגרת" ,להעביר אותו לחתימות הגורמים הרלוונטיים ,ולצרף
את המסמכים המתאימים .הטופס על צרופותיו ,מועבר במשלוח ידני למשרד.
 6.2שימוש במערכות מידע
המערכות הממוחשבות המשמשות את המינהל לצורך ביצוע השמות הן:
 נמ"ר  -מערכת עירונית לניהול נתוני לקוחות המינהל (ראש משפחה ,כתובת,טלפון ,השכלה ,מספר עו"ס ,תאריך פנייה ראשונה ,אינטנסיביות הטיפול ועוד).
 מס"ר  -המערכת המרכזית של המשרד המרכזת מידע רב על מסגרות ,עלהמושמים במסגרות ועל התשלומים למסגרות .המסגרות מפולחות לפי סוגי
מסגרת ויחידות אחראיות.
 -מרשם התושבים.
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 מערכת הגבייה  -על חשבות המינהל לעדכן במערכת הגבייה הוראת קבע בגיןהשתתפות המושם/משפחתו בעלויות ההשמה במוסד.
הביקורת מעירה כי האגף אינו מפיק דוחות חריגים לצורכי בקרה יעילה ,שוטפת
ואיכותית ,כגון :הצלבה של נתוני המושמים לנתוני מרשם התושבים או לנתוני תיקי
לקוחות שנסגרו; השוואה ממוחשבת בין ההשמות שבוצעו במערכת העירונית לבין
נתוני קליטת ההשמות במערכת מס"ר.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"היינו שמחים מאוד אילו נתוני הנמר היו מסונכרנים עם מרשם התושבים ויותר
מזה ,אילו היה ניתן לסנכרן אותם עם תוכנות אחרות שהיו יכולות להביא לקיצור
וייעול תהליכי עבודה".
הביקורת מדגישה את חשיבות ביצוע הבקרה היזומה .עד שהתוכנות יבצעו ביניהן
סנכרון של הנתונים ,יש לבצע הצלבה תקופתית בין נתוני מערכת מס"ר למרשם
התושבים ,כפי שביצעה הביקורת.
 6.3טיפול בשגויי קליטה
המשרד מיידע את המינהל על אודות טופסי השמה שגויי קליטה באופנים הבאים:
 החזרת טופסי ההשמה השגויים למינהל מדי תקופה. "דוחות שגויים" חודשיים המוצגים במערכת מס"ר בהם מפורטים טופסי ההשמהשכללו חריגות מסוגים שונים ,ולכן לא נקלטו במשרד.
מניתוח "דוחות שגויים" שהופקו ממערכת מס"ר עבור חודשים ינואר עד דצמבר
 ,2014לגבי המקרים שדווחו בתחומים ילדים ונוער ,שיקום נכויות ונשים ונערות
עולה כי הוצגו  390שגיאות .להלן פילוח סוגי השגיאות בתחום ילדים ונוער שחזרו
למעלה מעשר פעמים (חודשים) בשנת :2014
מספר רשומות
41
29
27
27
26
23
17
17
17
15
15
13
13

תיאור השגיאה
חסר תאריך שינוי תעריף
התעריף אינו מתאים לגיל החוסה
השמה לא קיימת
תקופת השמה שונה מתקופת הצו
מספר מושמים גבוה מהתפוסה הכללית המותרת במסגרת
לא נמצאה החלטה להשמה
בעקבות השינויים שהוקלדו גיל החוסה אינו מתאים
התעריף לא הוצמד למסגרת
תוקף תעריף במסגרת אינו חופף תוקף תעריף בהשמה
זהות לא במרשם תושבים
חסר תאריך שינוי השתתפות
השמה במקביל אסורה
זהות אינה תקפה בנתוני יסוד .הקלד את הטופס
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מהלוח עולה כי חלק מהשגיאות הן טכניות הנוגעות להזנת תעריף ,וחלקן שגיאות
מהותיות שמקורן בליקוי בהליך העבודה ,כגון :היעדר החלטה על השמה והשמות
אסורות במקביל.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"אכן כפי שמציין המבקר ,היו שגויים .בסופו של דבר יש לזכור שמדובר בהקלדה של
גורם אנושי ,אך אין לשכוח את ההיקפים הרבים ,העומס והלחץ שמטבע הדברים לא
אחת יכולים להביא לטעות בהקלדה ,במיוחד שהקלדת ההשמות הנה הליך חדשני
במשרד הרווחה .כיום לא ניתן להמשיך בהקלדה אם שדות החובה לא מוקלדים
כדרוש ולא תואמים את נתוני היסוד".
נמצא כי הנתונים תוקנו ,אך המשרד המשיך להציג את השגיאות בדוחות עצמם.
 6.4תשלום בגין מושמים שתיק הלקוח שלהם נסגר
הביקורת הפיקה ממערכת נמ"ר את רשימת הלקוחות שתיקם נסגר במהלך שנת
 2013או לפני כן ,על מנת לבדוק אם קיימים לקוחות שסיימו את הטיפול בעירייה,
אולם על-פי מערכת מס"ר ,במהלך שנת  ,2014העירייה עדיין מימנה את ההשמה.
תוצאות הבדיקה  -תקינות.
 6.5תושבים חדשים ותושבים שעזבו את העיר
תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים) ,תשמ"ו 1986-כוללות מבחנים לקביעת
השתייכות הלקוח לצורך קביעת הרשות החייבת לשאת בהוצאות הסעד והטיפול.
לרוב ,נושאת בעלויות ההשמה הרשות שבתחום שיפוטה מתגורר המושם ו/או
משפחתו.
לפי תקנה  ,5רשות שהגישה לאדם סעד שבהוצאותיו חייבת לשאת רשות אחרת,
תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות .על הרשות החייבת להחזיר ,תוך
שלושה חודשים מקבלת הפנייה ,את הוצאות הטיפול הסוציאלי.
נמצא כי אין מבצעים באופן שיטתי מעקב ובקרה אחר המשך תושבותם וזכאותם של
מושמים באמצעות בדיקה תקופתית של נתוני המושמים מול קובץ מרשם תושבים
עדכני ,ולמעשה ,נסמכים לצורך כך רק על הקשר שבין העו"ס ללקוח ועל כך שהעו"ס
יעדכן את המינהל בדבר שינוי עיר המגורים של המושם.
הביקורת בדקה אם קיימים מקרים שבהם נשאה העירייה בעלות השמתם של
לקוחות בתחום ילדים ונוער ,אף שעזבו את העיר .לשם כך ,הוצלב קובץ ממערכת
מרשם תושבים לגבי תושבים שעזבו את העיר עד דצמבר  ,2014עם נתוני קובץ שהופק
ממערכת מס"ר ושהכיל תנועות השמה בתחום ילדים ונוער ,נכון לינואר :2014
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ת"ז
לקוח
322

תאריך עזיבת
העיר -
מרשם תושבים
14.12.05

324

עלות השמה
לחודש ()100%
בש"ח*
3,772

2,297

330

26.02.08

7,530

206

27.01.10

5,635

314

27.01.10

8,503

326

29.07.10

2,677

סה"כ

התייחסות מנהלת האגף

בני משפחה אחת ,המוחזקים
שנים רבות במשפחת אומנה
בנתניה .אין משמורת לאב (ככל
הנראה מתגורר בעיר) או לאם
(שאינה מתגוררת בעיר).

הלקוחה חזרה לעיר בשנת
2011
בני משפחה אחת שלא היו
בעבר במשמורת של אף אחד
מההורים .לפי ביקור בית ,נכון
לסוף שנת  2015הם מתגוררים
עם האב בעיר
האם שינתה את מקום מגוריה,
אך הילד נותר אצל הורי אמו
לפי צו חוק הנוער

הערת הביקורת

להורים אין מקום מגורים
משותף ו/או משמורת על
הילד.
לפי סעיף (3ה) לתקנות
שירותי הסעד" :לא נתקיים
בילד ...האמור בתקנות משנה
(א) עד (ד - )1יישא משרד
הרווחה בהוצאות הסעד או
הטיפול הסוציאלי בילד".

לא הוצגו אסמכתאות לעניין
התייחסות האגף

סעיף (3א) לתקנות שירותי
הסעד קובע כי הרשות
שתישא בהוצאות הטיפול
בילד נקבעת לפי מקום
מגוריו של ההורה ,ולא של
הילד

30,414

* חלקה של העירייה .25% -

מהלוח עולה כי העירייה נשאה בעלות השמות לקוחות שלא על-פי כללי ההשתייכות
הקבועים בתקנות שירותי הסעד ,במקום רשות מקומית אחרת.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"מעקב ובקרה ,לגבי תושבי העיר שעוברים  -אכן מידי שנה יש מיון תיקים ,מעקבים
אחר חניכים המשובצים במסגרות .כפי שכבר כתבנו בגוף הדוח ,יש לנו מעקב לגבי
קליטת ועזיבת המושם .המינהל פועל על פי הוראת תע"ס ...1.13
הליבה של המבקר  -נתוני הטבלה מתייחסים לבדיקתו את מרשם התושבים לחודש
 1/14למול דוחות המסר של אותה תקופה .לכן ,לא ברור לנו רלוונטיות חודש העזיבה
שהוא מציין בטבלה  .9/13 ,2013 ,2010 ,2009 ,2008מכיוון שיש תמיד לקחת בחשבון
שמדובר במשפחות קשות יום הנעות ונדות מישוב לישוב וגם בתוך העיר לא אחת
מכתובת לכתובת בשל קשיים לעמוד בשכירות .ובין היתר ,לא אחת חוזרות לגור
בבית ההורים ,הן וילדיהם".
בהתייחס לתגובת ראשת המינהל מציינת הביקורת:
 מעקב אחר קליטת המושם במסגרת ועזיבתו את המסגרת הוא חיוני ,אך אינומחליף את הצורך במעקב ובקרה שיטתיים (ורצוי ממוחשבים) אחר שינויים
במקום מגורי המושם ומשפחתו .המעקב והבקרה אחר כתובת המושם ומשפחתו
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חיוניים על מנת לוודא כי השתייכות המושם לרשות עדיין תקפה .ללא מעקב
ובקרה כאלה ,קיים חשש כי העירייה משלמת עבור השמה שעלותה אמורה לעבור
בפועל לרשות אחרת או למשרד (גם אם המושם ממשיך לבקר באותה מסגרת).
 עזיבת המושם או משפחתו את העיר ,ולו לזמן קצוב ,יכולה לגרום לשינויהשתייכות המושם לרשות ולשינוי החבות בעלות השמתו .בגין המושמים שאיתרה
כאמור הביקורת מדובר בעלויות השמה של כ 30,000-ש"ח לחודש (חלקה של
הרשות .)25% -
 מטופל שעזב את הרשות לפני שנת  - 2014הרשות אינה צריכה לשאת בעלויותההשמה בשנת .2014

 .7ניצול התקציב שהמשרד הקצה לרשות
 7.1חריגה מתקציבי המשרד
מדי שנה קובע המשרד את התקציב שיוקצה לעירייה ,בחלוקה לתחומי הטיפול
השונים .בקרה על ניצול התקצוב/מכסות יכולה להתבצע באמצעות "דוח תקצוב
והתחשבנות" שהמשרד מעביר לרשות המקומית מדי חודש.
לפני קבלת החלטה בעניין השמה או הוצאה אחרת ,יש לבדוק האם קיימים בחשבון
מכסה/תקציב פנויים בהתאם לסעיף הרלוונטי .אם אין תקציב מספיק ,יש לפנות
למשרד בבקשה להגדלת המכסה/התקציב.
אם נוצלה כל ההקצבה של המשרד לסעיף מסוים ולא הייתה חריגה ממנה ,הסעיף
הרלוונטי בדוח תקצוב והתחשבנות לדצמבר כל שנה אמור לעמוד על  0ש"ח.
בבדיקת "דוח תקצוב והתחשבנות" לדצמבר  2014נמצאו חריגות מההקצבה ,בהיקף
של  1,416,390ש"ח במצטבר .משמעות הדבר כי היו לעירייה הוצאות שבגינן לא
קיבלה החזר מהמשרד .להלן דוגמאות:
תיאור
תכנית עם הפנים לקהילה
משפחות במצוקה בקהילה
מרכז טיפול באלימות
מועדונים לקשישים
משפחות עולים במצוקה
סה"כ

מספר סעיף
1038417
1025410
1026090
1043430
1025411

יתרת הקצבה ,בש"ח
-352,772
-192,902
-228,198
-392,755
-36,519
-1,203,146

תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"'...בקרה על ניצול התקציב/מכסות' '...דוח תקצוב והתחשבנות( - '...מתנהל) מעקב
ע"י מנהלת הזכאות ...מצ"ב אסמכתאות המעידות על התכנון ,בקרה והצלבת
תקציבים המאושרים ע"י הרשות למול משרד הרווחה...
'אם אין תקציב מספיק ,יש לפנות למשרד - '...ראה אסמכתאות ...המעידות על פניות
למשרד הרווחה להגדלת התקציבים.
סעיף עם הפנים לקהילה ,סעיף המתוקצב ע"י משרד הרווחה  -בדיוני תקציב בעירייה
ניתן אישור לפתיחת מועדונית נוספת לילדים עם בעיות התנהגות קשות ,מועדונית
המקבילה למועדונית קיימת במימון משרד הרווחה .מועדונית נוספת זו נותנת מענה
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לילדים העונים לקריטריונים המתגוררים במערב העיר כאשר המועדונית הקודמת
במימון המשרד נותנת מענה לילדים תושבי מרכז העיר ומזרחה (דוגמת מועדונית בני
ארזים ע"ח הרשות שעלותה  333,150ש"ח לשנה)".
"סעיף משפחות במצוקה בקהילה הנו אחד הסעיפים המעטים שנותרו במתכונת
תקציב שהייתה נהוגה בעבר ,מדובר בהיסטוריה בה יש תקציב בסיסי בסעיף זה,
שהוגדל בבסיס התקציב בסכום זעום ביותר עם השנים ...בכל תחילת שנת תקציב
מתקבל מהמשרד תקציב בסיסי ללא התוספות שהתקבלו במהלך השנה החולפת.
ההנחיה לדווח בכל זאת על כל הוצאות העירייה ,כדי לכסות ולו במעט את התגבור
התקציבי שהעירייה מתקצבת בסעיף זה ב"...100%-
"העירייה בדיוני תקציב אישרה תוספת על מנת לאפשר שירותים וסיוע למשפחות
נזקקות במצוקה .אנו מדווחים את מלוא ההוצאות של העירייה למשרד"...
מרכז טיפול באלימות  -כפי שצוין בסעיף הקודם ,המינהל מאפשר שירות לכל
משפחה בה ישנה אלימות במשפחה ומבקשת טיפול ,ומדווח עליה בהשמה למשרד.
למרות שבדוחות תקצוב והתחשבנות ניתן לראות 'כביכול' חריגה ,אולם מדובר
בחריגה שאין בגינה הוצאה עודפת בעירייה ,ההנחיה היא לדווח על כל אדם שניכנס
בדלתי המרכז לאלימות.
מועדוני קשישים  -מועדוני הקשישים נמצאים בסדר עדיפות גבוהה בעירייה
ובהתאם לכך מוקמים ומפותחים שירותים אלה בעיר על פי מדיניות העירייה ללא
מימון של משרד הרווחה ,להוציא כספים היסטוריים שהמשרד עדיין ממשיך להעביר
לעירייה.
משפחות עולות במצוקה  -במקרה זה ,ההסבר הנו זהה לגבי ההסבר למשפחות
במצוקה בקהילה שבטבלה לעיל[ ".ההדגשות במקור]
בהתייחס לתגובת ראשת המינהל מציינת הביקורת:
 בקרה  -נכון למועד הפצת טיוטת הממצאים ,לא הוצגה אסמכתא המעידה עלבקרה לגבי ביצוע התקציב וחריגות ממנו.
 הגדלת תקציב  -כאמור ,נכון למועד הפצת טיוטת הממצאים ,לא הוצגואסמכתאות המעידות על פניות למשרד להגדלת התקציבים בסעיפים שהוצגו
בלוח.
 7.2הפחתת תקציב
תקציב המשרד המוקצה לעירייה מנוהל בהתאם לצורכי העירייה ,על סמך הנתונים
שהעירייה מדווחת למשרד מדי חודש .במהלך השנה ,המשרד מגדיל או מקטין את
התקצוב הניתן לעירייה ,בהסתמך על הדיווחים החודשיים עד לאותו מועד.
בהשוואה בין "דוח תקצוב והתחשבנות" נכון לינואר  2014לבין הדוח נכון לדצמבר
 2014נמצא כי בעקבות הדיווחים שהועברו במהלך השנה הפחית המשרד את
התקציב לפחות בארבעה סעיפים .לגבי שלושה מהם 8נמסר מהמינהל כי לא היו
מטופלים שנזקקו למלוא השירותים ,ועל כן לא היה ניצול מלא של התקציב .לגבי
סעיף "סיוע למשפחות עם ילדים" (מספר  )1025418נמסר" :לגבי סיוע למשפחות עם
8

"תעסוקה נתמכת לנכים"" ,הסעות לאוטיסטים" ו"מקלטים לנשים מוכות".
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ילדים ,הנחיית המשרד היא לעשות בשימוש בתקציב זה רק בהתאם למפרט העזרות
שבהוראה ".להלן פירוט נתוני התקציב לסעיף זה לשנת :2014
564,667 :
הקצבה שנתית  -ינואר  ,2014בש"ח
288,888 :
הקצבה שנתית  -דצמבר  ,2014בש"ח
-275,779 :
הפרש ,בש"ח
לפי חוזר מנכ"ל מיוחד של המשרד העוסק ב"תקציב לסיוע לילדים במשפחות עניות
במצוקה" ,משפחות במצוקה זכאיות לסיוע ברכישת ציוד שינה ,ריהוט לילדים ,ציוד
ביתי בסיסי ,ביגוד והנעלה לילדים ,ספרים וצעצועים לילדים והוצאות המשתלבות
עם שיפור תפקוד המשפחה .בחוזר נקבע כי "מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים יביאו
לידיעת מנהלי בתי הספר ואחיות בתחנות טיפול חלב ,מידע על האפשרות להפנות
משפחות עם ילדים החיות בעוני ובמצוקה לקבלת עזרה על פי המפורט לעיל ,וזאת על ידי
פניית המשפחות למחלקות לשירותים חברתיים לבדיקת זכאותן כמקובל".
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"...אנו מבקשים לציין כי קיימת עבודה שוטפת ומשותפת עם מערכות החינוך וטיפות
חלב .ישנה הפנייה של לקוחות שזוהו ע"י מערכות אלה כבעלות מצוקות וצרכים בכל
תחומי החיים לרבות בנושא סיוע חומרי .המינהל נפגש עם משפחות אלה ובמשותף
עמן בוחן צרכים במסגרת האפשרות העומדת לרשותו ,לרבות כמפורט בסעיף זה".

ריכוז ממצאים ,מסקנות והמלצות
 .1השתתפות המשרד
המשרד משתתף בשיעור  75%משכר עובדי רווחה .ההתחשבנות עם המשרד מתנהלת על
בסיס התקינה שאישר המשרד לעירייה (תקנים ייעודיים) ,על-פי מספר העובדים
המועסקים בפועל בתקינה האמורה (איוש התקנים הייעודיים) ובהתאמה להסכמי שכר
ולהוראות תע"ס שנקבעו לכל תפקיד.
נוסף לתקנים הייעודיים ,מממנת העירייה עלות העסקת כוח אדם שאינו מוגדר בתקנים
הייעודיים ,בהתאם לצורכי העיר ואוכלוסייתה כחלק ממערך השירותים שמספקת
העירייה לתושביה.
בשנת  ,2014רק  130.5מתקני כוח האדם במינהל הוכרו כייעודיים על ידי המשרד ,בעוד
שכ 174-מהתקנים הוגדרו כעירוניים 77 :מהתקנים מומנו מתקציב פעולות שהעביר
המשרד ,ו 97-מהתקנים  -במימון מלא של העירייה .אילו המשרד היה מכיר בכל התקנים
העירוניים כתקנים ייעודיים ,היה משתתף בסכום נוסף של  10.6מלש"ח לשנה.9
זאת ועוד ,בשנת  2014מימנה העירייה יותר מ 25%-מעלות התקנים הייעודיים ,מאחר
שהמשרד לא הכיר במלוא עלות השכר ורכיביו בכ 7,600,000-ש"ח לשנה .ההפרש בין
העלות ששילמה העירייה לסכום שהועבר מהמשרד נובע משכר בסיסי שונה ,מעדכוני שכר
שאושרו לעובדי דור א' בהסכם  ,99טעויות בדיווחים וכדומה.
9

 19מיליון ש"ח תוספת שהייתה מתקבלת לו הכיר המשרד בכל  174התקנים העירוניים כייעודיים,
בניכוי  8.4מיליון ש"ח החזר שהתקבל בתקציבי פעולות.
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לפי סעיף  2להוראה מספר  2.7לתע"ס ,מקצה המשרד תקנים ייעודיים על-פי נוסחה
להקצאת תקני כוח אדם במשרד ,המשקללת משתנים רבים ,כגון מספר התיקים בטיפול
הרשות ,נתוני רמה סוציו-אקונומית ביישוב ואינטנסיביות הטיפול .הרשות רשאית להגיש
למשרד בקשה לשינוי תקן.
נמצא כי לא נערך חישוב מעודכן לפי הנוסחה כאמור ,לבדיקת מספר התקנים הייעודיים
המתאים לעיר ,ולמעט בקשה להגדלה בתקן אחד של עו"ס ,לא הוגשה למשרד בשנים
האחרונות בקשה להגדלת מספר התקנים הייעודיים.
בדוח מבקר העירייה לשנת  2007בנושא "סוגיות בשירותי הרווחה" נכתב בפרק "מסקנות
והמלצות":
" 5.1בשל הגידול באוכלוסיית העיר ובמספר התושבים הנזקקים לטיפול המינהל לשילוב
חברתי ,וחוסר התייחסות משרד הרווחה לבקשות המינהל לתוספת תקנים
ותקציבים ,ובהתאם גם למסקנות מבקר המדינה על היעדר שוויון בתקציב שירותי
הרווחה ברשויות ,יש לשקול אפשרויות לסייע למינהל בדרישה למשרד הרווחה
לצמצם את פערי התקציב ,כולל תקני כוח-אדם.
 5.2לעקוב באופן שוטף אחר התקציב הניתן לעירייה ממשרד הרווחה בהשוואה לערים
אחרות במצב סוציואקונומי דומה ,וביחס למספר המשפחות המטופלות בכל נושא
(לדוגמה ,לנערות במצוקה בעיר שכנה ,בה מספר התושבים נמוך מראשון-לציון,
התקציב יותר גדול)".
בדוח מבקר העירייה לשנת  2009בנושא "תפקוד בקרות ומסגרות בשירותי הרווחה" נכתב
בפרק "מסקנות והמלצות":
"מדוח 28
א... .לשקול אפשרות לסייע למינהל בדרישה למשרד הרווחה לצמצם את פערי התקצוב,
כולל תקני כוח אדם.
ראש המינהל לשילוב חברתי ,בתגובה מ:29.10.09-
הנושא מתבצע.
ב... .לעקוב באופן שוטף אחר התקציב הנוגע לעירייה ממשרד הרווחה בהשוואה לערים
אחרות וביחס למספר משפחות המטופלות בנושא.
ראש המינהל לשילוב חברתי ,בתגובה מ:29.10.09-
הנושא מתבצע ,לא ניתן לעקוב מול רשויות מערים אחרות".
מאחר שמספר התקנים המחושב לעירייה לפי יחס אוכלוסייתה לעומת סך אוכלוסיית
מחוז מרכז הוא  178תקנים ,10ההפרש הכספי השנתי המוערך עקב אישור  137תקנים
ייעודיים במקום  178תקנים לכל הפחות ,עומד על כ 4,488,516-ש"ח לשנה.11
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"כפי שהסברנו בגוף הדוח ,המשרד הגדיל גם לראשון תקנים כגון  10.07תקני רפורמה,
 5תקני שר הרווחה ועוד פרויקטים לכ"א מתקציבי פעולה בשנים שהמבקר מציין .משרד
10

אוכלוסיית העיר מהווה  7%מסך אוכלוסיית המחוז הרשומה במשרד ( 3,332,000תושבים) ,ולפי יחס
זה זכאית העירייה ל 178-מתוך  2,549התקנים הייעודיים שהקצה המשרד למחוז מרכז בשנת .2013
11
 41תקנים ייעודיים  Xעלות ממוצעת שנתית של תקן ייעודי בסך  9,123ש"ח לחודש.
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הרווחה משתתף ב 75%-מעלות התקציב שאושר לרשות ,לא כולל תוספות שכר שניתנו
בשעתו על פי הסכמים מקומיים לדור א' וקיבלו אישור ממונה ...משרד הרווחה אישר
משרות ייעודיות למנהל בהתאם למטלות הנוספות שהמנהל מבצע ,אם בתקנים לדוגמא
תכנית חומש ,ואם בתקציבי פעולה דוגמת תכנית אפיקים ,אלכוהול ,נתיבים להורות,
נפגעי ופוגעי תקיפה מינית ,גשרים ,שיקום האסיר ,איתור לתעסוקה סביבה תומכת"...
הביקורת מדגישה כי לפי תגובת המינהל הראשונה ,הגדלת התקנים הייעודיים נובעת
בעיקר מהגדלות יזומות של המשרד (רפורמה של המשרד ,תקני שר הרווחה ,תכנית חומש
לטיפול ביוצאי אתיופיה) ,ולא מבקשות של העירייה להגדלת תקנים עירוניים.
בהתייחסות מאוחרת יותר שהעביר המינהל צוין כי "התקנים הייעודיים כפי שצוין הם
פועל יוצא של יוזמת שירותי הרווחה בראשון לציון כדי לפתח שירותים וולונטריים על ידי
הרשות המקומית ,שבדמי ההחזקה המתקבלים מהמשרד ולרשות המקומית ,מממנים בין
היתר גם את התקנים"...
נוסף על כך ,לביקורת לא הועברו בקשות רלוונטיות בכתב ששלח המינהל למשרד ,להגדלת
תקנים .זאת ,לצורך ביסוס הטענה כי נוספו תקנים ייעודיים כתוצאה מיוזמה של המינהל.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"לגבי 'טעויות בדיווחים וכד''  -חשוב לציין שמדובר היה בתקלה בעקבות שינויי תוכנה
במשרד הרווחה באחד המקרים שהמבקר ציין ובמקרה השני של עובד שהעביר לאמרכלות
העירייה מסמכים באופן ישיר שלא באמצעות אמרכלות המינהל ולכן לא דווח למשרד.
בכל מקרה העירייה זוכתה כפי שנדרש לאחר שבוצע הדיווח".
בנוגע לכך מעירה הביקורת כי הזיכוי נעשה לאחר ממצא הביקורת.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"בעבר הרחוק נעשו ניסיונות לתבוע מהמשרד תוספת תקנים ,אך ללא הצלחה .הנוסחאות
להקצאת כוח אדם מאוד מורכבות .נעשו מספר פעולות על ידי איגוד העובדים
הסוציאליים ,ארגון מנהלים לפענח את הנוסחה ולבנות תקינה של מעמסות לכל תפקיד,
אולם לא ניתן אישור תקציבי למסקנות שהועברו עד היום .נושאים כאלה של תקינה
ומפתחות ,מטופלים על ידי ארגון מנהל שירותי הרווחה בארץ בשיתוף מרכז השלטון
המקומי בצינורות ארציים .ראשת מינהל הרווחה בעירייה חברה במזכירות ושותפה
בהצפת שאלות כנ"ל".
ראשת המינהל הוסיפה כי היא אינה יודעת כיצד לבצע את החישוב מאחר שהמשרד לא
פרסם את אמות המידה לפיהן יש לבצעו.
הביקורת מציינת כי נוכח המחסור האפשרי בתקנים ייעודיים במינהל (גם לפי חלקו
במספר התקנים שהקצה המשרד למחוז מרכז כפי שהוצג לעיל) ,ראוי היה שהמינהל יפעל
להגדלת תקני העירייה ,ולא ימתין לקבלת החלטות של ארגונים ארציים (כגון איגוד
העובדים הסוציאליים).
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בהתחשב בעלות הגבוהה של התקנים הממומנים באופן מלא בידי העירייה ,ובהתחשב
במספר הנמוך יחסית של התקנים הייעודיים ביחס לכלל התקנים שהוקצו למחוז מרכז,
מומלץ כי מינהל כספים יסייע למינהל לשילוב חברתי לבדוק את כלל המשתנים וסבירות
הקצאת התקנים הייעודיים במשרד בין היתר ,לפי הנוסחה ואמות המידה שנקבעו
בהוראת התע"ס .בהתאם לתוצאות הבדיקה ,תפנה העירייה למשרד בכתב להגדלת
התקנים הייעודיים ,בהתאם לזכות המוקנית לעירייה.
 בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה תבוצע .כמו כן ,הוחלט כי
"הגזברות תפנה לקבלת הצעות מיועצים שיבדקו את פערי התקנים שאישר משרד
הרווחה לעירייה בהשוואה לרשויות אחרות במחוז מרכז ,לרבות טיפול בנושא מול
משרד הרווחה ,במידת הצורך".
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"עיריית ראשון לציון קיבלה תקנים כפי שצוינו בגוף הדוח ,בהתאם לקריטריונים
שהמשרד מתקנן על פי הקריטריונים בהוראת תע"ס  .16.2כך למשל התקבלו  10.07תקנים
בכניסתנו לתכנית הרפורמה ,התקבלו  9תקנים לתכנית חומש ,שהלכו והצטמצמו בהדרגה
ל 2-תקנים ובימים אלה הוסיף המשרד  4.75תקנים בסעיף זה .בשנת  2009התווספו
 5תקנים שאישר שר הרווחה .כל אלה בנוסף למשרות שקלטנו בעירייה מתקציבי פעולה.
כל אלה מעבר למשרות נוספות ברשות שמתכונת התקצוב שלהם ע"י משרד הרווחה הנה
בהשמות שהתקציב המתקבל מהם מיועד לכ"א ייעודי לפרויקט שלשמו הוצאו ההשמות
כמו אפיקים ,טיפול באלכוהול ,מעטפת ,אלימות גברים ,תכנית לאומית לילדים בסיכון,
גשרים ,אפיקים ,אלימות ועוד .בשנת  2008תקן משרד היה  113.48תקנים; בשנת 2009
תקן משרד היה  118.61תקנים; בשנת  12/2013תקן משרד היה  136.83תקנים; בשנת
 12/2014תקן משרד היה  137.72תקנים".
תגובת גזברית העירייה:
" .1סוגיית מיצוי ההכנסות ממשרד הרווחה לא נלקחה בחשבון בתוכנית העבודה לשנת
 2017ולא תוקצבה .לטובת קידום העניין ,לקראת עדכון התקציב הקרוב נעלה זאת כצורך.
בכל מקרה ההובלה היא של מינהל רווחה בליווי מנהל כספים משום שהמידע נמצא
במינהל והעבודה השוטפת של היועץ היא מול אנשי המינהל הרלוונטיים.
 .2כפי שגם הובהר בישיבה ,משרד הרווחה לצערנו לא פועל בהתאם לנוסחה שעל פיה
מקצה את התקנים ,ועל כן אין בסיס מוצק להשוואה לרשויות אחרות.
יחד עם זאת ,עבודת היועץ יכולה לכלול גם את בחינת פוטנציאל הכנסות נוספות
מהמשרד".

 .2עלויות השכר בגין התקנים הייעודיים
השתתפות המשרד בעלויות השכר בגין התקנים הייעודיים מותנית בדיווח חודשי של
המינהל למשרד על אודות קליטת עובדים ושינויים בכל אחד מרכיבי השכר של העובדים
המאיישים תקנים אלה .נמצא כי אין תיעוד לביצוע בקרה תקופתית במינהל על נכונות
נתוני כלל העובדים בתקנים הייעודיים (להבדיל מעדכוני נתונים).
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העירייה איישה  130תקנים ייעודיים בגינם לא הכיר המשרד בשנת 2014
בכ 7,600,000-ש"ח.
12
בהשוואה בין נתוני חלק מרכיבי השכר ותוספות השכר בהם הכיר המשרד בשנת 2014
(להחזר  )75%לבין נתוני רכיבי השכר ותוספות השכר בהם נשאה העירייה באותה תקופה
נמצא פער של כ 257,000-ש"ח לפחות בין עלות העירייה להשתתפות המשרד .פער זה נובע
מרכיבי שכר שהעירייה משלמת לעובדי ייעודיים מעבר לכללי הזכאות של המשרד (ולעתים
אף בניגוד לנהליו) ולכן אינו מכיר בהם (אחזקת רכב ,שעות כוננות) ,ומדיווחים לא
מדויקים או אי-דיווח כלל למשרד בדבר רכיבים ותוספות שהמשרד היה משתתף במימונם
(תוספת גמול השתלמות ,כוננות ,תוספת נסיעות ותוספת תואר אקדמי) .בבדיקה מדגמית
שנערכה אותרו בעיות בדיווח לגבי מספר רכיבים :שלושה מקרים בהם לא שולם כנדרש
החזר תוספת השתלמות ,מקרה אחד בו לא שולם כראוי החזר בגין תואר אקדמי ,חודשיים
בהם לא שולם החזר תוספת נסיעות באופן מלא והחזר חסר בגין שעות כוננות בשל
הקצאתן שלא לפי הנחיות המשרד.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"אנו מניחים כי הפער נובע מתוספות שכר בעקבות הסכמים מקומיים ברשות שקיבלו
אישור ממונה ,תוספות שאושרו לעובדים לפני מרץ ".99
יש לבדוק האם קיימים מקרים נוספים של דיווחים לא מדויקים או אי-דיווח כלל למשרד
ובהתאם לממצאים לפנות למשרד ולהסדיר את ההחזר הכספי.
 בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה מבוצעת.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"בדוח המבקר צוינו שלושה מקרים בהם היה דיווח למשרד אולם בשל החלפת תוכנה
במשרד הרווחה שתי השתלמויות הושמטו ולצערנו לא עלינו עליהן במועד ובכל זאת
התקבל החזר מלא מהמשרד .לגבי המקרה השלישי שהמבקר מציין ,לא דווח למשרד היות
והעובדת העבירה ישירות את המסמכים .אמרכלות המינהל לשילוב חברתי הוציאה
הנחייה לעובדים להימנע מהעברה ישירה של מסמכים למינהל אמרכלות בעירייה ,ולהעביר
את המסמכים דרך אמרכלות המינהל לשילוב חברתי .במקביל ,יצאה בקשה למינהל
אמרכלות בעירייה לא לקבל מסמכים ישירות מהעובדים ולהחזיר את העובדים לאמרכלות
המינהל .לגבי המלצה לבקש החזר כספי על פערים בשכר ,הוצאות שאינן על פי הנחיות
המשרד כגון דור א' או תוספות אחזקת רכב ...או כונניות שאנו מפעילים ל 16-שעות כנגד
הכרה ב 10.3-שעות על פי אוגדן מרכז השלטון המקומי על פי מדיניות ודרישות העירייה
בעוד שהמשרד מאשר  8שעות בלבד ,על כל אלה לא ניתן לדרוש מהמשרד החזרים".
"הבקרה והפיקוח על הדיווחים לנושא כוח אדם למשרד וקליטתם מתבצעת כל חודש על
ידי האגף ,מתוך ידיעה כי עשויות להיות תקלות או שגויים בקליטת הדיווחים".

12

הרכיבים שנבדקו :דרגה ,תוספת גמול השתלמות ,תוספת תואר אקדמי ,אחזקת רכב ,תוספת נסיעות,
שעות נוספות ,שעות כוננות ותוספת מעונות .בחלק מהנושאים הבדיקות נערכו לגבי כלל העובדים
הייעודיים ובנושאים אחרים  -באופן מדגמי בלבד.
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הביקורת מעירה כי התייחסות המינהל מחזקת את הצורך בכתיבת נוהל שיפרט את הליכי
הבקרה על דיווחי העירייה למשרד ודוחות המשרד בנוגע להכנסות.

 .3השמות של לקוחות במסגרות ובמוסדות טיפוליים
חלקה של העירייה בהוצאות ההשמה של הלקוחות במוסדות הוא לרוב  25%וחלקו של
המשרד .75% -
תקנות שירותי הסעד כוללות מבחנים לקביעת השתייכות הלקוח לצורך קביעת הרשות
החייבת לשאת בהוצאות הסעד והטיפול .לרוב ,נושאת בעלויות ההשמה הרשות שבתחום
שיפוטה מתגורר המושם ו/או משפחתו .רשות שהגישה לאדם סעד שבהוצאותיו חייבת
לשאת רשות אחרת ,תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות .לפי תקנה  5לתקנות
שירותי הסעד (טיפול בנזקקים) ,תשמ"ו ,1986-על הרשות החייבת להחזיר ,תוך שלושה
חודשים מקבלת הפנייה ,את הוצאות הטיפול הסוציאלי.
אין מבוצעים באופן שיטתי מעקב ובקרה אחר המשך תושבותם וזכאותם של מושמים
באמצעות ביצוע השוואה תקופתית בין נתוני המושמים לקובץ מרשם תושבים עדכני.
למעשה ,נסמכים לצורך כך רק על הקשר שבין העו"ס ללקוח ועל כך שהעו"ס יעדכן את
המינהל בדבר שינוי עיר המגורים של המושם.
הביקורת הצליבה בין נתוני קובץ מערכת מרשם תושבים לגבי תושבים שעזבו את העיר עד
דצמבר  2014לבין נתוני קובץ שהופק ממערכת מס"ר ושהכיל תנועות השמה בתחום ילדים
ונוער ,נכון לינואר  .2014נמצאו לפחות שלושה מקרים בהם נשאה העירייה בעלות השמות,
במקום רשות מקומית אחרת או במקום המשרד.
יש לערוך בקרה תקופתית ממוחשבת של נתוני ההשמות במסגרות לפי מערכת מס"ר מול
נתוני הלקוחות במערכת נמ"ר העירונית ומול נתוני מרשם התושבים.


בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה תבוצע.

יש לפנות לרשויות אחרות או למשרד הרווחה בדרישה להחזר כספי בגין תשלומי העירייה
בהשמות מטופלים שאינם משתייכים לעיר לפי מבחני תקנות שירותי הסעד.


בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה מבוצעת.

מומלץ ליידע את העו"ס בדבר חשיבות העדכון המידי לגבי שינוי כתובתם של לקוחות
ומשפחותיהם ,ולערוך בקרה שוטפת על שינויים אלה.


בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה מבוצעת.

תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"מצ"ב העתק נוהל שהופץ לריענון בקרב העובדים הסוציאליים להקפיד על עבודה על פי
הנחיות משרד הרווחה .מתן סיוע/השמה למושמים המתגוררים בעיר ו/או מושמים שעל פי
הוראת התע"ס השתייכות מס'  .1.1ראשון לציון פועלת על פי הוראות התע"ס של משרד
הרווחה (דוגמא אזרח ותיק ופיגור)".
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"רעננו את הנוהל".
"נהלים בנושא הגשת שירותים וטיפול סוציאלי ללקוחות מצויים בהוראות התע"ס.
הוראות התע"ס מהוות את הבסיס על פיו פועלים העובדים הסוציאליים גם בכל הקשור
לנושא ההשתייכות .אין צורך ביצירת נהלים מקבילים .תושב חדש שפונה לשירות,
העובדים הסוציאליים מוודאים שמקום מגוריו הנו בראשון לציון .אין מצב בשוטף בו
רשות מקומית מממנת שירותים לתושב שעל פי הוראות התע"ס משתייך לרשות אחרת,
ולכן המלצת המבקר לדרוש החזרים תוך שלושה חודשים אינה רלוונטית .ישנם מצבים
בהם הוצאה השמה ללקוח שהתגורר ברשות אחת ועבר להתגורר ברשות אחרת .במצבים
אלה אנו פועלים מבעוד מועד להודיע לרשות האחרת לקלוט את המשך מימון הסידור
ולהוציא השמה מטעמה .במצב של מחלוקות בין הרשויות ,הנושא מובא אל שולחנו של
משרד הרווחה על מי חלה האחריות .מדובר כמובן במצבים חריגים בלבד .בכל מקרה,
מדובר בשירותים שהמימון שלהם מתבצע באמצעות השמות למסגרות .אין כאן מצבים של
סיוע בצרכים מיוחדים כגון ציוד ביתי בסיסי ואחר בהם יש בדיקה בבית הפונה ווידוא כי
הוא אכן מתגורר בעיר.
במקרה של הלקוחות שעלו בדוח הביקורת ,מדובר במצבים מורכבים של חוסר תפקוד הורי
קיצוני ,היעדרות הורה ,נטישה ,קשיים באיתור הורה משמורן ,קשיים כלכליים של
משפחות מפורקות שלעתים מאבדות קורת גג ועוברות להתגורר בבתי משפחה אחרים ,בתי
חברים וכד'.
הערתו של המבקר לגבי חשיבות עדכון הנה חשובה כמובן .העובדים מונחים לעשות זאת,
בכל עת כמו כל עדכון אחר רלוונטי .יתרה מזאת ,הנחיה זו מועברת שוב ושוב על מנת
לוודא נתונים עדכניים על המשפחה בכל זמן ולא רק בעת מיון תיקי לקוחות המתבצעים
אחת לשנה על פי הוראת התע"ס".
התייחסות הביקורת :כאמור ,אותרו לפחות שלושה מקרים בהם העירייה מימנה שירותי
השמה לתושב שעל-פי הוראות התע"ס משתייך לרשות אחרת .גם אם מדובר במצבים
מורכבים ,אין סיבה שבעלויות ההשמה לא יישאו המשרד או הרשות אליה משתייך המושם
(בהתאם לכללי התע"ס) .אשר על כן ,לדעת הביקורת ,יש מקום לערוך בקרה פנימית
תקופתית ולהסדיר את הנושא בנהלים עירוניים פנימיים ,מעבר לנוהלי המשרד לגבי
ההתנהלות מולו.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"גם היום רק ההשמה מסונכרנת עם [מערכת] הנמר ורק בנתונים האישיים של המשפחה.
כל יתר השדות של ההשמה אינם מסונכרנים .בבדיקת מספר הפעולות שהתבצעו בהשמות
(חלק מהפעולות ,הכנסת שינויים באותה השמה) :בשנת  ,2014שנת הבדיקה של המבקר,
התבצעו פעולות בהיקף של  36,809יחידות טיפול בשנה .תהליך הפיקוח ,הבדיקה והבקרה
מתבצעת באופן שוטף על ידי עובדי הזכאות הבודקים קליטות של השמות במס"ר .וכשאין
קליטה ,חוזרים ובודקים את עותק ההשמה שעל שולחנם .במקרה שיש איזושהי שגיאה,
עובדי זכאות מוצאים מידית השמה חדשה ואינם ממתינים שתוחזר ההשמה הקודמת,
ובמקרים בהם בהשמה על שולחנם אין שגיאה ,הם ממתינים חודש ימים עד לקליטה,
כשהם מבצעים בדיקה יום יום בדוחות המסר (ישנם עיכובים לא אחת בקליטת השמות
במשרד הרווחה) .אם לאחר כחודש ימים ההשמה לא נקלטה ,מתבצעת בדיקה בכל
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התחנות שההשמה הייתה צריכה להגיע לצורך חתימות/אישורים/קליטה .במידה ולא
מוצאים את ההשמה ,מוציאים השמה חדשה".
הביקורת מעירה כי בשל היקף ההשמות הגדול ותהליך הקליטה המסורבל ,ראוי היה
להוסיף כלים ממוחשבים לבדיקה .כמו כן ,גם לאחר קליטת השמה עלולים לחול שינויים
(כגון מעבר מטופל ומשפחתו לעיר אחרת) ולכך הליך הבקרה שתיארה ראשת המינהל
בתגובתה אינו נותן מענה.

 .4נוהל עבודה
במינהל לא קיימים נוהלי עבודה פנימיים כתובים המסדירים את תהליכי העבודה ,ובכלל
זה בקרה על החזרי המשרד בגין כוח אדם ואיוש תקנים ייעודיים ,תקן הזמן לביצוע ואופן
הביצוע של שינוי השמה באמצע תקופת הסידור ,מעבר ממסגרת השמה אחת לאחרת,
הארכת תקופת הסידור במסגרת ,בקרה ואיתור חריגים להשמות לקוחות ,קביעת לוחות
זמנים ,תדירות בדיקות ובדיקת סמלים.
תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"קיימים נהלים ,ישנה הגדרה של אחראים ,סמכויות ולוחות זמנים בעבודה מול משרד
הרווחה .והראייה לכך היא מיצוי מקסימום ההכנסות מהמשרד ואף מעבר לכך ...המבקר
למרות שקיבל אסמכתאות על דרך הפעולה ,בקרה והמעקב של בעלי התפקידים השונים,
ציין שהדברים אינם קיימים במינהל".
יש לכתוב נוהל עבודה פנימי מפורט להסדרת תהליכי העבודה בדיווח למשרד.


בישיבת הצוות לתיקון ליקויים נמסר כי ההמלצה תבוצע.

תגובת ראשת המינהל לשילוב חברתי:
"כפי שצוין ,קיימים נהלים מפורטים של משרד הרווחה ולוחות זמנים מוכתבים ממשרד
הרווחה .הדבר נכון לגבי לוחות הזמנים ,מתכונת הדיווח ,תחומי וסוגי הדוחות ,הבקרה
והבדיקה מתבצעת מדי חודש .מעבר להוראות התע"ס ,משרד הרווחה מעביר נקודתית
הנחיות ונהלים בתחומי העשייה השונים של המינהל .ישנה הגדרה של אחראים ,סמכויות
ולוחות זמנים בעבודה .והראייה לכך היא מיצוי מקסימום ההכנסות מהמשרד ואף מעבר
לכך"...
הנחיות המשרד מפרטות את תהליכי העבודה של העירייה מול המשרד ,אך אינן מסדירות
את העבודה ברשות ,ובכלל זה את תהליכי הבקרה והפיקוח הפנימיים לצורך מיצוי
הכנסות העירייה מהמשרד .כך לדוגמה ,המשרד יהיה אדיש לשאלה האם העירייה משלמת
עבור השמתו של מטופל שעזב את העיר זה מכבר ,או בגין שכר עובדים שלא דווחו לו
ומאיישים תקנים עירוניים בזמן שקיימים בעירייה תקנים ייעודיים בלתי מאוישים.
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