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 לליכ .1

סקר סיכונים לדרוג בוצע  2018דצמבר  -אוקטוברבמהלך החודשים 

)להלן:  במועצה אזורית מנשהרב שנתית  פנימיתחשיבות נושאים לביקורת 

 ,מועצהלזהות את התהליכים העיקריים בהיא מטרת הסקר  ."המועצה"( 

הטמונים בהם ולדרג את חשיבותם על מנת העיקריים  לבחון את הסיכונים

כל זאת כחלק מתפיסה כי הביקורת  ,לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע ביקורת

ככלי ניהולי לבדיקת נושאים בעלי  ,בין היתר ,הפנימית מיועדת לשמש

 .סיכון גבוה ולאיתור ליקויים בבקרות

תחומים לאתר  יאהלצרכי הביקורת הפנימית מטרת סקר סיכונים 

ולנתב את משאבי  םאשר חשופים בצורה מוגברת לסיכוני מועצהב

ככל שיחידה מסוימת או תהליך  .הביקורת בצורה יעילה אל מוקדי הסיכון

 .חשיבותם לצורך ביקורת פנימית גדלה ,מסוים חשופים יותר לסיכונים

מהווה סקר הסיכונים בסיס לתוכנית עבודה רב שנתית  ,כפועל יוצא מכך

 ות הביקורת המסתמכת על דירוג היחידות והנושאים השוניםלפעיל

 .בהתאם למידת הסיכון והחשיפה המיוחסים להם

 

אדגיש כי סקר סיכונים אינו ביקורת ולפיכך אין מטרתו לאתר חריגות 

יש כי העבודה בתהליים ליקויים כדי לוודא אם אמנם קיימ .וליקויים

 .ביקורת מעמיקה בתהליכי העבודה לבצע

 זה, מהווה אף בסיס לניהול סיכונים ניהוליים ע"י הנהלת המועצה.סקר 

 

כלל איסוף נתונים על היחידות הארגוניות  מועצהסקר הסיכונים שבוצע ב

  .ריכוז הנתונים וניתוחם ,והתהליכים

איסוף הנתונים בוצע באמצעות קיום פגישות עם בעלי תפקידים מרכזיים 

 .ה וכו', תכניות עבודםועיון במסמכי מועצהב

 בהתאם למבנה הארגוני:תחומים עיקריים  13 חולקה ל מועצהפעילות ה

 גזברות 

 הנהלה 

 הנדסה 

 חינוך 

 ביטחון 

 יעוץ משפטי 

 שירותים חברתיים 

  תברואה 

 נוער 

 תחבורה 

 איכות סביבה 

 ניהול כללי 

 ארגוני סמך 

 
 תהליכי משנה.למספר  שחולקו עיקריים "תהליכי על"בכל תחום אותרו 

ודורגו בהתאם הנושאים הנדרשים לביקורת ו רטונה פמשך כל תהליב

  .חשיבותו של כל נושא לביקורתו מובנותלהערכת הסיכונים, הבקרות ה
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 מתודולוגיית העבודה .2

 כללי

ראש נה לסייע בידי יאחת המטרות העיקריות של הביקורת הפנימית ה

לצורך כך בודקת הביקורת  .םההנהלה בביצוע יעיל של עבודתהמועצה ו

מטרת בקרות  .והרגולטור מועצהת הבקרות השונות שהציבה הנהלאת ה

 להיפגע מועצהעלולה ה למנוע חשיפה לסיכונים אשר אם יתממשו איאלו ה

 ובהתאם לפגוע בשירות לתושבים.

להם חשיפת יתר להתמקד באותם תחומים  מומלץ לביצוע ביקורת יעילה

 ים.לסיכונ

 

 מטרה

אשר חשופים בצורה  מועצהם בנה לאתר תחומיימטרת סקר הסיכונים ה

פגיעה  ,מעילות והונאות ,אי סדרים ,מוגברת לסיכונים של אובדן כספים

פגיעה באיכות  ,פגיעה בבטיחותהמועצה כנותנת שירותים, במוניטין 

פוי וזיהוי הסיכונים מבוצע לצורך . מיכדומהו תושבבשירות ל ,הסביבה

  .הכנת תוכנית עבודה לביקורת

 

 מתודולוגיה

כולל מספר שלבים הנבנים זה על זה עד להשגת  דרוג הסיכוניםיך תהל

בבסיס המתודולוגיה תהליך שיטתי של  .דירוג החשיפה הכוללת של הסיכון

  .וליחידות הארגוניות הקשורות בוהנבדק קשירת הסיכון והבקרה לתהליך 

התהליך מאפשר כיסוי מקסימאלי של הסיכונים הן ברמת התהליך והן 

 :כדלקמן ,ה הארגוניתברמת היחיד

  

  1שלב 

בארגון ותהליכי המשנה  (תהליכים מהותיים(מיפוי תהליכי העל 

 .בהתבסס על המבנה הארגוני הקיים למועד הסקר המרכיבים אותם

שיחות עם בעלי תפקידים  קוימולצורך זיהוי התהליכים העיקריים 

שבמסגרתן נדרשו בעלי התפקידים לתאר עבור כל  מועצהמרכזיים ב

 ,מעורבים בתהליךההגורמים  ,פעילות שבאחריותם את מטרת התהליך

יפות וליקויים אפשריים בתהליך , חשמערכות המידע הקשורות בתהליך

 ., במידה שקיימותהקיימות בתהליךהמובנות והבקרות 

 

 2שלב 

 .זיהוי תהליכי המשנה ונושאים לביקורת

משנה  הליךכאשר לכל ת ,משנהי לק למספר תהליכחו "על תהליך"כל 

  .הנושאים הנדרשים לביקורת במסגרת אותו תהליך פורטו

 

 3שלב 

 .םודירוגמספר סיכונים עיקריים  זיהוי

סיכונים פוטנציאליים עיקרים  4-2 פורטולכל נושא ביקורת יודגש כי 

 :בארבעה פרמטרים מועצהדורגו על פי מידת השפעתם על פעילות הש

 פעול וציות לחוקים ורגולציה.ת ,השפעה על המוניטין ת,השפעה כספי

על ידי הכפלת שיעור מרכיבי שוקללה  םנושאיהחשיבותו של כל אחד מ

  בהתבסס על ניתוחהסיכון כפי שהוגדרו בדירוג המקומי שניתן להם, 
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המקובלת ועל בסיס פרמטרים לדירוג  המתודולוגיהפי  על צעוסיכונים שב

 סיכונים שנקבעו מראש, כדלקמן:

 

 

 

 

 

 

לפי אינדקס, על פי הפרמטרים  בוצערוג הסיכונים )גבוה, בינוני, נמוך( די

 המוצגים בטבלה שלהלן:

 

 משקולת )%( מרכיב סיכון 

 30% השפעה כספית

 20% (שביעות רצון ואמון הציבורמוניטין )

 30% תפעול 

 20% ולציהלחוקים ורג ציות

  

 4שלב 

דירוג כל אחד מנושאי הביקורת באמצעות שקלול הסיכונים שזוהו לאותו 

   .נושא

השקלול התבצע תוך מתן חשיבות שונה לרמת הסיכון: ניתן משקל רב 

תוך  יותר לסיכונים שדורגו כגבוהים ביחס לסיכונים שדורגו כנמוכים

ו לטווחים ותורגמו . התוצאות שנתקבלו חולקהמובנותהתייחסות לבקרות 

 רמות חשיבות כלהלן:שלש ל

 ביצוע ביקורת בנושא זה.ניהול סיכונים ול גבוההקיימת חשיבות  : הגבוה

ביצוע ביקורת בנושא ניהול סיכונים ול ל בינוניתקיימת חשיבות : תבינוני

 זה.

 ביצוע ביקורת בנושא זה.ניהול סיכונים ול נמוכהקיימת חשיבות  :כהנמו

  

 

ון
יכ

ס
ה

ג 
רו

די
 

מרכיב 
 ציות תפעול מוניטין כספי הסיכון

 גבוה

הפסד 
כספי של 

 5מעל 
ליון ימ

 ש"ח

פגיעה 
במוניטין 

ברמה  המועצה
המקומית 

בעלת השפעה  
לתקופה 

ארוכה של 
 חודשמעל 
 ימים

פגיעה הגורמת 
להשבתה של 

מחלקה/יחידה 
ארגונית  ולקושי 
בעמידה ביעדים 
כולל  ,ובמתן שירותים

 ,לציבור התושבים
זמן של למעלה  בפרק

 מיומיים

אי עמידה בחוקים 
ובתקנות היכולים 

להשבית או 
להגביל באופן 
משמעותי את 

 מועצהפעילות ה

 בינוני

הפסד 
 כספי

בהיקף 
של       

0.5- 5 
ליון ימ

 ש"ח

פגיעה 
במוניטין 

ברמה  מועצהה
 המקומית 

בעלת השפעה 
עד  שבועשל 

 ימים חודש

פגיעה הגורמת 
להשבתה של 

 מחלקה/יחידה
ארגונית  ולקושי 
בעמידה ביעדים 
כולל  ,ובמתן שירותים

  ,לציבור התושבים
 במשך יום אחד

אי ציות לחוקים 
תקנות היכולים לו

להשפיע באופן 
מוגבל על פעילות 

 מועצהה

 נמוך

הפסד 
כספי של 

 0.5עד 
ליון ימ

 ש"ח

פגיעה 
במוניטין 

ברמה  מועצהה
המקומית 

לתקופה של 
 עד שבוע

י פגיעה הגורמת לקוש
נקודתי במתן 

 שירותים לתושב

הלי ואי עמידה בנ
 מועצהה
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שקלול  ידיעל בוצע  ,דירוג חשיבות הנושא על בסיס הסיכונים שאופיינו

 3גבוה: מעל     2-3בינוני:    0-2 נמוך:   כדלקמן:ציון הסיכונים 

 

עיקריים  נושאים 22)כולל נושאים לביקורת  113הסקר העלו תוצאות 

 .נמוכה 24-ובינונית   42 בחשיבות גבוהה, 47מתוכם ( בתאגידי סמך

 

 עקרונות יסוד לבניית תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית
 

על הדרכים לבניית תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית  ההמלצה

)וכפועל יוצא מכך, גם לתכנון המשאבים לפעילות הביקורת  מועצהב

 על שלושה מקורות מרכזיים:  מתבססתהפנימית( 

 .תוצאות סקר הסיכונים 

  חוזר מנכ"ל משרד הפנים ממאי  פקודת העיריות, -רגולציה וחקיקה

 תקנים והנחיות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים, 2004

 . העולמית

  ולתכנון פעילות הביקורת  ההמתודולוגיה הנהוגה לבניי –מתודולוגיה

ים בארץ. מתודולוגיה זו מתבססת, בין הפנימית בארגונים ציבורי

בינלאומיים לביקורת פנימית שנקבעו מקומיים והיתר, על סטנדרטים 

 ומשרד הפנים.( IIAעל ידי הלשכה העולמית של המבקרים הפנימיים )

 

להלן תמצית הפרמטרים המשמשים לבניית תוכנית העבודה, כפי שעולה 

 מתוך שלושת המקורות שצוינו לעיל:

 יפה לסיכון כפי שזוהתה בתהליכים ובנושאי הביקורת מידת החש

 השונים במהלך סקר הסיכונים.

  כיסוי מרבי של פעילויות ותהליכי עבודה בנושאי ביקורת על פי תכנון

 רב שנתי.

 ביקורתלגבי נושאי והוועדה לענייני ביקורת  מועצהראש ה בקשות. 

 ורך הוק )ביקורות שמתעורר בהן צ-הקצאת משאבים לביקורות אד

בלתי צפוי, בעקבות אירוע, שינוי פתאומי בסביבת העבודה, דרישת 

 (.והוועדה לענייני ביקורת מועצהראש ה

  הצורך בשמירה על מחזוריות בביצוע הביקורת בשלוחות השונות של

 .מועצהה

 לשם  מועצהפריסת הביקורת על פני מרבית תחומי הפעילות של ה

נוכחותה, וכן לתמיכה הביקורת", והמחשת נראות ביסוס עקרון "

 מיטבית בניהול הסיכונים בארגון והשאת ערכו.

 מוגבל של נושאי ביקורת בשנה. " למספריכולת ה"ספיגה 

 .הצורך בעתודת זמן סבירה לביצוע מטלות ביקורת בלתי מתוכננות 

  הקצאת משאבים לביקורות מעקב )יישום המלצות והחלטות מדוחות

 ביקורת קודמים(.

 

 

 

 מוכהנ תבינוני הגבוה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552
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 לשימוש בתוצאות סקר הסיכוניםגישות שונות 

סקר הסיכונים שבוצע מהווה, כאמור, בסיס מרכזי לבניית תוכנית 

גישות מרכזיות לשימוש בתוצאות סקר הסיכונים  שלושהעבודה. קיימות 

 כלהלן: ,לבניית תוכנית העבודה

 

: בחירת נושאי ביקורת לפי רמת הסיכון שלהם בלבד, כפי גישה ראשונה

 הסיכונים. שזוהתה במהלך סקר

: בחירת נושאי ביקורת לפי רמת סיכון, אך באופן המאפשר גישה שנייה

מספר על פני טווח של  מועצהכיסוי אופטימאלי של תהליכי העבודה ב

  שנים, תוך התחשבות בפילוח תהליכי העבודה.

: בחירת נושאי ביקורת לפי רמת סיכון כאשר חלק קטן גישה שלישית

חינת נושאים המוגדרים בעלי סיכון נמוך כדי ממשאבי הביקורת מופנה לב

 .המועצה תלממש עת עקרון "נראות הביקורת" בכל פעילויו

 

בצע תהליך של בחינה מחודשת ל שיקבע, מומלץלאחר פרק זמן כי  יצוין

 .מועצהבבהתאם לתהליכי העבודה של סקר הסיכונים ועדכונו 

 
 

 מועצה אזורית מנשהכללי על קע ר .3
 

אלף  160, שטחה משתרע על 1950מנשה הוקמה בשנת המועצה האזורית 

מיער מנשה בצפון ועד קיבוץ מגל בדרום, מקו התפר במזרח ועד  דונם 

 7קיבוצים ,  10-ב אלף תושבים  20-חדרה במערב. במועצה מתגוררים כ

  כפרים ערביים ושני ישובים קהילתיים. 3מושבים, 

  

 היסטוריה:קצת 

ה שהתיישב באזור בעקבות כיבושי המועצה נקראת על שם שבט מנש

האזור עליו משתרעת המועצה היה מיושב החל מהתקופה  יהושע בן נון.

הכלכוליתית, התגלו בו אתרים מהתקופה הכנענית הקדומה ואתרים 

 גדולים, מהתקופה הכנענית התיכונה. 

  

בתקופה הרומית והביזנטית ניכר ריבוי במספר הישובים באזור, אולם עם 

-. בסוף המאה ה 17-מוסלמי נעזבו מרביתם, כנראה עד למאה ההכיבוש ה

החלה ההתיישבות  20-התחדש הישוב הערבי ובתחילת המאה ה 18

 היהודית בכל האזור, עם גלי העליות הגדולות של יהודי מזרח אירופה. 

  
 עלייה לקרקע:

ההתיישבות הציונית החדשה באזור החלה עוד לפני קום המדינה: עין שמר 

-גן שמואל הוקם ב , 1927-, אך הקיבוץ מציין את שנותיו מ1913-בהוקם 

, כפר פינס נוסד אף הוא באותה שנה וגן 1933-, משמרות הוקם ב1920

  . 1934-השומרון ועין עירון הוקמו ב

שנה לאחר קום המדינה כ.  1942-ומענית ב 1939-נוסד ב כפר גליקסון 

נוסד שדה  1950-רגבים. בברקאי, להבות חביבה ו הוקמו מספר ישובים:

מגל  ,, ושנה לאחר מכן הוקמו: מאור1952-ב  יצחק, תלמי אלעזר נוסד

  . 1963-ומצר. מושב מי עמי נוסד ב

 ינםמייסר ואום אל קוטוף, שה כפרים ערביים: שניבתחומי המועצה 

של   , בזכות פעילות1996-ישובים ותיקים, ואל עריאן שזכה להכרה ב

  המועצה. 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552
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צורף הישוב  2012בשנת  הוקם היישוב הקהילתי מצפה אילן.  2009בשנת 

נמצאים בתחומי המועצה  ,הקהילתי קציר לשטח המועצה. בנוסף לישובים

גם כפר הנוער אלוני יצחק, בית החולים שער מנשה, מוזיאון ואנדרטת 

 וסמינריון גבעת חביבה. מג"ב 

 

 חקלאות, תעשייה ומסחר:

שגשמיו מרובים יחסית לממוצע הארצי, המועצה שוכנת באזור מישורי 

נתונים אלה הכתיבו בעבר  שופע מי תהום ואדמתו אדמת סחף פורייה. 

פרדסים,  ,פיתוח חקלאות אינטנסיבית שהתבססה על גידולי שדה , כותנה

  ועוד.  מטעים נשירים 

עם השנים והשינויים שחלו בהתיישבות הכפרית , התפתחה תעשייה ענפה 

תנופה   נפתחו עסקים פרטיים רבים ביישובים וחלה ,םבמסגרת הקיבוצי

בגן   :ברחבי המועצה הוקמו מספר מרכזי סחר גדולים .בייזום העסקי

  שמואל, בצומת מנשה , בצומת נרבתא ובלהבות חביבה. 

המועצה שוקדת על פיתוח התעשייה והתעסוקה הן על ידי הרחבת אזורי 

ת אזורים חדשים . כך אושרו המסחר והתעסוקה הקיימים והן על ידי הקמ

הרחבת אזור התעשייה גרנות והרחבת פארק המסחר אלונית  2008בשנת 

אזור תעשייה משותף למועצה ולרשויות ואדי  מקודם בעין שמר. כמו כן 

 דונם בסמוך למרכז האזורי מנשה. 700-ערה בשטח של כ

  
 החינוך במרכז:

מועצה פועל אגף המועצה משקיעה קרוב למחצית מתקציבה בחינוך. ב

החינוך , נוער וחינוך בלתי פורמאלי,   תחומי:  חינוך וקהילה המרכז את

קידום נוער ותחבורה. איגום התחומים מאפשר יצירת  ספורט, תרבות, 

מרחב אחד בו מקבלים תושבי המועצה, מהגיל הרך ועד הגיל השלישי, את 

 כל פעילות החינוך והקהילה.

ינוך לערכים, לצד החינוך למצוינות המועצה חרטה על דגלה את הח

ומשקיעה משאבים רבים בכדי להעצים את התלמידים המצטיינים 

והמתקשים כאחד ובכדי ליצור מערכת חינוך בה מתקיימים ערכי ערבות 

  סובלנות לאחר ושמירה על ערכי הטבע והסביבה. הדדית,

ימת קיכמועצה בה מתגוררים יחדיו יהודים וערבים, חילונים ודתיים, 

כי החינוך לסובלנות וקבלת האחר הוא הבסיס לחיים משותפים  אמונה

 ין  המועצהפוריים. ערכים אלו הם שמתווים גם את יחסי שיתוף הפעולה ב

פרויקטים  ת המועצהייממקלבין הרשויות השכנות בוואדי ערה, עימם 

  משותפים התורמים לקידום הדו קיום ולשגשוג האזור, כגון: פעילויות

לטיפול בשפכים  הקמת מכון הקמת אזור תעשייה, שים בין תלמידים,ומפג

  ופעילות משותפת למען שמירת הסביבה.

 

 פיתוח המרחב הכפרי:

בהרחבות  נבנויחידות דיור  המועצה נמצאת בתנופת בנייה ופיתוח. מאות 

בישובי המועצה היהודים והערביים ומשפחות צעירות רבות מצטרפות 

עלת לקליטת התושבים החדשים והתאמת כל המועצה פו לישובים.

 המערכות לשינויים באופי ההתיישבות הכפרית. 

  

הן באזורי המסחר תעסוקה והן בהרחבות, מתבצע תוך  ,הפיתוח במועצה

שמירה על איכות הסביבה. המועצה מיישמת פרויקטים לשמירה על 

מתקנים לטיהור שפכים במועצה, יישום והפעלת  ההסביבה בהם: הקמ

וכנית אב לשמירת איכות הסביבה, יישום תוכנית שיקום נחל חדרה, ת

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552
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מחזור פסולת, הקמת פרויקט נרחב להשבת מי קולחים שמשמשים 

 שטחים חקלאיים ועוד.של  להשקיית אלפי דונם  

  

 דגשים:

תהליכי העבודה במועצה לצרכי מטרת סקר סיכונים זה הינה פילוח  .1

בא להחליף תהליך רחב של אינו . סקר זה הביקורת ולצרכים ניהוליים

אשר מומלץ כי יבוצע , שסקר סיכונים הינו חלק ממנוניהול סיכונים 

 המועצה.וינוהל על ידי הנהלת 

מועצה הסקר כולל את מרבית הנושאים המהותיים לביצוע ביקורת ב .2

יודגש כי את מרבית הנושאים המצוינים בסקר ניתן ובמוסדותיה. 

התאם למשאבים ולהיקף הביקורת לפצל לתתי נושאי ביקורת, ב

 לכך. ושיוגדר

ניתוח הסיכונים בוצע בראייה אובייקטיבית ומבוסס על ניסיון שנצבר  .3

סיכונים ופעילויות שנערך במשרד הפנים ורשויות  בניתוח נושאים,

 נוספות בארץ. 

המובנות לכאורה  לבקרות ותהתייחסללא ניתוח הנושאים בוצע  .4

 . בנושא לכשתבוצעהביקורת  במהלךחן בייישומן  .בתהליך

. עם זאת, מועצההסקר נערך על בסיס המבנה הארגוני הנוכחי של ה .5

ניתן דגש על תהליכי עבודה אשר יעמדו בזכות עצמם וימשיכו להינתן 

כשירות לתושבים גם אם יפעלו במסגרות אחרות תוך שינוי המבנה 

  הארגוני.

עם זאת, ניתנה , שבבעלותהבלבד ולא בתאגידים  מועצההסקר בוצע ב .6

לחברה הכלכלית, עמותת רותם, מרכז ראם התייחסות חלקית 

מטרה לבסס חלק מהתהליכים המהותיים של ב והמועצה הדתית

 . תאגידיםה
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 "עולם הסיכונים" על בסיסו נותחו תהליכי העבודה במועצה: 
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 מבנה ארגוני .4
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 :)הצגה לפי נושאים( הסיכוןלהלן התפלגות נושאי הביקורת בחתך רמות  .6

 
 חשיבות הנושא נושא ביקורת תהליך משנה תהליך על מספר

 גבוהה קיםחשבונות בנ חשבות גזברות 1

 גבוהה אמצעי תשלום חשבות גזברות 2

 גבוהה ניהול תקציבי פיתוח תקציבים בלתי רגילים גזברות 3

 גבוהה עיבוד ותשלום שכר שכר גזברות 4

 גבוהה גבית ארנונה, היטלים ואגרות הכנסות המועצה גזברות 5

 גבוהה מיון גיוס וקליטת עובדים ניהול משאב אנושי מזכירות 6

 גבוהה עדרויות וחופשות עובדיםיניהול ה ניהול משאב אנושי כירותמז 7

 גבוהה מכרזים פומביים רכש מזכירות 8

 גבוהה רכישת טובין ושירותים רכש מזכירות 9

 גבוהה מערך ההרשאות מערכות מידע מזכירות 10

 גבוהה BCP, DRPגיבויים,  מערכות מידע מזכירות 11

 גבוהה אגרות בניה והיטלים בניהרישוי ופיקוח על ה הנדסה 12

 גבוהה פיקוח על הבניה רישוי ופיקוח על הבניה הנדסה 13

 גבוהה בטיחות בדרכים חינוך יסודי חינוך 14

 גבוהה ניהול כספי של בתי ספר חינוך יסודי חינוך 15

 גבוהה אבטחת מוסדות חינוך אבטחה ביטחון 16

 גבוהה בטיחות במוס"ח בטיחות  ביטחון 17

 גבוהה בקרה אחר שירותים משפטיים במיקור חוץ  ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי 18

 גבוהה פינוי אשפה וגזם תברואה תברואה 19

 גבוהה הסעות תלמידים בטיחות בתעבורה רכב ובטיחות 20

 גבוהה ניהול רישיונות עסק  רישוי עסקים  ניהול כללי 21

 גבוהה דהבטיחות בעבו בטיחות וגיהות ניהול כללי 22

 גבוהה הפעלת חוגים ניהול תרבות הפנאי רותם 23

 גבוהה ניהול פרסום  ניהול תרבות הפנאי רותם 24

 גבוהה בקרת איכות ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 25

 גבוהה קדונות וניהול כספיםיפ ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 26

 בינונית השקעות כספים השקעות גזברות 27

 בינונית תשלומים לספקים חשבות גזברות 28
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 חשיבות הנושא נושא ביקורת תהליך משנה תהליך על מספר

 בינונית השתתפויות משרדי ממשלה )חינוך,רווחה,קליטה ( חשבות גזברות 29

 בינונית הכנת ובקרת תקציב תקציב ובקרה גזברות 30

 בינונית ניהול ביטוחי המועצה ביטוח גזברות 31

 בינונית גביית קנסות פיקוח ובתי משפט הכנסות המועצה גזברות 32

 בינונית ניהול נוכחות ושעות נוספות ניהול משאב אנושי מזכירות 33

 בינונית ניהול תיקי עובדים ניהול משאב אנושי מזכירות 34

 בינונית תמיכה טכנית   מערכות מידע מזכירות 35

 בינונית ניהול אינוונטר של ציוד מיחשוב מערכות מידע מזכירות 36

 בינונית ית סלולרית ואינטרנטתקשורת קוו מערכות מידע מזכירות 37

 בינונית תמיכה בפעילות החינוך מערכות מידע מזכירות 38

 בינונית בדיקת תוכניות בניה רישוי ופיקוח על הבניה הנדסה 39

 בינונית מבנים מסוכנים רישוי ופיקוח על הבניה הנדסה 40

 בינונית בניה ציבורית -בקרת פרוייקטים בניה ציבורית הנדסה 41

 בינונית היטל השבחה השבחת מקרקעין הנדסה 42

 בינונית רישום ושיבוץ גנים חינוך קדם יסודי חינוך 43

 בינונית פיתוח והכשרת הצוות המקצועי חינוך על יסודי חינוך 44

 בינונית הערכות לבגרות חינוך על יסודי חינוך 45

 בינונית מניעת נשירת תלמידים טיפול בפרט חינוך 46

 בינונית  מועצהייעוץ משפטי לוועדות ה ייעוץ משפטי וץ משפטיייע 47

 בינונית מינהל וזכאות רווחה ושירות חברתי שירותים חברתיים 48

 בינונית ניהול תקציבים רווחה ושירות חברתי שירותים חברתיים 49

 בינונית טיפול במפגעי איכות סביבה אכיפת איכות הסביבה תברואה 50

 בינונית אחזקת גינון ןגינו תברואה 51

 בינונית התמודדות עם סוגיות חברתיות חברה ונוער נוער 52

 בינונית ניהול צי רכב כלי רכב רכב ובטיחות 53

 בינונית מיחזור  איכות סביבה איכות סביבה 54

 בינונית אכיפה ופיקוח רישוי עסקים  ניהול כללי 55

 ינוניתב טיפול בפניות ציבור מוקד  ניהול כללי 56

 בינונית מענה למצוקת מוסדות חינוך מוקד  ניהול כללי 57

 בינונית ניהול עמותת ראם ה מבוגרתיליווי אוכלוסי ראם 58

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552


  

 
 
 

סקר סיכונים לבניית תוכנית ביקורת רב שנתית - מועצה אזורית מנשה   

 

15 

 חשיבות הנושא נושא ביקורת תהליך משנה תהליך על מספר

 בינונית התקשרות עם קבלנים  ניהול תרבות הפנאי רותם 59

 בינונית העסקת כח אדם ניהול תרבות הפנאי רותם 60

 בינונית ניהול כספים ניהול תרבות הפנאי רותם 61

 בינונית פעילות דירקטוריון וועדות ניהול תרבות הפנאי רותם 62

 בינונית התקשרות עם קבלנים  ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 63

 בינונית ניהול תקציבים ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 64

 בינונית ניהול חשבונות בנק ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 65

 בינונית פעילות דירקטוריון וועדות יהול ופיתוחנ החברה הכלכלית 66

 בינונית שרותי דת מועצה דתית מועצה דתית 67

 בינונית תפקוד ועד מקומי ניהול ישובים ועדים מקומיים 68

 נמוכה ניהול ערבויות חשבות גזברות 69

 נמוכה ניהול חוזים חוזים גזברות 70

 נמוכה ובדים ופרישהסיום העסקת ע ניהול משאב אנושי מזכירות 71

 נמוכה רווחת עובדים ניהול משאב אנושי מזכירות 72

 נמוכה ניהול שכר מורים ניהול משאב אנושי מזכירות 73

 נמוכה ניהול המצאי  אינוונטר מזכירות 74

 נמוכה ניהול מערכות המידע מול החברה לאוטומציה  מערכות מידע מזכירות 75

 נמוכה המועצה אחזקת מבנה אחזקה מזכירות 76

 נמוכה הפצת וקבלת דואר  דואר מזכירות 77

 נמוכה תכנון וקידום תוכניות  תכנון בנין עיר הנדסה 78

 נמוכה קבלת תוכניות בניה רישוי ופיקוח על הבניה הנדסה 79

 נמוכה ניהול ארכיון רישוי ופיקוח על הבניה הנדסה 80

 נמוכה תנועה וכבישיםתכנון ובקרת  תכנון תנועה וכבישים הנדסה 81

 נמוכה GIS מידע לציבור הנדסה 82

 נמוכה פדגוגיה ופרוייקטים חינוכיים חינוך קדם יסודי חינוך 83

 נמוכה הישגיות בחינוך היסודי חינוך יסודי חינוך 84

 נמוכה פעולות תגבור והעשרה חינוך יסודי חינוך 85

 נמוכה הכנה לצה"ל חינוך על יסודי חינוך 86

 נמוכה טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  טיפול בפרט חינוך 87

 נמוכה מערך החירום חירום ביטחון 88

 נמוכה איכות הטיפול המשפטי  ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי 89
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 חשיבות הנושא נושא ביקורת תהליך משנה תהליך על מספר

 נמוכה ניסוח חוקי עזר ועדכונם ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי 90

 מוכהנ טיפול בהליכים פליליים ייעוץ משפטי ייעוץ משפטי 91

 נמוכה שירותים ייחודיים לפרט ולמשפחה רווחה ושירות חברתי שירותים חברתיים 92

 נמוכה עבודה סוציאלית קהילתית רווחה ושירות חברתי שירותים חברתיים 93

 נמוכה נכים ומוגבלויות רווחה ושירות חברתי ם חברתייםשירותי 94

 נמוכה גימלאים וקשישים רווחה ושירות חברתי שירותים חברתיים 95

 נמוכה פעולות חברתיות רווחה ושירות חברתי שירותים חברתיים 96

 נמוכה הדברת מזיקים תברואה תברואה 97

 נמוכה טיפול וקידום נוער קידום בני נוער נוער 98

 נמוכה טיפול בבעיות סמים ואלכוהול נוער וצעירים נוער 99

 נמוכה פעילות נוער וצעירים נוער וצעירים נוער 100

 נמוכה ניהול והפקת אירועים  אירועים נוער 101

 נמוכה הסברה בתחום איכות סביבה איכות סביבה איכות סביבה 102

 נמוכה תפקוד וועדה  וועדות  ניהול כללי 103

 נמוכה בריאות אזורית בריאות ניהול כללי 104

 נמוכה תרבות במועצה תרבות ניהול כללי 105

 נמוכה קשרי מועצה ישובים מועצה-שיתוף וועדים ניהול כללי 106

 נמוכה הפקת אירועים ניהול תרבות הפנאי רותם 107

 נמוכה מפעלי קיץ ניהול תרבות הפנאי רותם 108

 נמוכה תהליכי גבייה מהורים יניהול תרבות הפנא רותם 109

 נמוכה עמידה בדרישות רגולציה ניהול תרבות הפנאי רותם 110

 נמוכה ניהול פרוייקטים ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 111

 נמוכה עמידה בדרישות משרדי ממשלה ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 112

 נמוכה גביה ותשלומים ניהול ופיתוח החברה הכלכלית 113
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 תהליכי עבודה:יחידות ונושאי הביקורת בחתך  התפלגותלהלן  .7

 
 חשיבות הנושא נושא ביקורת תהליך משנה תהליך על מספר

 בינונית השקעות כספים השקעות גזברות 1

 גבוהה חשבונות בנקים חשבות גזברות 2

 בינונית תשלומים לספקים חשבות גזברות 3

 ההגבו אמצעי תשלום חשבות גזברות 4

 נמוכה ניהול ערבויות חשבות גזברות 5

 בינונית השתתפויות משרדי ממשלה )חינוך,רווחה,קליטה ( חשבות גזברות 6

 בינונית הכנת ובקרת תקציב תקציב ובקרה גזברות 7

 גבוהה ניהול תקציבי פיתוח תקציבים בלתי רגילים גזברות 8

 בינונית ניהול ביטוחי המועצה ביטוח גזברות 9

 גבוהה עיבוד ותשלום שכר שכר גזברות 10

 גבוהה גבית ארנונה, היטלים ואגרות הכנסות המועצה גזברות 11

 בינונית גביית קנסות פיקוח ובתי משפט הכנסות המועצה גזברות 12

 נמוכה ניהול חוזים חוזים גזברות 13

 גבוהה מיון גיוס וקליטת עובדים ניהול משאב אנושי מזכירות 14
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 גבוהה BCP, DRPגיבויים,  מערכות מידע מזכירות 27
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 הלן הסקר המפורט:ל .8
 
 

 גזברותגזברות
 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  יםסיכונים עיקרי תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך

חשיבות 
 הנושא

ניהול 
 השקעותו

 כספים ניהול
המועצה מחזיקה יתרת כספים 

המושקעים באפיקים שונים בהתאם 
 להנחיות משרד הפנים. 

בקרה לקויה אחר תהליך 
 השקעת כספים

1   1   0.6 

אי יצירת רווחים עקב  בינונית
 מדיניות לקויה

2   1   0.9 

אי עמידה בדרישות 
והנחיות משרד הפנים 

 תבנוגע למדיניו
    1 2 0.7 

                2.2   

 חשבות

 חשבונות בנקים

המועצה מחזיקה בבעלותה מספר 
חשבונות בנק אליהן זורמות הכנסות 

מארנונה, אגרות ,היטלים  המועצה
ומבוצעים תשלומי שכר, תשלומים 

 לקבלנים, מיסים וכו'

אחר תנועות  היבקרה לקו
 בחשבון הבנק

2   2   1.2 

דת תפקידים לקויה רהפ גבוהה
 בניהול החשבונות

1 2 2   1.3 

ביצוע לקוי של התאמות 
 בנקים

  1   2 0.6 

              3.1   

 תשלומים לספקים

תשלומים לספקים ונותני שירותים 
מבוצעים לאחר קבלת אישור מקבל 

הזמנה  השירות )בהתבסס על
שאושרה(. התשלום מבוצע בד"כ 

באמצעות מס"ב לאחר תהליך בקרת 
 תשלומים

 1.2 1 1 2 1 תשלום עודף לספק

 בינונית

תשלום עבור שירות או 
 טובין שלא בוצע או התקבל

  2     0.4 

ביצוע תשלום ללא סעיף 
תקציבי או ללא יתרה 

 ציביתקת
  1 1   0.5 

              2.1   
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 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  יםסיכונים עיקרי תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך
חשיבות 

 הנושא

 אמצעי תשלום
ם באמצעות מס"ב יתשלומים מבוצע

 והמחאות המודפסות בבית המועצה.

ביצוע פעולות שלא ע"י 
מורשים במערכת המס"ב 

 ובהמחאות
1 2 2 1 1.5 

 גבוהה

שידור מס"ב למספר חשבון 
 בנק שגוי 

  1 2   0.8 

העדר הפרדת תפקידים 
 בביצוע תשלומים

2   1   0.9 

 1.1   1 1 2 ים כפוליםביצוע תשלומ

              4.3   

 ניהול ערבויות

ערבויות הניתנות למועצה במסגרת 
תהליכי תכנון ובניה, מכרזים 

והתקשרויות מנוהלות בגזברות ומבוצעת 
 בקרת עדכניות שוטפת.

 לקויים  אחר מעקב ובקרה
 ערבויותב

1   1 1 0.8 

 0.3   1     קבלת ערבויות שגויות נמוכה

 0.8 1 1   1 אי חידוש ערבויות

              1.9   

השתתפויות משרדי 
ממשלה 

 )חינוך,רווחה(

תהליך התחשבנות מול משרדי ממשלה 
מבוצע על ידי הגזבר. פעילות הגבייה 

וההתחשבנות נמדדת תקציבית אל מול 
ספר התקציב והנתונים המתעדכנים 

 בפועל. 

ניהול לקוי של תקבולים 
 משרדי ממשלהמ

2   1   0.9 

 בינונית

 0.6   1   1 גביה חלקית מול ביצוע

דווחים חלקיים למשרדי 
 הממשלה

    2 1 0.8 

שימוש בכספי השתתפות 
 שלא למטרה לשמם ניתנו

1   1 2 1 

                2.4   

תקציב 
 ובקרה

הכנת ובקרת 
 תקציב

התקציב נבנה במהלך הרבעון האחרון 
של כל שנת כספים ע"י הגזברות לאחר 
שנאסף כל החומר והמידע הרלוונטים 

קיום תקציב באופן שאינו 
משקף את כלל פעילות 

 המועצה
 בינונית 0.9   2   1

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552


  

 
 
 

סקר סיכונים לבניית תוכנית ביקורת רב שנתית - מועצה אזורית מנשה   

 

23 

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  יםסיכונים עיקרי תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך
חשיבות 

 הנושא

מהמחלקות לגבי עלויות הפעולות 
הנדרשות. אומדן הכנסות מבוצע על ידי 
הגזברות. התקציב מאושר מדי שנה על 

 ידי המועצה ומשרד הפנים.

 0.6       2 חריגות מתקציבים שנתיים 

עדכון חלקי בסטטוס תקציב 
 מול ביצוע במהלך השנה

1   1 2 1 

                2.5   

תקציבים 
בלתי 
 רגילים

 ניהול תקציבי פיתוח

תקציבים בלתי רגילים נפתחים לאחר 
אישור המועצה וקבלת אישור הממונה 

על המחוז במשרד הפנים. מקורות 
חיצוניים מתקבלים בהתאם לאישורים 

הניתנים מראש ומקורות פנימיים 
 מתוקצבים דרך תקציב המועצה.

חריגות מתקציבים בלתי 
 רגילים

2   2 1 1.4 

 גבוהה
אי ביצוע פיקוח ובקרה 
 נאותים אחר תב"רים 

1   2   0.9 

אי עמידה בדרישות החוק 
בנושא ניהול והקמת 

 תברי"ם
1   1 2 1 

                3.3   

 ביטוח
ניהול ביטוחי 

 המועצה

למועצה ביטוחים רבים ביניהם: ביטוח 
אש מורחב למבנים ותכולה, אחריות צד 
ג', חבות מעבידים, אחריות מקצועית, 
אחריות מוצר, ביטוח נאמנות, ביטוח 
 ציוד אלקטרוני וביטוח שבר מכאני.  

העדר כיסוי ביטוחי עבור 
 צהמועמוקדי הסיכון ב

1   2 2 1.3 

 בינונית

העדר כיסוי ביטוחי כתוצאה 
מחידוש מאוחר של פוליסת 

 הביטוח
    2 1 0.8 

אי תביעת פיצויים מחברת 
הביטוח או מצד ג' כתוצאה 

 מרשלנות
1   1   0.6 

                2.7   

 עיבוד ותשלום שכר שכר
עובדים  250-המועצה משלמת שכר לכ

, גמלאים ועובדי מועצה הכוללים עובדי
 גבוהה 1.1   1 1 2 תשלום עודף של שכר 
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 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  יםסיכונים עיקרי תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך
חשיבות 

 הנושא

ם חיצוני. רהוראה. השכר מעודכן ע"י גו
הגזברות אחראית על תהליכי בקרה 

בקביעת השכר, עדכונו והכנתו לקראת 
 תשלום מדי חודש.

עדכון לקוי של מערכות 
 המידע

1   1   0.6 

שכר שלא בהתאם לשעות 
 הנוכחות

1   1 1 0.8 

היעדר הפרדת תפקידים 
בתהליך עיבוד ותשלום 

 השכר
    2   0.6 

                3.1   

הכנסות 
 מועצהה

גבית ארנונה, 
 היטלים ואגרות

ארנונה נגבית על פי חוק ובהתאם לצווי 
ארנונה ועדכונים תקופתיים 

המתפרסמים באישור משרד הפנים. 
ם: תחומים עיקריי 2הארנונה מחולקת ל 

מגורים ומסחר. אגרות נגבות בהתאם 
לחוקי העזר ולתקנות בנושאים כמון 

 תכנון ובניה, שילוט וכו'. 

ביטול או מתן הנחה לחובות 
תושבים  ע"י גורמים שאינם 

 מורשים 
3 2 1   1.6 

 גבוהה

אי גביית חובות ואי שימוש 
 באמצעי אכיפה חוקיים 

1 1 2   1.1 

מחיקת חובות או מתן 
נחות בתשלום  מבלי ה

 שיתקבלו אסמכתאות
2     2 1 

חישוב חובות והיטלים שלא 
עפ"י המפתח החיוב 

 המקובל 
    2   0.6 

              4.3   

גביית קנסות פיקוח 
 ובתי משפט

הגזברות מבצעת מעקב ובקרה אחר 
קנסות שניתנים בתחומים שונים 
והחלטות בית משפט הקובעות 

 ועצה. תשלומים למ

ביטול קנסות ע"י גורמים 
 שאינם מורשים 

  1 1 2 0.9 

 בינונית
אי גביית חובות ואי שימוש 

 באמצעי אכיפה חוקיים 
1     1 0.5 

בקרה לקויה אחר תהליכים 
 משפטיים והחלטות

1   1 1 0.8 

                2.2   

 ניהול חוזים חוזים
 בקרה אחר חוזים שהמועצה חתמה עם 

גורמים חיצוניים תוך פיקוח על קיומם 
בקרה חלקית אחר שלמות 

 החוזים 
 נמוכה 0.5 1 1    
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 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  יםסיכונים עיקרי תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך
חשיבות 

 הנושא

של מסמכים נלווים נחוצים, עדכניותם, 
 עמידה בתנאי החוזים וכו'

בקרה  לקויה אחר עדכון 
 מסמכים תומכים

    1 1 0.5 

אי עמידה בתנאי חוזים 
 שנחתמו

1 1 1   0.8 

                1.8   
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 ניהול כלליניהול כללי
 

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

             משאבי אנוש       

ניהול 
משאב 
 אנושי

מיון גיוס 
וקליטת 
 עובדים

גיוס וקליטה מנוהל  תהליך אפיון תפקידים,
. כל קליטה מגובה כ"ללשכת המנעל ידי 

בתקן פנוי ומאושר. לקראת גיוס משרות 
בכירות, מתכנסת ועדת בחינה שבודקת 

 התאמת העובד לתפקיד.

תהליך לקוי של פרסום 
מכרז ותהליכי מיון וקליטה 

 לקויים
  2 1 1 0.9 

 גבוהה

שאינם קידום מינויים 
 ראויים

  2     0.4 

אי עמידה בדרישות 
שר משרד הפנים בק

 לקליטת והעסקת עובדים
  1 1 3 1.1 

אפיון לקוי של משרות 
 לאיוש

  1 1 1 0.7 

              3.1   

סיום 
העסקת 
עובדים 
 ופרישה

סיום העסקה ביוזמת המועצה מבוצע 
בתהליך מסודר לאחר שנתקבלה החלטה 

ניהולית ולאחר ביצוע שימוע כנדרש. 
 התהליך מתועד ומתויק בתיק העובד.

בדיקת וחישוב זכויות הפרישה מבוצעות 
על ידי יחידת השכר על בסיס נתונים 

 הנמצאים בתיק העובד.

אי עמידה על זכויות 
עובדים בעת סיום 

 העסקה/פרישה
 נמוכה 0.7 1 1 1  

חישוב לקוי של זכויות 
 פורשים

1   1   0.6   

ניהול לקוי של תהליך 
 הפרישה

  2   1 0.6   

              1.9   

ניהול 
נוכחות 
ושעות 
 נוספות

קיימים שעוני נוכחות בהם מחויבים 
העובדים לדווח מדי יום. דווחי הנוכחות 
מאושרים על ידי המנהלים לפני עיבוד 
השכר . שעות נוספות מאושרות על ידי 

בקרה לקויה על ביצוע 
 שעות נוספות

 בינונית 0.6   1   1
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 מנהלי היחידות.
ת נוספות ללא תשלום שעו

 הצדקה
2   1 1 1.1 

חריגה תקציבית עקב 
 בקרה לקויה של מנהלים

1   1   0.6 

              2.3   

רווחת 
 עובדים

תהליך רווחת עובדים כולל הדרכות, 
השתלמויות ועוד. נושא זה מנוהל על ידי 

 לשכת המנכ"ל

אי ביצוע השתלמויות 
 כנדרש )היקף ואיכות(

  1 1   0.5 

ביצוע ואישור חסר של  נמוכה
 הדרכות 

    1   0.3 

ניהול לקוי של מנגנון 
 הרווחה

  1 1   0.5 

              1.3   

ניהול 
עדרויות יה

וחופשות 
 עובדים

דווחי הנוכחות  ממוחשבים ומאושרים על 
ידי מנהלים מדי חודש. יחידת השכר 

מבצעת בקרה אחר בסיס המידע באמצעות 
 כנת השכר של החברה לאוטומציה.תו

ניהול לקוי של מידע אודות 
 עדרויות עובדיםיה

2 1 2 1 1.6 

 גבוהה
בקרה לקויה אחר 

 אסמכתאות מאמתות
    1 2 0.7 

ניהול לקוי של יתרת 
 החופשות 

1   2 1 1.1 

              3.4   

ניהול תיקי 
 עובדים

לשכת תיקי עובדים מנוהלים על ידי 
פרטי העובד, התכתבויות כוללים ו המנכ"ל

 וחוות דעת מתויקות.

תחזוקה לקויה של תיקי 
 עובדים, אובדן מסמכים.

  1 2   0.8 

עדכון חלקי/שגוי של  בינונית
 תיקים

  1 1 1 0.7 

 0.8 2   2   אי שמירה על דיסקרטיות
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

              2.3   

ניהול שכר 
 מורים

מורים  120עסקים כ במערכת החינוך מו
 ומורות אשר שכרם משולם דרך המערכת.

הערכות תקציבית לקויה 
 לתשלום שכר מורים

2 
  

1 
  

0.9 

ליקויים בחישובי שכר,  נמוכה
הצמדות, קידומים ותגמול 

 עבור עוז לתמורה 
1 1 1 

  

0.8 

                1.7   

 רכש

 רכש

מכרזים 
 פומביים

 מנכ"לקניין ו ייד תהליך הרכש מנוהל על
המועצה. הטיפול תלוי בהיקף ההתקשרות 
על ידי ועדת רכש או ועדת מכרזים. הליך 
הרכש מתחיל בדרישה על ידי המזמין, 
מאושר תקציבית על ידי הגזבר ונדון 

 .עדה הרלוונטיתובו

אי עמידה בדרישות חוק 
חובת המכרזים על 

 תקנותיו 
  

3 1 2 1.3 

 גבוהה
ליקויים בבניית מפרטים 

 ותכנים של מכרזים.
2 

  
2 

  
1.2 

חריגות בלוחות זמנים 
הגורמות לפגיעה בשירות 

 ותקינות תהליכי עבודה.
  

3 1 

  

0.9 

            3.4   

רכישת 
טובין 

 ושירותים

אי עמידה בדרישות חוק 
חובת המכרזים על 

   תקנותיו 

3 2 2 1.6 

 גבוהה

הליך אישור ליקויי בת
ההתקשרות )יועמ"ש, 

גזברות וכו'( ויצירת צווארי 
 בקבוק

1 

  

2 

  

0.9 

התקשרות עם גורם שלא 
 הוסמך על ידי המועצה.

  

2 2 1 1.2 
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

                3.7   

 אינוונטר
ניהול 

 המצאי 
המצאי מנוהל על ידי מנהל הרכש ונספר 

 אחת לשנה

 1 עדכון מוטעה של מצאי .

  

1 

  

0.6 

 נמוכה
ביצוע גריעות ללא עדכון 

 רישומי.
1 

  

1 

  

0.6 

ספירות מצאי 
 שגויות/חסרות

1 
  

1 
  

0.6 

                1.2   

 
 תקשוב ומערכות מידע

מערכות 
 מידע

תמיכה  
 טכנית 

שירותי תחזוקת מערכות המידע ניתנים על 
ידי נציג חברה חיצונית המועסק במשרה 

יפול בפניות נעשה על מלאה לצורך כך. ט
פי אפיון מהות התקלה, פרק הזמן 

המשוער לתיקון, הסיכון בדחיית הטיפול 
 וכו'.

מתן תמיכה באיכות 
נמוכה ופגיעה במתן 

   השירות לתושבים

1 1 

  

0.5 

 בינונית
פגיעה בתהליכי העבודה 
   השוטפים של המועצה 

1 2 
  

0.8 

תקלות הגורמות 
להשבתת פעילות תוך 

   גיעה בשירות לתושבפ

2 2 

  

1 

              2.3   

מערך 
 ההרשאות

במועצה קיימות מערכות מידע רבות ביניהן 
הול מידע ימערכות פיננסיות, מערכות לנ

)חינוך, רווחה( מערכות הנדסיות וכו'. לכל 
מערכת קיימת מערכת הרשאות אשר 

נגישות למידע של גורמים 
 שאינם מורשים

2 
  

2 
  

1.2 

 גבוהה
שימוש בלתי מורשה 

     סמאות יבס
3 

  
0.9 
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

אמורה לספק נגישות לבעלי תפקיד 
יצירת מידור מנגישות  רלוונטים בלבד תוך

של גורמים שאינם מורשים. הרשאות 
ונגישות למידע ממוחשב מוגדרות בתוכנה 
ונקבעות מנהל המחשוב  בשיתוף היחידות 

 הרלוונטיות

ם פגיעה בנאותות נתוני
קריטים )כמו נתונים 

כספיים, הנדסה וכו'( עקב 
שימוש לא מורשה 

 בהרשאות

1 1 2 1 1.3 

              3.4   

ניהול 
מערכות 
המידע 

מול 
החברה 

 לאוטומציה 

במועצה ישנן מספר מערכות מידע של 
החברה לאוטומציה )חינוך, רווחה, גביה, 
הנדסה וכו'(. בקרה על נאותות תהליכי 

של מערכות המידע אלה מבוצעת העבודה 
המחשוב.  המדד להצלחת  מנהלעל ידי 

הבקרה היא שביעות רצון משתמשים, 
שלמות בסיס המידע וכמות תקלות 

 והשבתות.

חוסר יכולת להתאים 
מודולים ואפליקציות 

     מקומיות

1 

  

0.3 

 0.6   2     ניהול ועדכון לקוי של מידע נמוכה

 ניצול חלקי/חסר של
מערכות המידע והנתונים 

 הנמצאים במערכות
1 1 

    

0.5 

              1.4   

גיבויים, 
BCP ,
DRP 

גיבויים לצורך שמירה ויכולת שיחזור של 
מידע הנמצא במערכות המידע של המועצה 
מבוצעים ברמה היומית באתר מקומי ממוגן 

אש ואף באתר חיצוני . למועד עריכת 
יות התאוששות הסקר, לא קיימות תוכנ

 מאסון ותוכנית גיבוי מאושרת.

פגיעה בתפקוד התפעולי 
השוטף ואובדן נתונים 

   עקב אסון

2 3 

  

1.3 

 גבוהה

חוסר יכולת לחזור 
לפעילות  עקב חוסר 
יכולת לטעון נתונים 

   מהגיבוי 

1 2 

  

0.8 

אובדן מידע המאוחסן על 
גיבויים שניזוקו בגלל 

   אחסון לא נאות 

1 2 1 1 

              3.1   

ניהול 
אינוונטר 
של ציוד 
 מחשוב

אמור  חשובל אינוונטר ציוד המוניה
להתבצע באמצעות האינוונטר המרכזי 

 במועצה

חשוב או אובדן ציוד מ
   גניבתו

1 2 
  

0.8 

פגיעה בפעילות השוטפת  בינונית
     עקב אובדן ציוד מחשוב 

2 
  

0.6 

 1.1 1 2   1צאי רישום לקוי של מ
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 ונכסים

              2.5   

תקשורת 
קווית 

סלולרית 
 ואינטרנט

מרכזת את הפעילות  לשכת המנכ"ל
והבקרה בנושא התקשורת הקווית 
והסלולרית במועצה, כולל קווי בזק, 

 אינטרנט ומעקב הוצאות.

בקרה לקויה אחר 
 השימוש בטלפון סלולרי

1 1 2 
  

1.1 

 בינונית

רות לקוי מתן שי
     בתשתיות הטלפון הקווי

1 
  

0.3 

פגיעה בקשרי חוץ 
בעקבות תפעול לקוי של 

   מערכת האינטרנט

2 2 

  

1 

              2.4   

תמיכה 
בפעילות 

 החינוך

פעילות מוסדות החינוך תלויה במערכות 
מידע לצרכים מנהלתיים ופדגוגים. פעילות 

וך מנהל מערכות המידע שותפה לחינ
בתחומי התחזוקה, הקמת מעבדות, רכש 

 ציוד היקפי ועוד.

לפניות חלקי מתן מענה 
   בנושא תמיכה

1 1 
  

0.5 

 בינונית
תעדוף לקוי במתן 

   פתרונות ורכש
1 1 

  
0.5 

ליקוי בתפקוד המערכת 
 הכספית הבית ספרית

1 2 1 1 1.2 

                2.2   

  תחזוקה

אחזקת  אחזקה
 מבנה

 המועצה

תחזוקת הבניין ומוסדות החינוך מנוהלת 
המועצה אשר  נכ"לעל ידי עובד הכפוף למ

קיון, חשמל, תיקון ליקויי ימפעיל שירותי נ
 בניה ונגישות, תאורה,  וכו' 

איכות תחזוקה לקויה 
הפוגמת באיכות מתן 

   שירות לתושבים

2 1 

  

0.7 

 נמוכה

  
אי עמידה בלוחות זמנים 

   ים לתיקון ליקוי
1 1 

  
0.5 

                1.2   

מידע 
 דואר

הערת 
מידע 

הפצת ו
וקבלת 
 דואר 

פעילות הפצת הדואר במועצה מבוצעת 
עודית. יועובדת י לשכת המנכ"לבאחריותו 

הדואר נאסף ומועבר מדי יום ומועבר 
 לטיפול היחידות.

 0.3   1     איבוד דברי דואר

העברת דברי דואר  נמוכה
 רבאיחו

  

1 1 

  

0.5 

                0.8   
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 רישוי עסקים

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

רישוי 
 עסקים 

ניהול  
רישיונות 

 עסק

במתן  תרישוי עסקים עוסק מחלקת
וניהול עסקים טעוני רישוי בהתאם 

 1968-ם תשכ"חלחוק רישוי עסקי
על  תאחראי המחלקהעל תקנותיו. 

הדרכת עסקים בשלבי פתיחת 
העסק והפעלת הליך הרישוי. מתן 

רשיון מותנה בקבלת אישורים 
רבים ממוסדות שונים כמו 

המשטרה, משרד הבריאות, איכות 
הסביבה וכו'. תשלום אגרות הרישוי 

והליכי  מועצהמבוצע בגזברות ה
 ץעהאכיפה מבוצעים בסיוע היו

   המשפטי.

אי עמידה בדרישות חוק רישוי 
עסקים ותקנותיו )תהליך מתן רשיון, 

 בקרה, חידוש וכו' (
  

2 1 3 1.3 

 גבוהה
מעקב ובקרה לקויים אחר תהליך 

 שיונותיחידוש ר
1 2 1 1 1.2 

ים ומערכת יניהול לקוי של תיקים פיז
 מידע

  

1 1 

  

0.5 

              3   

אכיפה 
 יקוחופ

אכיפה בתחום רישוי העסקים 
מבוצעת בד"כ על בסיס תהליכי 

פיקוח יזומים וביקורים בבתי עסק. 
מידע רלוונטי על עבירות מרוכז 
באגף רישוי עסקים. מבוצעת 
פעילות אכיפה משותפת עם 

הוטרינר לצורך התמודדות מול 
תופעת מכירת בשר מן החי ללא 
אישור וטרינרי. תהליך האכיפה 

בעבודה מול הגזברות  מגובה גם
בכל הקשור לתשלום אגרות, 

אכיפה חלקית של עסקים הפועלים 
 שיון עסקיללא ר

  

2 2 

  

1 

 בינונית

צילומים  ניהול לקוי של מאגרי מידע,
 ודוחות

  

1 2 2 1.2 
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 רישוי עסקים

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

ההנדסה בתחומי תכנון  מחלקת
 ובניה וכו'. 

מתן מענה חלקי לאכיפת הגביה, 
 ביבה וכו'חוקי הבריאות איכות הס

  

1 1 1 0.7 

                2.9   

           

 

 מוקד חיצוני

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 מוקד 

טיפול 
בפניות 
עובדים 

 ציבורו

המוקד משמש כתובת לפניות 
הציבור, ודווח על מפגעים. 

 שעות ביממה 24מאוייש המוקד 
ונותן מענה  באמצעות מיקור חוץ

 סביב השעון לפניות התושבים. 

אי מתן מענה / מתן מענה חלקי 
 לתלונות תושבים

  

2 2 

  

1 

 בינונית
 טיפול לקוי במפגעים

  

2 1 

  

0.7 

 ניהול לקוי של בסיס המידע

    

2 

  

0.6 
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 מוקד חיצוני

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

              2.3   

מענה 
למצוקת 

 דות מוס

מוסדות חינוך ואחרים מתודרכים 
להפנות פניות מצוקה בין השאר 

 למוקד. 

תגובת איטית למצוקת מוסד 
 חינוכי

  3 2   1.2 

 בינונית
אי ביצוע בדיקת תקינות לכל 

 המוסדות
  2 2   1 

אי עמידה בנהלי העבודה ודווח 
 לקוי על אירועים ותקלות

  1 1   0.5 

                2.7   

 

 

 וועדות 

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

וועדות 
 המועצה

תפקוד 
 וועדה 

הינו לדון,  מועצהתפקיד וועדות ה
לקדם ולקבל החלטות הקשורות 

וועדות הבתחום שלשמו כונסו. 
המאוישות על ידי נבחרי ציבור 

. ועדות מועצהתפקידים ב ובעלי
החובה )תכנון ובניה, הנחות, 

מכרזים, ביקורת וכו'( מנוהלות 
צו המועצות על פי הנחיות 

וקיימת הקפדה על נוכחות חובה 
של בעלי תפקידים שהוגדרו כמו 
יועמ"ש וגזבר. מהלך הישיבות 

 מתועד בפרוטוקולים. 

אי עמידה בדרישות החוק בכל 
הקשור לתדירות התכנסות, 

 וורום חובה,  וכו'.ק
    1 1 0.5 

 נמוכה

קבלת החלטות בניגוד לסמכויות 
שניתנו לוועדה במסגרת התקנות 

)הנחות בארנונה, מכרזים, 
 הקצאות קרקע וכו'(

  1   1 0.4 

ניהול לקוי של הועדה )הכנת 
חומר מקצועי, תיעוד לקוי, אי 
הקפדה על נוכחות במהלך 

 הישיבה וכו'(

  1 1   0.5 
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 וועדות 

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

התעלמות מהמלצות גורמים 
מקצועיים  ) יועץ משפטי, רו"ח, 
שמאים, אנשי רווחה בתהליך 

 מתן הנחות וכו' (

    1 1 0.5 

                1.9   

 

 בטיחות

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

בטיחות 
 וגיהות

בטיחות 
 בעבודה

מלווה בסיכוני  מועצהפעילות ה
מפגעי  בטיחות רבים ביניהם:

בטיחות, תאונות דרכים, תאונות 
עבודה, תאונות ספורט, פגיעות 
מבעלי חיים ומאדם וכו'. נושא 
הבטיחות והגהות מטופל ע"י 

ממונה בטיחות אשר אחראי בין 
השאר על סיכוני בטיחות נוספים 

 כמו כיבוי אש.

ביעדי הדרכות בטיחות  אי עמידה
 ובמוסדות מועצהב

  

1 1 3 1.1 

 גבוהה
 אי ביצוע תרגילים

  

2 1 

  

0.7 

אי הקפדה על תיקון ליקויי בטיחות 
 המובילים לתאונות.

  

3 2 1 1.4 

                3.2   

 

 בריאות
תת 

 תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות לתפעו מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 אי עמידה ביעדי הדרכות היחידה עוסקת בקידום נושא בריאות  בריאות
  

1 
  

 נמוכה 0.4 1
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 בריאות
הבריאות במועצה, הפעלת תוכנית  אזורית

לאומית למניעת השמנה, שירות 
בריאות השן, שירותים מונעים 

 ועוד.

 הצלחה חלקית בפרוייקט לאומי
  

1 1 
  

0.5 

דדות לקויה עם מחלות התמו
 אזוריות

  
1 1 1 0.7 

                1.6   

 

 תרבות
תת 

 תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 תרבות
תרבות 
 במועצה

מחלקת תרבות עוסקת במתן מענה 
לצרכי התרבות בקהילת המועצה 

, הצגות, מפגשים באמצעות מופעים
 וכו'.

 מתן מענה לחלק מהמועצה
  

2 1 
    

 1 1 1 ניהול כספי לקוי נמוכה
  

0.8 

 ניהול לקוי של אולם האירועים
  

2 1 1 0.9 

                1.7   

 

 פיתוח קהילתי
תת 

 תהליך
נושא 
 ביקורת

 למשוקל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

שיתוף 
-וועדים
 מועצה

קשרי 
מועצה 
 ישובים

היחידה מלווה את הישובים 
בהתנהלותם, יוזמת מפגשי "מטה 

מול מטה", מקדמת עסקים, 
מסייעת בהגדרת תפקידים 

 בישובים ועוד

הצלחה חלקית של תפקוד ועד 
   מקומי

2 1 
    

 נמוכה
הדרכה לקויה בהתנהלות ועמידה 

   בדרישות חוק
2 1 1 0.9 

אי הצלחה בקידום עסקים, פיתוח 
   קהילתי וכו'

1 1 
  

0.5 

                1.4   
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 הנדסההנדסה

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

תכנון 
 בנין עיר

תכנון 
וקידום 
 תכניות 

הנדסה עוסקות בפיתוח וקידום ה יחידת
כניות תכניות בקני מידה שונים ברמת ת

כניות מתאר, תכניות נושאיות בצד אב, ת
קידום תכנון אדריכלות ופיתוח מפורטים 

פעילות המחלקה כוללת פיתוח  לביצוע.
קונספט תכנוני, קביעת קו מתווה לשפת 
רחוב, שימור אתרים, עדכון מידע ועוד. 

דריכלים המסייעים היחידה מעסיקה א
 בביצוע התכנון.

 1 אי עמידה בלוחות זמנים

  

1 

  

0.6 

בקרה לקויה אחר  נמוכה
מתכננים חיצוניים 

 ופעילויות מיפוי ומדידות

  

1 1 1 0.7 

יישום חלקי של מדיניות 
 ראש המועצה והוועדה

    

1 1 0.5 

                1.8   

רישוי 
ופיקוח 

על 
 הבניה

קבלת 
ניות תכ

 בניה

רישוי ופיקוח על הבניה כולל הסדרת 
בדיקת  תהליכי בניה לקראת קבלת היתר,

תכניות בניה ופעילות מול מתכננים, הפקת 
אגרות, ערבויות וכו'. כמו כן, עוסקת 

המחלקה באכיפת חוקי התכנון והבניה 
ברחבי העיר באמצעות  פקחי בניה אשר 
אמורים לפקח על שטחה המוניציפלי של 

 צה. המוע

קבלת תכניות הכוללות 
 מידע חלקי

  
2 

  
1 0.6 

תיעוד לקוי של תהליך  נמוכה
   קבלת תכניות

1 1 
  

0.5 

 מתן ייעוץ והכוונה לקויים
  

2 1 
  

0.7 

            1.8   

בדיקת 
תכניות 

 בניה

בדיקה הנוגדת את תקנות 
   התכנון והבניה

2 2 2 1.4 

 בינונית
של הליך  תיעוד לקוי

   הבדיקה
1 1 1 0.7 
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 0.7   1 2   אי עמידה בלוחות זמנים 

            2.8   

אגרות 
בניה 

 והיטלים

חישוב לקוי של אגרות 
 בניה

2 1 1 
  

1.1 

 גבוהה
 1.1   1 1 2 חישוב היטלים שגויים

חוסר הקפדה על הוראות 
 חוקי התכנון והבניה 

2 1 1 

  

1.1 

            3.3   

ניהול 
 ארכיון

 0.5 1 1     תיעוד לקוי של תיקי בניה

 נמוכה
איבוד מסמכים 

   ואסמכתאות
1 1 

  
0.5 

חלקי של ותיעוד סריקה 
   מסמכים

1 1 
  

0.5 

            1.5   

פיקוח על 
 הבניה

 ניהול לקוי של תיקי פיקוח
    

2 
  

0.6 

 גבוהה
נות התעלמות מתלו

   תושבים על חריגות בניה
3 

    
0.6 

פה חלקית בתהליכים כיא
 מנהליים ופליליים.

1 3 2 2 1.9 

            3.1   

מבנים 
 מסוכנים

אי אכיפת חוקי התכנון 
     והבניה )מבנים מסוכנים(

2 
  

0.6 

 מתן חוות דעת שגויה  בינונית
    

1 
  

0.3 

קיום פגיעה בנפש עקב אי 
   תהליך הריסה.

3 1 3 1.5 

                2.4   
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

תכנון 
תנועה 
 וכבישים

תכנון 
ובקרת 
תנועה 
 וכבישים

המחלקה עוסקת בתכנון תנועה ותשתיות 
עוסק בהסדרי תנועה לתקופת ביצוע 
עבודות, חניות וצמתים, תכנון תמרור 

מסלולי תחבורה ציבורית,  ורמזורים,
 וד.הסדרת חניות לרכב נכה וע

מתן פתרונות חלקיים 
   לתהליכי תכנון

1 1 
  

0.5 

 נמוכה

אישור ללא בדיקות שטח 
 ומיפוי

    

1 1 0.5 

התעלמות מצרכים 
, מועצהרוחביים )ציבור, 

 תשתיות,חוק וכו' (
  

1 1 

  

0.5 

                1.5   

בניה 
 ציבורית

בקרת 
 -קטיםפרוי

בניה 
 ציבורית

נוי מנוהלים על ידי פרויקטים בתחום הבי
המחלקה וכוללים בניית גני ילדים, מוסדות 

בתי ספר ועוד. תהליכי העבודה כוללים 
קידום תכניות, התקשרויות עם יועצים 

והחברה הכלכלית , ליווי אדריכלי חיצוני, 
 הפעלת מפקחים, וכו'.  

ביצוע התקשרויות עם 
 קבלנים ויועצים שלא כדין

2 

  

1 1 1.1 

 בינונית
קרה ופיקוח לקויים ב

 בפרויקטים.
  

2 1 

  

0.5 

 1 בקרה תקציבית לקויה

  

2 

  

0.9 

                2.5   

השבחת 
 מקרקעין

היטל 
 השבחה

היטל השבחה מוטל על ידי הוועדה 
המרחבית לתכנון ובניה על בעל זכות 
במקרקעין, לאור שינויים שחלו בזכויות 

 אשר השביחו את הנכס. שטחהבניה ב
בדיקת השבחת המקרקעין, מבוצעת על ידי 

 שמאי חיצוני שמועסק מטעם הועדה. 

חישוב לקוי של חבות 
 בהיטלי השבחה

2 1 1 
  

1.1 

 בינונית

ניתוח לקוי של מידע 
 תכנוני והנדסי 

    

1 1 0.5 

התקשרויות לקויות עם 
 שמאים

  

1 1 1 0.7 
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

                2.3   

מידע 
 לציבור

GIS 

מחלקה עוסקת בעדכון גושים וחלקות, ה
עדכון יעודי קרקע, כתובות , מפות וכו'. 

מאמור לספק מידע תכנוני  GISאתר ה 
כולל זכויות בנייה, יעודי קרקע, הוראות 

תוכניות תב"ע וצפייה בקבצים סרוקים של 
מסמכי התוכניות )תשריט, תב"ע ונספחי 

התב"ע(, מידע לגבי ישיבות הועדות לתכנון 
ייה, מידע לגבי בקשות והתרים לבנייה, ובנ

תיקי בנייה, טפסים ונהלים, הודעות 
 הוועדה ועוד.

עדכון חלקי של תוכנת ה 
GIS   

2 1 
  

0.7 

 נמוכה

זמינות חלקית של מערכת 
 המידע לציבור

  

2 1 

  

0.7 

אי העברת מידע פרסומי 
 בזמן 

  

1 

  

1 0.4 

                1.8   
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 חינוךחינוך

 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

חינוך קדם 
 יסודי

רישום 
ושיבוץ 

 גנים

המחלקה אחראית על רישום ושיבוץ 
תלמידים לגנים, חטיבות צעירות ובתי 
ספר. הרישום מבוצע בהתאם להנחיות 

ינוך בנושא ובהתבסס על משרד הח
 פרמטרים שהוגדרו.

 רישום בניגוד לנהלים

  

2 1 1 0.9 

שיבוץ ילד ללא התאמה  בינונית
גיאוגרפית, פדגוגית 

   וחברתית

2 1 

  

0.7 

התעלמות מילדים בעלי 
   צרכים ודרישות מיוחדות

1 
  

1 0.4 

              2   

פדגוגיה 
ופרויקטים 

 חינוכיים

ה אחראית על פעולות הקשורות המחלק
שגי התלמידים, צמצום תופעות יבקידום ה

האלימות, תחומים פדגוגים, מודעות 
 לתאונות וכו'.

 אי צמצום תופעת האלימות
  

2 1 
  

0.7 

אי יישום תכניות מודעות  נמוכה
   לתאונות.

1 2 
  

0.8 

אי עמידה ביעדי ההדרכות 
   והכשרות הצוותים

1 
    

0.2 

                1.7   

 חינוך יסודי

הישגיות 
בחינוך 
 היסודי

קידום הישגים לימודיים בשפה, 
במתמטיקה ובאנגלית על פי אמות המידה 
של משרד החינוך ובהתייחסות לתוצאות 
המיצ"ב, הינו אחד מיעדי היחידה לחינוך 
היסודי. הישגיות זו, נמדדת ומבוקרת מדי 

 נוךשנה על ידי היחידה ומשרד החי

 אי עמידה ביעדים הישגיים
  

1 1 
  

0.5 

 נמוכה
ניתוח לקוי של תוצאות 
 המיצ"ב והכוונה לקויה

  

1 1 1 0.7 

קידום חלקי במקצועות 
 ליבה.

  

2 

    

0.4 

              1.6   

פעולות 
תגבור 

קיימות תוכניות לתגבור והעשרה 
המתמקדות בקידום הישגים לימודיים, 

איתור חלקי של ילדים 
    הנדרשים לתגבור 

 נמוכה 0.5 1 1
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

ויון הזדמנויות וצמצום פערים במערכת שו והעשרה
החינוך היסודי. תכניות אלה, מפוקחות על 

 ידי המחלקה

 והעשרות.

אי צמצום פערים לימודיים 
     וחברתיים

1 
  

0.3 

בקרה חלקית על התוכנית 
   לקידום הישגים 

1 2 
  

0.8 

              1.6   

בטיחות 
 בדרכים

מתנהלת פעילות שוטפת  בנושא זה
להנחיל ולהשריש את המודעות ה תפקידש

 לזהירות בדרכים אצל התלמידים. 

מודעות נמוכה לסיכונים 
   בדרכים.

2 1 2 1.1 

 גבוהה
הכשרה חלקית של ילדים 

להתנהגות והתנהלות 
   בדרכים

2 

  

2 0.8 

הדרכות אי עמידה בהיקף ה
   הנדרש

2 1 3 1.3 

              3.2   

ניהול כספי 
של בתי 

 ספר

תשלומי הורים בבתי ספר נחלקים לשניים, 
תשלומי חובה הנקבעים ע"י משרד החינוך, 

ותשלומי רשות למימון פעילויות שונות 
במסגרת הלימודים ,הנקבעים בשיתוף עם 
ועדי ההורים. משרד החינוך פרסם חוזר 

בנושא "הוראות בענייני כספים  מיוחד
למוסדות חינוך" בשנת תשמ"ג, הקובע 

 כללים בדבר ניהול כספי ההורים .

אי עמידה בהנחיות חוזר 
 מנכ"ל משרד הפנים

2 

  

1 1 1.5 

בקרה חלקית על הוצאות  גבוהה
 כספים

2 2 1 

  

0.9 

רישום חלקי של תקבולים 
 והוצאות

1 

  

1 2 1 

                3.4   

חינוך על 
 יסודי

פיתוח 
והכשרת 
הצוות 

המועצה מקדמת תהליך של פיתוח 
והתמקצעות של צוותי המנהלים וההוראה 

בבניית תכניות עבודה בית ספריות 

אי עמידה ביעדי ההדרכה 
 וההכשרה

  

2 

  

 בינונית 0.6 1
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 בהיבטים הפדגוגיים הארגוניים והכלכליים  המקצועי
  

אי הקפדה על עדכון 
התכנים הפדגוגים ברמה 

      ת.ללוהכ
1 

  
0.3 

  
הכשרה חלקית של דרישות 
 הניהול הכספי הבית ספרי

1 1 2 
  

1.1 

              2   

הערכות 
 לבגרות

אחד ממדדי ההצלחה הינו העלאת אחוז 
הזכאות לבגרות בכל בתי הספר. דווחי 
סטטוס בנושא מועברים למשרד החינוך 

 באופן שוטף. 

י עמידה ביעדי הזכאות א
 לבגרות

  

2 1 

  

0.7 

 בינונית
הקצאת משאבים לקויה 
   לקידום הזכאות לבגרות.

2 1 
  

0.7 

בקרה לקויה אחר אחוזי 
הזכאות, התקדמות 

   התלמידים וכו'.

2 1 1 0.9 

              2.3   

הכנה 
 לצה"ל

תכנית ההכנה לצה"ל פועלת בשילוב 
שרד הביטחון ומתמקדת המועצה, צה"ל, מ

בהכנת נוער מועמד לשירות בטחון 
להתמודדות יעילה במעבר בין המסגרת 
האזרחית לצבאית. הפעולות מבוצעות 
 במסגרת הבית ספרית ובשעות אחה"צ.

הקצאת משאבים חסרה 
 לפעילות הכנת נוער לצה"ל

  

2 

    

0.4 

 נמוכה

אי עמידה בדרישות חוזר 
מנכ"ל משרד החינוך בדבר 
הקיפי הפעילות, תדירות 

     וכו'

1 1 0.5 

בקרה לקויה אחר הפעילות 
במוסדות החינוך והפעילות 

   בשעות אחה"צ.

1 2 

  

0.8 

                1.7   

טיפול 
 בפרט

טיפול 
בתלמידים 

היחידה עוסקת באיתור, שיבות וקידום 
וב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תוך שיל

איתור לקוי של ילדים בעלי 
     צרכים מיוחדים.

 נמוכה 0.5 1 1
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

בעלי 
צרכים 

 מיוחדים 

סיון לצמצום הפער יגורמי מקצוע ונ
 החברתי והלימודי.

טיפול חסר/לקוי של 
ים ועובדים יעובדים סוציאל

     מקצועיים אחרים

1 

  

0.3 

שיבוץ חסר/לא מתאים של 
   ילדים

1 2 
  

0.8 

              1.6   

יעת מנ
נשירת 
 תלמידים

פעלת לאיתור והכוונה של  מועצהה
תלמידים בסכנת הנשרה ופועלת באמצעות 

ים וכו' יקציני ביקורת סדיר, עובדים סוציאל
סיון ולשמר אותם במסגרות המתאימות יבנ

 להם.

אי איתור של ילדים בסכנת 
 הנשרה

  

2 1 

  

0.7 

 בינונית

טיפול כושל/חסר בתלמיד 
המוביל לפליטה 

   המסגרות.מ

1 2 

  

0.8 

מעקב ובקרה חסרים אחר 
ציאל טנתלמידים בעלי פו

 רה גבוהינש
  

1 2 

  

0.8 

                2.3   
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 ביטחוןביטחון

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 חירום
רך מע

 החירום

מל"ח )משק לשעת חירום( ופס"ח 
)פינוי סעד חללים( הינם תחומים 

הקשורים להפעלת מנגנוני החירום של 
המועצה ומוסדות הביטחון בחירום. 

מערך החירום פועל בשיגרה ובחירום 
בשיתוף פעולה עם גופים שונים כמו 

פיקוד העורף, המשטרה, מד"א, 
שירותי הכבאות ועוד. הפעילויות 

ומים אלה מטופלות ומדווחות בתח
ברמה שוטפת לרשות חירום לאומית. 

ממונה הביטחון אחראי על הכנת 
והכשרת צוותי המועצה ומוכנות 

המנגנונים השותפים בתהליכי החירום. 
מדי תקופה, מבוצעים תרגילים 

תקופתיים בשיתוף הרשויות ומבוצע 
ענון לעובדים השותפים למערך יר

ישנם מחסני החירום . בתחום המועצה 
חירום המתוחזקים על ידי מחלקת 

 הביטחון.

נונים בנושאי עאי ביצוע ר
 פס"ח ומל"ח כנדרש

  1 1 1 0.7 

 נמוך

הכנה לקויה של מוסדות 
החינוך לשעת חירום 

והצטיידות חסרה באמצעי 
 חירום נדרשים

  1 1   0.5 

תחזוקה לקויה של תקינות 
 הציוד במחסני החירום

  1 1 1 0.7 

                1.9   

 אבטחה
אבטחת 
מוסדות 

 חינוך

בהתאם להגדרת משרד החינוך, קב"ט 
מוס"ח אחראי על מערך האבטחה 
במוס"ח ומונחה ע"י קב"ט המחוז 

ומשטרת ישראל. הקב"ט גם אחראי על 
הערכות המוסד החינוכי להתנהלות 

 ט המוס"ח"תפקיד קבבשעת חירום. 
של  לבקר ולפקח אחר מערך האבטחה

אי קיום הנחיות משרד החינוך 
 בנושא אבטחת מוס"ח

  1 1 3 1.1 

 גבוה

מעקב לקוי אחר הכשרת 
 מאבטחים

    2 2 1 
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

מוסדות החינוך. בקרה זו, מבוצעת 
באמצעות סיורים, הדרכות, ביקורות 

 בשטח וכו'.
אי ביצוע תרגולי ירידה 

 למקלטים, חפצים חשודים וכו'
  1 1 2 0.9 

 1.2 2 2 1   ביצוע הדרכות והכשרות אי 

                4.2   

 בטיחות 
בטיחות 
 במוס"ח

במסגרת חוזרי המנכ"ל שהופצו על ידי 
 10מנכ"ל משרד החינוך, קיימים כ 

חוזרים הדנים בנושא הבטיחות 
במוסדות חינוך, ביניהם בטיחות בגני 

ילדים, בטיולים, במעבדות וכו'. 
יעת תאונות בעיקרון, הטיפול במנ

מתמקד בשני תחומים עיקריים: 
חינוך לבטיחות  -התחום החינוכי 

וטיפול בליקויי בטיחות והסרת 
מפגעים. האחריות על נושא זה, 

לבין מנהל המוסד  המועצהחלוקה בין 
 החינוכי. 

 1.6 2 2 3   אי תיקון ליקויי בטיחות

 גבוה

ליקויים באמצעי בטיחות 
 וכו'()פינוי חירום, כיבוי אש 

  2 3   1.3 

הדרכות חלקיות של סגל 
 המורים והתלמידים

  1 2 2 1.2 

                4.1   
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 ייעוץ משפטיייעוץ משפטי

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך 
חשיבות 

 הנושא

                    

ייעוץ 
 שפטימ

בקרה אחר 
שירותים 
משפטיים 

 במיקור חוץ 

שירותי הייעוץ המשפטי ניתנים  על ידי 
משרד עו"ד חיצוני המספק שירותים 
בתחומים רבים כמו משפט אזרחי, 

משפט מנהלי, דיני עבודה, 
התקשרויות, וכו'. עורכי הדין מטעם 
המשרד אף מייצגים את המועצה 

ת בתחומי ורכאות משפטיות הקשורעב
 וקם. עיס

בקרה לקויה אחר תפוקות 
המשרד החיצוני 

 )עלות/תועלת(
1   2   0.9 

 גבוהה

חריגה תקציבית בעלות 
הייעוץ המשפטי עקב 

 לתי צפויותבפעולות 
2   1   0.9 

ניהול לקוי של הידע 
שנצבר במהלך הטיפול 
המשפטי על ידי המשרד 

 החיצוני

  2 1 1 0.9 

פגיעה בצנעת הפרט עקב 
שיפת מידע לגורמים ח

 חיצוניים
  3   2 1 

              3.7   

איכות הטיפול 
 המשפטי 

המשרד החיצוני נותן שירותים ישירות 
לראש המועצה ולבעלי התפקידים 

הבכירים. שירותים אלה כוללים, ייעוץ, 
עדות והשתתפות הישיבות, ייצוג בו

השתתפות חלקית 
בישיבות וייצוג חסר בבית 

 משפט
 נמוכה 0.6 1   2  
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 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך 
חשיבות 

 הנושא

שונות והופעות בבית משפט. איכות 
במספר רב של הייעוץ נמדדת 

פרמטרים ביניהם, הצלחה בהליך 
המטופל, עמידה בלוחות זמנים, 

מקצועיות ומיומנות בנושא המופל, 
 נגישות לפניות, זמן תגובה וכו'.

מעורבות לקויה/חסרה 
בתהליכים הקשורים 
 לנושא בו ניתן הייעוץ.

1 1     0.5 

התקדמות איטית בהליכי 
 ליטיגציה

1 1   2 0.9 

              2   

ניסוח חוקי 
 עזר ועדכונם

בניסוח חוקי  מועצההמשרד מסייע ל
עזר חדשים ועדכונם בהתאם 
 להחלטות המועצה בנושא. 

בקרה לקויה אחר 
התקדמות תהליך אישור 

 חוקי עזר
1 1   1 0.7 

 נמוכה

דרישות אי עמידה ב
הרגולציה בהליך הכרזה, 
 אישור ופרסום חוק עזר.

  1 1 2 0.9 

              1.6   

ייעוץ משפטי 
לוועדות 

 מועצהה
)מועצה, 
תמיכות, 

וועדה לתכנון 
 ובניה(

נציגי המשרד משתתפים בוועדות 
ומייעצים בתחומים  מועצהשונות של ה

כמו מתן תמיכות, הנחות בארנונה, 
 תכנון ובניה וכו'.הסכמי פיתוח, 

 1.1 2   2 1 מתן ייעוץ שאינו מקצועי

 בינונית

הסתמכות על ייעוץ שגוי 
המוביל לאי עמידה 

 בדרישות החוק
      2 0.4 

הערכות והכנה חסרה של 
נושא הטיפול עקב 

הקצאת נמוכה של זמן 
 ייעוץ

1 1   1 0.7 

              2.2   
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 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך נושא ביקורת תת תהליך 
חשיבות 

 הנושא

טיפול 
בהליכים 
 פליליים

יפול, קידום ובקרה אחר הליכים ט
פליליים בתחומי התכנון והבניה ורישוי 

 עסקים  

תהליך לקוי ואיטי של 
 איסוף ראיות

    

1 1 0.5 

 נמוכה
איחור בתגובות לפניות 

הקשורות בתיקים 
 המנוהלים בבית משפט 

  

1 

  

1 0.4 

אכיפה פלילית חלקית 
   עקב מיעוט במשאבים

1 1 1 0.7 

                1.6   
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 שירותים חברתייםשירותים חברתיים

 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

רווחה 
ושילוב 
 חברתי

שירותים 
ייחודיים 
לפרט 

 ולמשפחה

שירותים אלה פותחו על מנת לתת מענה 
וד אישי וחברתי הנובעים לבעיות תיפק

מתהליכים משתנים בחברה. השירותים 
הנמצאים בתוך המסגרת מתייחסים 

למצבים משבריים הגורמים לפרוק התא 
המשפחתי או יציאה זמנית של חלק מחברי 
המשפחה מהמסגרת. השירותים הניתנים 
על ידי היחידה נועדו לתת לפרט ולמשפחה 
תמיכה בזמנים משבריים ולשלבם מחדש 
במסגרת המשפחתית, או במסגרת אחרת 

 שעונה על הצרכים.

טיפול חסר בתאים 
 משפחתיים 

  

1 1 

  

0.5 

 נמוכה
טיפול לקוי בדרי רחוב 

 ונפגעי סמים

  

1 1 

  

0.5 

טיפול לקוי במהמרים 
 כפייתיים ושיקום אסירים

  

1 1 

  

0.5 

              1.5   

עבודה 
סוציאלית 
 קהילתית

עבודה קהילתית הינה תהליך שבאמצעותו 
הקהילה מזהה את צרכיה ויעדיה, מדרגת 

אותם בסדר עדיפויות, מפתחת ביטחון 
ויכולת לפעול למילוי צרכיה ולהשגת יעדיה 

שלה.ייחודיות  ומבצעת את תוכנית הפעולה
העבודה הקהילתית היא בראיית הצרכים 

והבעיות המשותפות של אוכלוסיות 

התמודדות לקויה עם 
בעיות חברתיות וזיהוי 

חסר של צרכי הקהילות 
 השונות

  

1 1 

  

 נמוכה 0.5
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

והדגשת הצורך בהתארגנות האוכלוסיות 
עצמן ובהיערכות הולמת של מערכות 

השירותים כאמצעים לשינוי חברתי שיביא 
לשיפור המצב. זאת, מתוך תפיסת 

העבודה הקהילתית לפיה הקשיים איתם 
הם לרוב בעיות מתמודדים אנשים 

חברתיות ולפיכך השינוי צריך להתמקד 
 בחברה הרחבה.

הפעלה לקויה  של 
 פרוייקטים 

1 1 1 

  

0.8 

              1.3   

נכים 
 ומוגבלויות

ת האנשים נותנת מענה לאוכלוסיי המועצה
עם צרכים מיוחדים במגוון תחומים בתחום 
התעסוקה, פיתוח פעילות בשעות הפנאי 

וכו'. המחלקה פועלת לשיקום נכויות 
ולקבלת אישור ממשרד הרווחה. לצד 

פעולות הדורשות אישור של משרד הרווחה 
והקצאת משאבים כספיים, יוזמת המחלקה 
 לשיקום נכויות פעילויות במסגרת הקהילה,

ות קיום קשר פרטני עם המשפחות על לרב
מנת לשפר את איכות חיי האנשים עם 

 צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.

טיפול לקוי באזרחים בעלי 
צרכים מיוחדים ומעקב 
חסר אחר הצורך במתן 

 ירותים למוגבליםש

  

2 1 1 0.9 

 נמוכה

פיתוח חלקי / חסר של 
מסגרות מתאימות 

 בקהילה 

  

1 1 

  

0.5 

              1.4   

גימלאים 
 וקשישים

ומעלה  67בגברים בני  מטפלת המועצה
. הלשכה 62ונשים מבוגרות מעל גיל 

נותנת שירותים סוציאליים ליחידים וקבוצות 
ומטפלת בהתאם לחוק ביטוח סיעוד, חוק 

 הגנה על חוסים,וכו'. 

טיפול חסר בקשישים 
 ומתן שירותים לא מספק

  

1 1 

  

 נמוכה 0.5
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

הפעלה וניהול לקויים של 
מרכזי יום ומסגרות טיפול 

 ליחידים וקבוצות. 

  

1 1 

  

0.5 

              1   

מינהל 
 וזכאות

פעילות מינהל וזכאות המבוססת על תקנות 
העבודה הסוציאלית כוללת את הליך הסיוע 

למטופלים והליך העבודה מול משרד 
הרווחה, ובין היתר, מסדירה את ביצוע 

בקרות במועצה אחר חישובי הזכאות, ה
העברת הדיווחים למשרד הרווחה, אופן 

ביצוע המעקב במועצה אחר ניצול התקציב 
ואופן ביצוע מעקב וטיפול אחר חובות של 
מטופלים בגין השתתפות עצמית. מידע 

אודות פעילות מנהל וזכאות מרוכז 
במערכת הנ.מ.ר. של החברה לאוטומציה 

ר לפעילות הרווחה בה מנוהל המידע הקשו
 . 

ניהול לקוי של מידע 
במערכת הנ.מ.ר ) מידע 

חסר, עדכון חלקי של 
אירועים, דווחים חלקיים 

   למשרד הרווחה וכו' (

1 1 

  

0.5 

 בינונית

העברת מידע לקויה על 
ים יידי העובדים הסוציאל

הגורמת לדווחים שגויים 
ולגורמים  מועצהבתוך ה

חיצוניים תוך קבלת 
שגויה בקשר  החלטות

   בנוגע למטופלים.

1 1 1 0.7 

החלטה שגויה על מתן / 
אי מתן סיוע חומרי, 

השמה במסגרות או סיוע 
מקצועי בעקבות ניהול 

 מידע לקוי

1 2 1 

  

1 

              2.2   

ניהול 
 תקציבים

משרד הרווחה מאשר מדי שנה למועצה 
רשימה של נושאים תקציביים המוכרים על 

, הכוללת את הסכומים המרביים / ידו
המכסות הכמותיות המרביות שאושרו 

לביצוע בהשתתפות המשרד לאותה שנת 

חריגה תקציבית עקב 
 מימון עצמי של פעילויות

1 

  

1 1 0.8 

 בינונית

גבייה חלקית של דמי 
 יםהשתתפות ממטופל

1 
  

1 
  

0.6 
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

התקציב. המועצה מצידה, דואגת להקצאת 
דווחים שגויים אודות ניצול  כספים לפעילות זו במימון עצמי.

 תקציבי למשרד הרווחה
1 

  

1 1 0.8 

              2.2   

פעולות 
 חברתיות

גם המחלקה עוסקת בשיתוף עמותת ראם, 
פיתוח, קידום תוכניות תרבותיות  בפעילות

חברתיות במסגרת תרבות הפנאי ומגוון 
פעילויות שונות לאוכלוסיית הגיל 

שלישי.האגף מרכז את פעילות ה
ההתנדבות של יחידים וקבוצות בעיר ופועל 
להרחבת הפעילות על ידי גיוס מתנדבים 

 נוספים. 

פיתוח וקידום חסרים של 
תרבות הפנאי לגימלאי 

   העיר

1 1 

  

0.5 

 נמוכה

גיוס חלקי והפעלה לקויה 
 של מערך המתנדבים.

  

1 1 

  

0.5 

                1   
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 תברואהתברואה

 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 תברואה

פינוי 
אשפה 

 וגזם

פעילות פינוי אשפה וגזם מבוצעת ע"י 
משאבים של המועצה )נהגים ומשאיות( . 

 הפעילות כוללת איסוף באמצעות כלי
אצירה שונים והעברת הפסולת להפרדה 

 וטיפול בתחנת המעבר

בקרה לקויה על פעילות 
 הקבלן

1 2 1 

  

1 

 גבוהה
 2 התחשבנות כספית לקויה

  
1 1 1.1 

בקרה לקויה אחר פעילות 
     פנימיכח אדם 

2 
  

0.6 

 ריבוי תלונות תושבים
  

2 
    

0.4 

              3.1   

הדברת 
 קיםמזי

היחידה נותנת מענה בכל נושא של הדברה 
ומגיבה לפניות  מוקד בתחומי הפעילות עם 

מתן עדיפות לאירועים המהווים סכנה 
  לציבור )נחיל דבורים וכו"(.

אי איתור והדברת מקורות 
   מים

3 1 
  

0.9 

 נמוכה
איתור לקוי והדברה 
 חלקית של מזיקים

  

2 1 

  

0.7 

ואי והדברה חלקית של ט
 מזיקים נוספיםוהתהלוכה 

    

1 

  

0.3 

                1.9   

אכיפת 
איכות 
 הסביבה

טיפול 
במפגעי 
איכות 
 סביבה

כות סביבה יהמחלקה מטפלת במפגעי א
כמו מטרדי זיהום אויר, רעש, קרינה, 

 שפכים ופסולת מוצקה. 

פיקוח ובקרה לקויים אחר 
   שימוש בחומרים מסוכנים

2 1 1 0.9 

 ניתבינו
טיפול לקוי במפגעי איכות 

   סביבה
2 1 2 1.1 

אכיפה חלקית כנגד ביצוע 
   מפגעים

2 1 
  

0.7 

                2.7   
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 תת תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 תברואה
פינוי 

אשפה 
 וגזם

פעילות פינוי אשפה וגזם מבוצעת ע"י 
משאבים של המועצה )נהגים ומשאיות( . 

 הפעילות כוללת איסוף באמצעות כלי
אצירה שונים והעברת הפסולת להפרדה 

 וטיפול בתחנת המעבר

בקרה לקויה על פעילות 
 הקבלן

1 2 1 

  

 גבוהה 1

 גינון
אחזקת 

 גינון
המחלקה מפעילה קבלני גינון, מפקחת 
 ומתחזקת שטחים ציבוריים, גינות וכו'.

פיקוח ובקרה לקויים על 
 קבלני התחזוקה.

1 2 1 
  

 בינונית 1

                2.3   
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 נוערנוער

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

קידום בני 
 נוער

טיפול 
וקידום 

 נוער

במחלקה ניתן מענה לנערים 
ונערות בסיכון ובמצוקה, לבני נוער 

ם ומעוניינים ומשפחותיהם הזקוקי
המחלקה  בייעוץ בתחומים שונים.

מאחדת בתוכה את כל שירותי 
הייעוץ ,ההכוון והטיפול בבני נוער 
ובצעירים תחת קורת גג אחת כולל 

 18לחיילים ולצעירים מעל גיל 
הזקוקים לתמיכה. האגף עוסק גם 

 בהכוונת חיילים משוחררים.

פעילות חסרה של פקידי סעד תוך אי 
 סעדעמידה בחוק ה

  

1 1 1 0.7 

 משפחות ונוערו טיפול חסר בנערות נמוכה

  

1 1 

  

0.5 

תהליך חסר של הכוונה לצה"ל ואי עמידה 
 בהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך

  

1 1 1 0.7 

              1.9   

טיפול 
בבעיות 
סמים 

 ואלכוהול

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה 
 הדוק עם הגורמים הטיפוליים

במועצה, ביניהם מחלקת החינוך, 
גורמי האכיפה, ועדים מקומיים, 
מתנדבים ונוער, למען צמצום 

תופעת השימוש בסמים בדגש על 
והשלכותיה  בעיית שתיית אלכוהול

בקרב בני הנוער. המחלקה יוזמת 
ומפעילה תכניות מניעה מגוונות 

בקרב קהלים שונים ומגוונים 
ושוקדת על פיתוח תרבות פנאי 

בית בקרב נוער וצעירים, מתוך חיו
דאגה לבריאותם הגופנית 

והנפשית, לצד הרצון להפוך את 
 החברה כולה למקום בטוח. 

פעילות חסרה מול הקהילה בנושאי סמים 
 ואלכוהול.

  

2 1 

  

0.7 

הדרכה חסרה בתחום הבית ספרי בנושא  נמוכה
 סמים אלכוהול

  

2 1 

  

0.7 

 סיוע חסר למתמכרים 

    

1 1 0.5 

                1.9   
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תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

נוער 
 וצעירים

פעילות 
נוער 

 וצעירים

פעילויות המועצה בתחום הנוער 
והצעירים מתמקדת בקידום תנועות 

נוער, קידום מנהיגות, ארגון 
 אירועים וכו'

 0.5   1 1   קידום חסר של מנהיגות מקומית

 0.5   1 1   דעיכת פעילות תנועות נוער נמוכה

 0.5   1 1   יהול לקוי של פעילויות נוערנ

                1.5   

חברה 
 ונוער

התמודדות 
עם סוגיות 
 חברתיות

בתחום החברתי  מועצהפעילויות ה
והנוער, מבוצעות בין השאר 
באמצעות התוכניות הבאות: 

הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, 
 פרוייקטים נגד אלימות ועוד.

קת בתחומים פעילות מועטה ולא מספ
 החברתיים

  1 1   0.5 

 בינונית
הצלחה חלקית או כשלון בתוצאות 

 פעילויות המניעה
  2 1 1 0.9 

 האוכלוסיה הערבית שילוב חלקי של 
 הקהילה במועצה.בחיי 

  2 1   0.7 

                2.1   

 אירועים
ניהול 

והפקת 
 אירועים 

מקדמת פעילויות תרבות  מועצהה
עות הפקת אירועים והנצחה באמצ

כמו טקסים )יום השואה, יום 
 הזכרון( חנוכת רחובות ועוד

 0.5   1 1   הפקת אירועים באיכות נמוכה

אי עמידה בדרישות בטחון ובטיחות  נמוכה
 באירועים

    1 1 0.5 

 0.3   1     הקצאת משאבים לקויה וניהול אירוע לקוי

                1.3   
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 תחבורהתחבורה
 

תת 
 תהליך

נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

 כלי רכב
ניהול צי 

 רכב

ניהול צי הרכב של המועצה  
מבוצע ע"י יחידת הרכב  וכולל 

טיפול בכלי רכב פרטיים 
ם כבדים י)מוחכרים(, כלים טכני

יצוע פעולות המיועדים לב
תשתית ופיתוח )משאית 
טרקטור וכו'( ואוטובוסים. 
שמירה על כשירות נהגים, 

כשירות רכבים, פיקוח על תוקף 
שיונות, מניעת תאונות וכו' יר

מבוצע על ידי קצין הבטיחות 
 בתעבורה.

 0.6   1   1 ניהול לקוי של מערך הרכבים 

 בינונית

ניהול לקוי של מאגרי מידע 
 ביטוח וכו'( )רשיונות,

    1 2 0.7 

 1.1 2 1 2   אי עמידה בדרישות בטיחות

ניהול לקוי של חשבונות 
 ואישורם

1 1 1   0.8 

                2.6   

בטיחות 
 בתעבורה

הסעות 
 תלמידים

המועצה אחראית על מערך 
הסעת תלמידים מהישובים 

 )כולל מגזרים( למוסדות החינוך. 
מבוקרת ע"י  בטיחות בתעבורה

ממונה בטיחות בתעבורה הפועל 
 במועצה.

אי הקפדה על בטיחות 
 התלמידים

  

2 1 3 1.3 

 גבוהה

 אי ביצוע ביקורות פתע

    

2 

  

0.6 
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התעלמות מהוראות קצין 
 בטיחות בתעבורה

    

2 3 1.2 

                3.1   
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 איכות סביבהאיכות סביבה

תת 
 תהליך

 נושא
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

איכות 
 סביבה

 מיחזור 

מעבר לפעילות המחזור המבוצעת 
ת המועצה בתחנת המעבר, פועל

בנושא חינוך של התושבים 
והעובדים בנושאים הקשורים 

בחשיבות המיחזור, שמירה על 
 מועצהאיכות הסביבה ועוד. ה

הציבה ברחבי העיר מתקנים 
 .ומוצרים נוספיםלאיסוף בקבוקים, 

 1.5 1 1 2 2 אי עמידה ביעדי המיחזור

 הדרכה חלקית של הציבור בינונית

  

2 1 

  

0.7 

העמדת חלקית של מתקני 
 מיחזור

  

2 1 

  

0.7 

              2.9   

הסברה 
בתחום 
איכות 
 סביבה

במסגרת ההסברה מבוצעות 
כות במוסדות חינוך וכו' הדר

בנושאים הקשורים לשמירה על 
איכות הסביבה, כמו כן, קיים קשר 
עם המשרד להגנת הסביבה בכל 
הקשור לקידום פעילויות בעיר, 

 השבתנרגיות חילופיות, אשימוש ב
 מועצהמים, ניהול סביבתי של ה

 וכו'.

 אי עמידה ביעדי הסברה ציבורית
  

2 1 
  

0.7 

 נמוכה

לקי של משאבים לטובת ניצול ח
 הסברה ופעילות שטח

  

1 1 

  

0.5 

הצלחה חלקית ביישום מדיניות 
 של צמצום נזקי איכות הסביבה

  

1 1 1 0.7 

                1.9   
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 ארגוני סמךארגוני סמך

 ראם
תת 

 תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ותצי תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 הנושא

ליווי 
אוכלוסיה 
 מבוגרת

ניהול 
עמותת 

 ראם

העמותה עוסקת בפיתוח 
שירותים מותאמים לאוכלוסיה 
-המבוגרת כמו: מסגרת חברתית
לימודית, מסגרת התנדבות , 
מסגרת מידע וייעוץ, מסגרת 

 אומנותית עוד.

מתן מענה חלקי 
לאוכלוסיה 

 המבוגרת
  2     0.4 

 בינוני
קה לקויה של אספ

 "בתים חמים"
  1 1   0.5 

הסדרה לקויה של 
 מועדוני קשישים

  2 1   0.7 

ניהול לקוי של 
 כספי העמותה

2   1 1 1.1 

                2.7   

 

 

 מועצה דתית
תת 

 תהליך
נושא 
 ביקורת

 משוקלל ציות תפעול מוניטין כספי  סיכונים עיקריים תיאור תהליך
חשיבות 

 אהנוש

מועצה 
 דתית

שרותי 
 דת

שירותי הדת  ניתנים 
על ידי המועצה הדתית 

במסגרת פעילויות 
תרבות, חיזוק התא 

המשפחתי, שמירה על 
קשר ופעילות מול בתי 
כנסת, הפעלת חוגים 
ושעורי תורה, אירועים 

 וכו'

ביצוע חלקי של פעילויות 
 תרבות וחברה בתחום הדת

  

1 1 

  

0.5 

 בינונית

של כספי המועצה  ניהול לקוי
 הדתית

2 1 1 1 1.3 

                1.8   

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552
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 רותם מרכז קהילתי

 רותם
 

 נמוכה הפקת אירועים

 גבוהה הפעלת חוגים

 בינונית התקשרות עם קבלנים 

 בינונית העסקת כח אדם

 נמוכה מפעלי קיץ

 נמוכה תהליכי גבייה מהורים

 בינונית ניהול כספים

 גבוהה  ניהול פרסום

 נמוכה עמידה בדרישות רגולציה

 בינונית פעילות דירקטוריון וועדות

 

 

 חברה כלכלית

 חברה 

 בינונית התקשרות עם קבלנים 

 בינונית ניהול תקציבים

 נמוכה ניהול פרוייקטים

 בינונית ניהול חשבונות בנק

 נמוכה עמידה בדרישות משרדי ממשלה

 נמוכה גביה ותשלומים

 גבוהה בקרת איכות

 גבוהה קדונות וניהול כספיםיפ

 בינונית פעילות דירקטוריון וועדות

 

 

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552
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 ועדים מקומיים

 בינונית התקשרות עם נותני שירותים ועד מקומי

 בינונית משאב אנושיניהול  ועד מקומי

 בינונית ניהול חשבונות בנק ועד מקומי

 כהנמו עמידה בדרישות צו המועצות ועד מקומי

 נמוכה גביה ותשלומים ועד מקומי

 גבוהה וניהול כספים תקציבים ועד מקומי

 בינונית פעילות הוועד ועד מקומי

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gudttbXR8vypfM&tbnid=mV-RfIoQQw7APM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jobzone.co.il%2Fcompany%2F347%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2520%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA%2520%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25A9%25D7%2594&ei=KoS6Us-EDcKU0AX6oYGgCg&bvm=bv.58187178,d.ZG4&psig=AFQjCNFVgCEI1zItjBSXiauga0_pizqrNw&ust=1388041623582552

