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 תשתיות וחצראשכול דוח ביקורת בנושא הנדון: 

 כללי .1

 אשכול חצרבנושא  2019 ינואר – 2018 אוקטובר, ערכנו ביקורת בחודשים 2018 כנית הביקורת לשנתבהתאם לת

 )להלן: "הקיבוץ"(. נעןבקיבוץ ותשתיות 

. תגובתם 2019בינואר  30ביום  ותשתיות חצר אשכול ולמנהל קהילהה למנהלתדוח הביקורת הועברה  טיוטת

 בפברואר 26ועדת הביקורת דנה ביום  בדוח. 5ומצוינת בטבלה המרכזת בפרק  2019בפברואר  11התקבלה ביום 

הנהלת הקהילה בנוכחות מנהל האשכול, יו"ר ועדת הביקורת והמבקרת דנו ואשרו את הדוח  בממצאי הדוח. 2019

 .2019ביוני  18ביום 

 מטרת הביקורת .2

, הגדרת סמכויות להנהלת האשכול תשתיות וחצר אשכולאת המבנה הארגוני של  מטרת הביקורת הייתה לבדוק

. בדיקת תהליכי עבודה המתקיימים בפועל באשכול, בניית תקציב ולבעלי תפקידים העומדים בראש האשכול

 . 2017החלטות על פי פרוטוקולים משנת בדיקת יישום . האשכול ובקרה אחר יישומו

לחבר הכולל את החלטות הקיבוץ בנושא, דרך הפניה, רישום הפניה,  שירותמתן תהליך  בנוסף התבקשנו לבחון את

, העברת הנחיות לחיוב החבר שירותר, רישום מתן השירות, אישור החבר את המתן מענה לחבר, מתן הצעות מחי

 וחיוב בדק בית, ללא בחינת יישום ההנחיות בהנהלת החשבונות ובדיקת חוב לקוחות.

 המלצותינו מסווגות על פי חשיבות יישומן כדלקמן:

 הסבר חשיבות דירוג

A העלולים , היעדר בקרה מהותית על אוליקוי מהותי בבקרה כאשר הממצא מלמד על  גבוהה

באופן ניכר לסיכונים או לכשלים, כגון: הפסד, תרמית, פגיעה  לחשוף את הפעילות

פגיעה לבמוניטין, אי התאמות / היעדר ציות או כשלים אחרים העלולים להביא 

 .םיעדיהבפעילות ו/או בהשגת 

B אחד מאלו:כאשר הממצא מלמד על  בינונית 

 יימת בתהליך עבודה מסוים.ק ליקוי מהותי בבקרה  

 בתהליך מסוים בפעילות היעדר בקרה.  

 .על ליקוי שאינו מהותי, אולם עלול להביא לפגיעה בפעילות או בהשגת יעדיה 

C על מעגל פעילות / תהליך עבודה, אולם השפעה לא מהותית כאשר הממצא נושא ב נמוכה

 .מות או להגברת יעילותןשיפור התרומה של בקרות קיייישום ההמלצה יכול להביא ל

 היקף הביקורת .3

וביצוע בדיקות מדגמיות שונות. כמו כן,  הביקורת כללה איסוף מידע וניתוחו תוך סקירת מסמכים רלוונטיים

מנהלת קהילה, מנהל אשכול תשתיות וחצר, מנהל אינסטלציה, ממלא מקום מנהל הביקורת ערכה שיחות עם 

 ריה, מנהל אנרגיה וגז, אחראי תשתיות תקשורת וחברים נוספים.חשמליה, מנהל נוי ותברואה, מנהל נג

 

הביקורת זכתה לשיתוף פעולה מצד כל הנוגעים בדבר ומודה להם על כך.
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 ממצאים .4

 כללי .4.1

במטרה ליעל את דרך הניהול ולצמצם כח אדם בדרג הניהול בפעילות המשק והקהילה, הוחלט במהלך שנת 

 לעבור לניהול ב"אשכולות".  2015

מתן אוטונומיה וסמכות למקבץ ענפים בעלי תחום משותף, תפיסה ניהולית שבסיסה  ול "באשכולות" הינוניה

 המאפשר להם לפעול כ"ארגון עצמאי", בהיבטי התוכן ובהיבטים ארגוניים כלכליים. 

הוצג על ידי מנהלת הקהילה ומנהלת משאבי אנוש לצוות הניהול. כמו כן, הוצג מודל האשכולות מודל 

 . 2017הנהלת קהילה ובאסיפה לחברים במסגרת תכנית משק לשנת פני ב 2015כולות באפריל האש

הבינוי, אינסטלציה, חשמל, נוי ותברואה, נגריה, ענף את כולל  אשכול"(התשתיות וחצר )להלן "אשכול 

פן עבר באוענף החשמליה  .פעלו כענפים עצמאים 2016תחילת שנת שעד  ,ותשתיות תקשורת ,אנרגיה וגז

 ניהול האשכול.ל 2018מעשי בשנת 

כפוף  2018בהתאם להחלטות הקיבוץ מינואר  .גזר העסקיהיה כפוף למ החצר אשכול 2017עד סוף שנת 

 מנוהל על ידי מנהל שכיר, תחת פיקוחה של מנהלת הקהילה. תשתיות וחצראשכול קהילה. לאשכול החצר 

אשכול תשתיות ושא השירותים הניתנים על ידי המאגדת מידע בנחוברת פורסמה לחברים  2017בנובמבר 

לרבות מידע כללי, פירוט על התחומים המקצועיים, טפסים למילויי בעת הצורך, מחירון שירותים  וחצר

  הניתנים על ידי האשכול ועוד.

בהתאם לאומדן שהתקבל נפשות.   1,639 -נותן שירות לכאשכול תשתיות וחצר במועד עריכת הביקורת, 

באיזון תקציבי. נציין, כי מלבד הכנסות  2018קיבוץ אשכול הבינוי יסיים את שנת חשבונות בנהלת המה

תקציב על ידי הקהילה בגין שירותים אותם נותן האשכול לחברים ולקיבוץ. האשכול, האשכול מתוקצב 

 מתקציב הקהילה. 13%, שהםש"ח 2,700,000 -עמד על כ 2017האשכול לשנת 
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 רגוניהמבנה הא .4.2

 להלן המבנה הארגוני של "אשכול" תשתיות וחצר כפי שהוצג לביקורת על ידי מנהלת משאבי אנוש:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה ארגוני בפועל.   

 מבנה ארגוני שהוגדר.   

 אורגנים בקיבוץ .4.2.1

 ין שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיורשאית להחליט בכל עניוהרשות העליונה של הקיבוץ  - אסיפה

 אישור תקציב, השקעות ועוד. ,אשכולמבנה הלרבות החלטות הנוגעות ל

מאשרת את תקציב האשכול טרם ו לרבות פעילויות האשכולמכוונת את פעילות הקהילה  - הנהלת קהילה

 הגעתו לאסיפת הקיבוץ.

תשתיות וחצר. נפגשת עם מנהל האשכול אחת אחראית על מספר אשכולות לרבות אשכול  - מנהלת קהילה

מנהלת הקהילה מתעדת , מעקב תקציבי ועוד. לשבוע . בפגישות דנים בנושאים שוטפים, מתן שירות לחברים

 . למנהל האשכולהניתנות ולוחות זמנים הנחיות  ,החלטות שלמרכזת ת רשימה מנוהללא . את השיחות

 החשיפה

את שף וחמקשה על הבקרה ולביצוע,  זמניםולוחות  שהתקבלוהחלטות ה אחרבטבלה מרכזת, מעקב  ניהולבאי 

  .החלטות לאי ביצוע האשכול 

 אסיפה

 הנהלת קהילה

 מנהלת קהילה

מנהל אשכול 

 תשתיות וחצר

נוי 

 ותברואה

תשתיות  בינוי 

 תקשורת

 אנרגיה וגז נגריה חשמל אינסטלציה 

 הנהלת האשכול
מוקד שירות 

  האדמיניסטרצי
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 הביקורת תוהמלצ

1.  
בפגישות העבודה בין מנהלת קהילה ומנהל  וההנחיות שהתקבלו החלטותהה של מומלץ לנהל רשימ

 ולנהל מעקב אחר ביצוען.כולל לוחות זמנים האשכול 
C 

  וחצרמנהל אשכול תשתיות  .4.2.2

"נוהל מינוי ואורך כהונה של בעלי תפקידים ומנהלי ענפים", אין הנחיה על דרך מינוי  7בחוברת הכחולה פרק 

  .מנהלי ענפים וצוות ניהול לא היו מנהלי אשכולות בקיבוץ אלא במועד כתיבת הנוהלמאחר ומנהלי אשכולות 

ות מינויים ומכרזים בשיתוף מנהלת על ידי צו 2016מנהל אשכול תשתיות וחצר מונה לתפקיד באפריל 

. בנוסף ומנהל את ענף הבניין קיבוץחצר הענפי שירות בתחום  בעהשעל הענף אחראי מנהל שאבי אנוש. מ

מתוקף תפקידו חבר מנהל האשכול בוועדת . ומנהל חברת חלוקת חשמל בקיבוץאחראי על אחזקת התשתיות 

 ישוב וועדת בטיחות.

למנהלת  והצגתו אשכולמאוחד לבניית תקציב כוללת שיפור השירות לחבר,  למנהל האשכולהגדרת התפקיד 

ועבודות אחזקה,  פרויקטים בתחום הבינויעל ענפי האשכול, ניהול ניהול ופיקוח , קהילה והנהלת קהילה

  ועוד. מעקב אחר עמידה בתקציב ,קבלני משנהעם  שרותהתק

על פי ו)בנפרד(  פיםענהמנהלי כל אחד עם יים אחת לשבוע בעבר מנהל האשכול נפגשנמסר לביקורת כי 

בשמונת מבדיקתנו עולה כי כמו כן,  .לא תועדו ותבפגיש שהתקבלונושאי הפגישה, הנחיות והחלטות  הצורך.

  לא  מתקיימות ישיבות מוסדרות של מנהל האשכול עם כל מנהל ענף בנפרד.החודשים האחרונים 

 ההחשיפ

, עלול לגרום למחלוקת על דרך ואורך כהונתם בחוברת הכחולה 7ולות בפרק אי עיגון דרך בחירת מנהלי האשכ

 המינוי וסמכות מנהל האשכול.

ובאי תיעוד הישיבות המתקיימות, חושף את  בנפרד ענףבאי קיום מפגשים סדורים בין מנהל האשכול לכל מנהל 

 ות, עמידה בתקציב ועוד.האשכול  לפגיעה בבקרה על התנהלות כל ענף, להעדר הכוונה, לאי פתרון בעי

 הביקורת תוהמלצ

2.  
נוהל מינוי ואורך כהונה של בעלי תפקידים ומנהלי בחוברת הכחולה  7מומלץ להוסיף לפרק 

 .ואורך כהונתם את דרך בחירת מנהלי האשכולות ענפים",
C 

3.  

 עלבקרה  לצורך ביצועלקיים ישיבות סדורות של מנהל האשכול עם כל מנהל ענף בנפרד  מומלץ

ולתעד את  עוד, בתקציב עמידה, התמקצעות, בעיות פתרון, לעתיד תכנון, הכוונה, הענף התנהלות

 הפגישות.

B 

  הנהלת אשכול .4.2.3

המתכנסת דרך קבע לפתרון וקידום  נהלהה נקבע כי לכל אשכול תהיהמודל ניהול באשכולות נחיות הב

יחד עם זאת, . קים בתוך ענפי האשכולגוף מתאם בין צרכים וסוגיות שיש להם ממש הווהתו סוגיות שונות

 הנהלה. הלא הוגדר הרכב 

ראשי כל למשותפות לא מתקיימות ישיבות וכן  הנהלהמבדיקתנו עולה כי לאשכול תשתיות וחצר לא קיימת 

משיחות שערכה הביקורת עם מנהל האשכול ומנהלי הענפים עולה כי בעבר  .)הנהלה פעילה( הצוותים
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כלה הביקורת לבחון את הענפים, שלא תועדו בפרוטוקולים. בהתאם לא י ראשי עםהתקיימו ישיבות 

 דונו והחלטות שהתקבלו וישומן. הנושאים שנ

המחייבת  עבודה של ענףאו למספר ענפים באשכול פרויקטים משותפים משיחות שערכה הביקורת עולה כי 

 מנוהלים בשיתוף פעולה ותאום. ,אשכולב עבודה של ענף אחרהמשך 

 החשיפה

וכלל העובדים באשכול אחת  אי הגדרת הרכב להנהלת אשכול תשתיות וחצר, באי כינוס הנהלה, ראשי הענפיםב

לתאם בין צרכים וסוגיות שיש להם ממשקים בתוך ענפי בשיתוף הפעולה, לא ניתן קיים חשש לפגיעה  לתקופה,

 ועוד. פיםבין מנהלי הענאחידות דרכי העבודה, גיבוש קיים סיכון להיעדר , האשכול

 הביקורת המלצת

4.  

לקבוע על מוסדות הקיבוץ כפי שנקבע בהנחיות המודל. , תשתיות וחצר למנות הנהלה לאשכוליש 

כמו כן מומלץ לכנס את ראשי  .ותיעודן תדירות פגישותסמכותה, הרכבה, , הנהלהה את הרכב

 אחת לתקופה.)הנהלה פעילה( הענפים באשכול 

B 

  כח אדם באשכול .4.2.4

צוע הביקורת נבחר מנהל לענף החשמליה שיכנס לתפקידו בינואר יבמועד בעובדים.  25ועסקים באשכול מ

. נמסר , בנוסף להיותו מנהל חלוקת החשמלתפקיד מנהל האשכול כולל את ניהול ענף הבניהכאמור, . 2019

הלת הקהילה מנומנהל הענף ולכן התפקידים על ידי בעל תפקיד אחד  לושתצוע שילביקורת כי קיים קושי בב

 לפיצול התפקיד. אפשרותבוחנים 

במועד ביצוע הביקורת מאויש משרד מזכירות האשכול על ידי מזכירה אחת במשרה מלאה. מחודש דצמבר 

משרה. כלומר יועסקו באשכול שתי  60%-מזכירת החשמליה תעבור לעבוד במזכירות האשכול, ב 2018

ומענפים, הזנת הפניה למחשב, העברת הפניה לבעל  מזכירות. באחריות המזכירות קבלת פניות מחברים

 המקצוע הנדרש, חיוב הלקוח והעברת הנחיות חיוב  להנהלת חשבונות, עזרה ברכש למנהל האשכול ועוד. 

תחומי  פורטיםמ שפורסמה לחברים על השירותים הניתנים על ידי אשכול תשתיות וחצרנציין כי בחוברת 

 האחריות של כל פעילות.

 :ודרך ניהול הענףכל ענף באשכול ה המציגה את כח האדם בלהלן טבל

מספר  תפקיד/ ענף

 עובדים

הגדרת תפקיד  עובדים סטטוס היקף משרה

 כתובה

ישיבות 

 צוות

 עובדים מנהל

 X X X שכירים וחבר אחד 3 שרותמ 4 4 בינוי

 X X X חבר ושכיר שרותמ 2 2 אינסטלציה

 אחת לשבוע V X יריםשכ 2-חברים ו 3 שרותמ 5 5 חשמליה

 X X X שכירים 2-חברים ו 4 שרותמ 5.5 6 נוי ותברואה

 X X X חבר ושכיר שרותמ 2 2 נגריה
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 V V X חבר ופנסיונר משרה חלקית 2 אנרגיה וגז

 - - X חבר משרה מלאה 1 תקשורת

ות, חגים ועוד. פעמים בשנה לאירועים כגון טיול צושלוש כ יםנפגש אשכול הנמסר לביקורת כי כלל עובדי 

כי לא מתקיימות ו כגון סדנאות מתן שירות ועודלא נערכות הדרכות )מלבד הדרכות בטיחות( כי  עוד נמסר

 שיחות משוב לעובדים.

 החשיפה

ומנהל ענף הבינוי על ידי בעל תפקיד אחד,  חשמל בקיבוץהחברת חלוקת איוש תפקיד מנהל האשכול, מנהל 

 רות הניתן לחברים ולקיבוץ.יבמינוף הפעילויות, בקיום בקרה ופיקוח ובש עלול לפגועו תנהלותהמקשה על ה

על סמכות קבלת לחילוקי דעות לגרום  העלולעובדים, הלמנהלי הענפים ו כתובותהגדרות תפקיד התנהלות ללא 

 צוע עבודה ועוד. יצוע או אי ביעל בהחלטה, 

 לול לפגוע בעבודת הצוות ורווחיות הענף/אשכול.ע, ולכל האשכול לכל ענף בתדירות קבועהמתן הדרכות היעדר 

מעורבות לפגוע בפער ברמת הציפיות בין העובדים למנהלים ו היגרם עלול ל אחת לשנהמתן משוב לעובדים באי 

 .אשכולענף/הבפעילות ההעובד 

 הביקורת תוהמלצ

5.  
ענף הבינוי  ומנהל חשמל בקיבוץהחברת חלוקת מומלץ לבחון חלוקת תפקיד מנהל האשכול, מנהל 

 .שירותלשתי מי
B 

6.  
ענפים והעובדים מנהלי ה אחריותמומלץ לעגן בהגדרת תפקיד כתובה את תפקידי, סמכויות ו

 בבינוי, אינסטלציה, נוי ותברואה, נגריה תקשורת ולעובדי החשמליה.
C 

7.  
ולכל בתדירות קבועה לכל ענף הדרכות )כגון הדרכה למתן שרות, בצוע רכש ועוד( תוכנית  להטמיע

 כמו כן, מומלץ לקבוע אחת לתקופה שיחת משוב אישית לכלל העובדים עם המנהלים. האשכול.
B 

 

 

 אשכול תשתיות וחצררות ביושיפור השיעדים  .4.3

המגזר הקהילתי כחלק משינוי בתפיסה האומרת  אחריותל 2018תיות וחצר עבר בתחילת תשאשכול כאמור, 

 ינם אמורים להוות מרכזי רווח. רות ואישענפי האשכול הם ענפים הנותנים ש

איחוד כלל מלבד היעד ל פי האשכול ולאשכולעולה כי לא נקבעו יעדים לענ, 2018משק לשנת המעיון בתוכנית 

  .הבינוילשטח פעילות ענף אשכול פיזי של ענפי המעבר ענפי האשכול תחת מנהל אחד ו

פעילות  כמו כן,ל מבוצע תחת מנהל אחד. ניהול האשכו 2018מבדיקתנו עולה כי במועד הביקורת אוקטובר 

, לא עברה לחצר הבינוי. נמסר לביקורת כי פעילות התקשורת הכוללת תשתיות תקשורת ומרכזיה החשמליה

 לא תעבור לחצר האשכול.

  צוע ניתוח מעמיק של הנתונים.ישיפורסם לחברים לאחר ב משוב,כי נערך צוין מבתוכנית המשק 
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קבלנו תיעוד למשוב שנערך לאשכול תשתיות וחצר. נמסר לביקורת על ידי מנהל למרות בקשות הביקורת לא 

לא ניתן לבצע ניתוח מעמיק  לכן. שירותמקבלי ה 1639איש מבין  70 -אשכול תשתיות וחצר כי ענו על הסקר כ

 תוצאות. ה לש

 החשיפה

 ת.ומוגדר ותשכול, ינוהל האשכול/הענף ללא מטרוענפי האיעדים לאשכול  אי קביעתב

אי פרסום תוצאות משוב רות. ביהתנהלות והשהר ו, לא ניתן להסיק מסקנות לשיפנתוני המשובלבאי בצוע ניתוח 

  , נפגעת השקיפות.לחברים

 הביקורת תוהמלצ

 B יעדים.באחר עמידה לקבוע יעדים לאשכול ולענפי האשכול ולקיים מעקב מומלץ   .8

9.  
צאות לחברים. במידה ויוחלט שלא לנתח ולפרסם תוהיש לבצע ניתוח לנתוני המשוב ולפרסם את 

 .ועל הסיבות שהביאו לכך החלטהה את המשוב יש לידע את החברים על
B 

 מערכות ממוחשבות .4.4

 אדוויס - שירותתוכנת ניהול ה

לאשכול רות יהשניהול תוכנה ל 2018במהלך שנת ענפים. נרכשה לבכדי לשפר את השירות הניתן לחברים ו

 שירות והמידע לחבר, למנהל הענף והאשכול. החברים ולשפר את מתן היות האמורה לתעד את פנ

מבוצע פיילוט לשימוש בתוכנה ברישום חלק מהקריאות המתקבלות  2018נכון למועד הביקורת, אוקטובר 

כפי שיתואר  ל עובדי האשכול,ומועבר לטלפונים הניידים ש בלבד. הרישום מבוצע על ידי מזכירת האשכול

 .בהמשך הדוח

קריאות פתוחות, משך מתן מענה כדוגמת דוח  בחתכים שוניםתוכנה מאפשרת הפקת דוחות חריגים ה

בקרה נוספת לצורך גילוי מאפשרים קיום כי דוחות חריגים  ,ועוד. נצייןלקריאה, קריאות לא מתומחרות 

   טעויות ואי סדרים.

פשר לחברים להזמין שרות, לבחון לדעת הביקורת ישנה חשיבות בהתקנת אפליקציה שתקושר לתוכנה ותא

 את סטאטוס הקריאה בכל זמן נתון ולתת משוב שביעות רצון לאחר קבלת השרות.

 

 gisתוכנת 

סוג המונים  בקיבוץ לרבותתשתיות. התוכנה כוללת נתונים על כל נכס  למיפויי gisקיימת תוכנת  באשכול

הודעות לדיירים  מהתוכנה ניתן להעביר, המגיעים לנכסומים מל(, קווי חשמל שהשייכים לנכס )מים וח

  .דועו םרלוונטיי

 החשיפה

וענפים, מקשה על קיום ברמת השירות לחברים לפגוע  הבאשכול, עלול שירותה חלקית של תוכנת ניהול ההטמע

רות, לבחון את סטאטוס קריאת יאי מתן אפשרות לחבר להזמין שפיקוח ובקרה למנהל האשכול ומנהלי הענפים. 

תהליך ועלול לפגוע בשביעות רצון המסרבל את  רות,ית בכל זמן נתון ולתת משוב לאחר קבלת השרויהש

 וקביעת יעדים לשיפור. אי סדרים, טעויות כמו כן, באי הפקת דוחות חריגים לא ניתן לגלותהחברים. 
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 הביקורת המלצת

10.  

שיופקו אחת לתקופה  דוחות חריגים רות באשכול ולקבוע ימומלץ לפעול להטמעת תוכנת ניהול הש

התקנת אפליקציה אפשרות לכמו כן, מומלץ לבחון  שתקבע למנהל האשכול ומנהלי הענפים.

ומתן  לבחון את סטאטוס הקריאה בכל זמן נתוןרות, יתאפשר לחברים להזמין ששתקושר לתוכנה ו

  .רותימשוב לאחר קבלת הש

A 

 נהלי עבודה באשכול .4.5

 נהלי רכש

הרשאה לביצוע הנוהל קובע  .בצוות הניהול 2014בשנת שאושר  נוהל הזמנות רכש בקיבוץמבדיקתנו עולה כי 

 נחיה באשכול  תשתיות וחצר. הרכש למנהלי ענפים. הביקורת בחנה את יישום ה

 הכספים ולנפחים הפעילות לאופי בהתאם, חיצוני גורם מול להתחייבות הרשאה גובה יקבע מנהל לכל 

 .השוטפת בפעילות הרגילים

  לא יושמה לענפי הקיבוץ ובהם אשכול הבניין. נחיההה כי עולה תנומבדיק

  ש"ח להזמנה מחייבת חתימה ואישור של מנהל המגזר.  30,000התחייבות בסכום העולה על 

 מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת עולה כי ההנחיה מיושמת. 

הזמנות, אישור תעודות משלוח,  נמסר לביקורת על ידי מנהל האשכול כי כתב נוהל בנושא רכש הכולל תיעוד

העברתן למזכירה ועוד. למרות בקשות הביקורת לא קבלנו תיעוד לנוהל. בהתאם לא יכלה הביקורת לבחון 

 את יישומו. 

מבוצעים בענפי האשכול תהליכי העבודה בנושא הרכש משיחות שערכה הביקורת עם מנהלי הענפים עולה כי 

 ,הנחיות מנהל האשכולבהתאם לו שהתגבשו במהלך השנים בקיבוץ נוהגיםידי מנהלי הענפים בהתאם לעל 

למעט פרויקטים גדולים בהם ההזמנה מבוצעת דרך מזכירת האשכול לאחר לקיחת מספר הצעות מחיר 

לא זכור להם אך עוד נמסר כי התקבלו הנחיות בנושא רכש ממנהל האשכול,  מסודרות ממספר ספקים.

 בלו נוהל רכש כתוב. ישק

הנוהל  .עבודות תחזוקה ובנייהמנהלי המגזרים לאישור נוהל  תשתיות וחצר קייםאשכול בכי  נמצא בדיקתנו

נוי, בצוע עבודות ביאישורים להנוהל קובע מדרג . 2016נכתב על ידי מנהלת העסקים ומנהלת הכספים בשנת 

עבודות/  "בנוהל שכל עוד נכתב . הקיבוץהכשרת דירות מעבר ומוסדות  אחזקת דירות ומבני ציבור, תשתיות,

)מנהלת  "הזמנות שמבוצעות על חשבון תקציבי השקעות מחייבות באופן גורף חתימה של מנהל/ת המגזר

 נחיות מיושמות.עולה כי הה מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת .הקהילה / מנהלת העסקים(

 שונים םנהלי

עבודה בנושא בטיחות כגון עבודה  נהליבבדיקתנו באשכול נמצאו פרט לנהלי רכש והתקשרויות, כאמור, 

 בגובה, ציוד מגן, טבק מזיק ועוד.

את פרוט מידעון שירות לאשכול בינוי תשתיות וחצר. המידעון כולל בין היתר  פורסם לציבור 2017בנובמבר 

, שעות הפעילות, פרוט השירותים הניתנים על חשבון הקהילה רותשהשירות הניתן, אנשי קשר, דרכי התק

 ומחירון ועוד. נם על חשבון מזמין העבודה, טופס הזמנת שירות / עבודה מורכבתואלו שהי

קליטת עובד חדש, הכשרת נוספים המעגנים את תהליכי העבודה באשכול. כגון: לא נמצאו נהלים בבדיקתנו 

ור ליצנוהל בא כי נציין  ועוד., חיוב לקוחות שירות, מתן שירותאת קבלת קריעובדים, עבודה עם קבלנים, 
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ותורמת אמצעי לשיפור תהליכים והתייעלותם  מהווהת, אשר יעבודה מובנ תשיטהכולל  הליך ארגוני כתוב

 .האשכולתרומה מהותית לפעילות 

 החשיפה

ת על נוהגים שהשתרשו מבוסס מנהל האשכול ומנהלי הענפיםהתנהלות בנושאים שונים, בהעדר נהלים כתובים 

להתנהלות בהתאם לשיקול דעתו של בעל התפקיד העלולה  קיבוץ/דבר החושף את האשכול במהלך השנים,

 לגרום להפסד כספי.

 הביקורת המלצת

11.  

להעביר למנהלי , ענף באשכול לכל מנהל חיצוני גורם מול להתחייבות הרשאה גובהיש לקבוע 

לכתוב נהלי עבודה נוספים לענפי את נוהל הרכש שנכתב על ידי מנהל האשכול, באשכול הענפים 

 ולקיים בקרה  אחר יישום הנהלים הלכה למעשה.שכול, הא

B 

 תקציב האשכול .4.6

 האשכולכנית במונחים כספיים. התקציב מהווה כלי להתוות את דרכי פעולת האשכול משקף תתקציב 

 מפורטים סעיפי ההוצאות וההכנסות הצפויות במהלך השנה.  האשכולבמהלך השנה. במסגרת תקציב 

 תקציב ואישור התקציבתהליך הכנת הצעת ה תכנון .4.6.1

  . נבנה על פי שיטת בסיס אפס לפיה התקציב נבנה בכל שנה מחדש האשכולתקציב 

חישוב סעיפי ההוצאות מתבסס על נתוני תשעת החודשים שעברו ועל צפי נתונים של שלושת החודשים 

יית הבאים. נתוני הביצוע של שנה קודמת מופקים מכרטסות הנהלת החשבונות ומהווים בסיס לבנ

שאושרו באסיפה )כגון: מוני מים, הפרדת  בניה ואחזקה של הקהילהבנוסף לתוכניות ההתקציב. 

 .שעוני חשמל, התקנת דודים, שיקום/הקמת פינות נוי ועוד(

 ונבנה על ידי מנהל האשכול אשכולהענפי  כולל את כל 2018שנת לתקציב האשכול מבדיקתנו עולה כי 

בנפרד וללא מעורבות מנהל את התקציב שבנו וענף התקשורת למעט החשמליה  ,ומנהלי הענפים

 .ומנהל האשכול מנהלי הענפיםכלל נבנה בשיתוף  2019נמסר לביקורת כי תקציב שנת  האשכול.

שאושר בקלפי ביום , כפי 2017צוע שנת יוב 2018ושנת  2017להלן תקציב ענפי האשכול לשנת 

  (:באלפי ש"ח) 26.3.2018

מספרים המופיעים בטבלה ללא , בהפסדפעילות  ניםמצייבתוך סוגריים טבלה ב מספרים המופיעים

הפעילות בהפסד מתוקצבת על ידי  ,. בהתאם להחלטות הקיבוץברווחפעילות  ניםמצייסוגריים 

 הקהילה. 

 בין הפרש 2017 צועיב 2017 תכנית הפעילות

 צועיוב  תכנית

2017 

 ביןהפרש שינוי/ 2018 תכנית

 2018 תכנית

 2017 עצויוב

 71 - 129 (71) (200) וגז משק חוםאנרגיה, 

 (11) (1,311) 11 (1,300) (1,311) ותברואה נוי

 73 (38) 177 (111) (288) חשמליה
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 94 - (94) (94) - בנין

 43 (285) (28) (328) (300) אחזקת חצר

קרן לאחזקת תשתיות 

 בדיור

(550) (550) - (330) 220 

 (24) 26 24 50 26 תשתיות תקשורת

 5 (300) (45) (295) (250) תאורת חצר

 14 - (14) (14) - אנרגיה חשמל

 475 (2,162) 160 (2,713) (2,873) לאשכול"כ סה

 :מבדיקתנו עולה כי

  הקיטון בהוצאות במהלך השנים הינה כתוצאה מהפרטת מים חמים –אנרגיה ומשק חום, 

 .לחיוב החברים והעברת התקבול מהקהילה צמצום פעילות משק חום

  הפעילות מסתיימת בהפסד בסכום קבוע ומתמשך –נוי ותברואה. 

  הפסדבקיטון לאת פעילות החשמליה מביאה העליה בהכנסות  נהתוכנ 2018בתוכנית  –חשמליה. 

  להגיע לאיזון  2018הכוללת את ענף הבניין, אינסטלציה ונגריה מתוכננת בשנת הפעילות   -בנין

 בהוצאות ועליה בהכנסות. תקציבי על ידי קיטון

  כתוצאה מקיטון בעלויות חומרים ועבודה.בהפסד תוכנן קיטון  2018בשנת  –אחזקת חצר 

  רכש חומרים וכתוצאה בהפסד נובע מקיטון ב 2018בשנת כנן ותשהקיטון  –קרן לאחזקת הדיור

 מקיטון בהעברת יתרות לקרן.

  נבע  2018ברווח שתוכנן בשנת קיטון ההפעילות היחידה שמסתיימת ברווח.  –ותשתיותתקשורת

 קיטון בהכנסות ובגידול בהוצאות רכש ועבודה.מ

  כתוצאה מהשקעה שלא תוקצבה  הינו 2017בצוע יהגידול בהפסד בין תכנית ל –תאורת חצר

קיטון בהכנסות מ נובע 2017לביצוע  2018השינוי בן תכנית מראש )החלפה לנורות חסכוניות(. 

 וגידול בהוצאות.

 לסיים את הפעילות בבאיזון תקציבי, על ידי קיטון בהוצאות.היא  2018תכנית –יה חשמל אנרג 

  מתקציב הקהילה. 13% מהווהמימון פעילות האשכול 

 נרשם הפסד לאורך השנים. נמסר לביקורת כי פעילות ענפים ה מהטבלה ניתן לראות כי במרבית

 וחלקן אף ברווח. האשכול אמורה להסתיים באיזון 

 החשיפה

דבר העלול לגרום להקטנת / הפסקת השירותים  ,, מחייבים מימון של הקהילהלאורך זמןהפסדים מתמשכים  

 הניתנים על ידי האשכול לחברים, ענפים ולקהילה.

 הביקורת המלצת

12.  
תמחור השירותים, הליך שביעות רצון, יש לבחון את הסיבות להפסדים בענפי האשכול, בהם 

 האדם והציוד ועוד.הרכש, מלאי, ניצול כח 
B 
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 אישור התקציב .4.6.2

 ,אישור מנהלת קהילה, מנהלת מערך הכספיםבחינה ולאת תקציב האשכול  מגישמנהל האשכול 

 אסיפה.ובקהילה ההנהלת ומאושר התקציב ב . בהמשך מוצגעובדת הנהלת חשבונות ויו"ר הקיבוץ

לאחר קיום שלושה דיונים  ,2018במרץ  26ביום  אושר בקלפי 2018מבדיקתנו עולה כי התקציב לשנת 

 פה.יבאס

 שינויים בתקציב במהלך השנה .4.6.3

התקציב המאושר מהווה הוראה כתובה לגבי אופן השימוש בכספי האשכול. יחד עם זאת, התקציב 

על מספר הנחות ויכול להשתנות במהלך השנה. נמסר לביקורת כי במידה ומנהל האשכול  מושתת

ונה למנהלת הקהילה ומנהלת הכספים לקבלת אישור, במידת חושב שיש צורך בשינוי התקציב הוא פ

 הצורך לאישור האסיפה.

נמסר  .במהלך השנה לא בוצעו שינויים בתקציב האשכול 2018מבדיקת הביקורת עולה כי בשנת 

לביקורת על ידי מנהלת הקהילה ומנהל האשכול כי הצפי הינו שהאשכול יסיים את פעילותו באיזון 

 נית.בי בהתאם לתוכיתקצ

 בקרה על עמידה בתקציב .4.6.4

בנוסף תוכנת קונטיקי. אמצעות ב האשכול, על ידי מנהלעל עמידת האשכול בתקציב מבוצעת הבקרה 

  מת גישה לתוכנת הקונטיקי, לבצוע בקרה.ית והחשמל קיהתקשור ,הנויענף  ילמנהל ,למנהל האשכול

ם על הפעילות שבאחריותם, , אינם מבצעים בקרה כספיענפי אינסטלציה, נגריה ואנרגיהמנהלי 

 כמו כן, בהיותו מנהל הבינוי מבצע בקרה על פעילות הענף. .הבקרה מבוצעת על ידי מנהל האשכול

כאמור,  .מנהלי הענפים במהלך השנה לבקרה על התקציבמנהל האשכול נפגש עם נמסר לביקורת כי 

 הפגישות אינן מתועדות. 

, בין היתר, דניםוהאשכול נפגשים אחת לשבועיים מנהלת הקהילה ומנהל  ,כמצוין בדוחבנוסף, 

 עמידת האשכול ביעדי התקציב. כאמור, הפגישות אינן מתועדות. ב

ראה/י המלצה  נחיות והחלטות שהתקבלו.ההלא יכלה הביקורת לבחון את ות, שבהיעדר תיעוד לפגי

 .1 מספר

פקת דוחות רבעונים. לאחר ה ,עמידה בתקציב מבוצעת אחת ברבעוןלביקורת כי בקרה על  נמסר

מנהלת הכספים, למנהלת הקהילה, מנהל האשכול ועובדת בדואר אלקטרוני מהדוחות מועברים 

  למרות בקשות הביקורת לא קבלנו תיעוד להתכתבויות.הנהלת החשבונות. 

מנהלת בתקציב. בהשתתפות מתקיים דיון )בתחילה ובסוף שנה(  פעמים בשנה כי  עוד נמסר לביקורת

קהילה נמסר דוח על הלהנהלת  נהלת מערך הכספים, עובדת הנהלת חשבונות ויו"ר הקיבוץ.קהילה, מ

לחברים מועבר המידע בדואר אלקטרוני בסמוך  )בסוף שנה(,  תקציבהתקציב )בתחילת שנה( ועמידה ב

 לדיון באסיפה על אישור התקציב ובסיכום שנה. 

 רות לחבריש .4.7

 החלטות הקיבוץ .4.7.1

בדגש על עבודות שהן  על ידי האשכול לחבר הקיבוץ הנוגעות למתן שירותבחנה את החלטות הביקורת 

 שהופצההבדיקה נסמכה על חוברת  לעומת שירותים הממומנים על חשבון הקהילה.על חשבון החבר 

נציין, כי המידעון נגיש לחברים באתר הקיבוץ, מידעון שירות אשכול תשתיות וחצר.  -לחברים 
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ם בעלי תפקידים מבדיקה מדגמית ושיחות שערכה הביקורת עבמזכירות הקיבוץ ובמשרד האשכול. 

 הנחיות המידעון מיושמות.וחברים, עולה כי 

 :ולענפים לחברים השירותים מתן תהליך את המתאר הזרימה תרשים הלןל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת רכש תוכנת "אדוויס" לניהול מתן השירות שמטרתה לשפר את השירות אשכול החצר והתשתיו

הניתן לחברים והענפים והעמקת הבקרה על מתן השירות. מזכירת האשכול מזינה את קריאות 

הנמצא בטלפון נייד. על נותן  ןהשירות לתוכנת המחשב, הקריאה מועברת לנותן השירות לישימו

השירות, החיוב ועוד. בהמשך החבר יוכל לצפות בתוכנה  השירות להזין את מועד היישום, פרטי

התוכנה נמצאת בהרצה ועובדת באופן חלקי  2018בסטטוס התיקון. נכון למועד הביקורת אוקטובר 

 .11 ראה/י המלצה מספר. בלבד בענפי האינסטלציה, אנרגיה וגז ונגריה ורק לקבלת קריאה

 

 

 מחירון .4.7.2

 2017בנובמבר . מבדיקתנו עולה כי ידעון ענפי חצר ותשתיותמחירון שירות ענפי האשכול מפורסם במ

פורסם לחברים מחירון מעודכן, ממועד זה לא עודכן המחירון. נמסר לביקורת על ידי מנהל האשכול 

מתייעץ עם מנהלי  ,שיש לעדכן את המחירון סבורבמידה ו .לעדכון בכל שנה על ידו כי המחירון נבחן

  דכן המחירון.ומע ,בהתאםהחלטה. הלה על הענפים ומידע את מנהלת הקהי

כולל חומרים ועבודה, שעת בענפים השונים מבדיקתנו עולה כי המחירון מפרט שירותים הניתנים 

עבודה לחשמלאי ועובד הבינוי ללא חומרים. בגין עבודות שאינן כלולות במחירון או עבודות מורכבות 

 או גדולות ניתנת הצעת מחיר, כמפורט בהמשך. 

בעבר על  ידי מנהלת העסקים ומנהל האשכול  המחיר חלפים נקבעניות הרווח על יכי מדסר נמ

 הנחיה מיושמת.ה מבדיקתנו עולה כי .12% -10% -ים הינו כעל חלפשנקבע עור רווח יש)הקודם(. 

 רותישפתיחת קריאת  .4.7.3

 רות יפתיחת קריאת ש

 הצעת מחיר/רות ישה מתן

העברת הנחיות לחיוב 

 

  רישום מתן השירות ואישורו
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פתיחת קריאת 

 שירות

 

 

מתקבלת אצל מזכירת האשכול הפנייה  -בינויי ופיתוח, אינסטלציה, נגריה, אנרגיה וגז 

בעיקר בטלפון )מוקד שירות(, אך גם דרך אתר הקיבוץ או באימייל. מזכירת האשכול 

מנהלת רשימה ידנית של הפניות הכוללת את שם הפונה, סיבת הפנייה ומספר טלפון של 

החבר הפונה. מזכירת האשכול מעדכנת את פרטי הפניה בתוכנת המחשב על פי נושא, 

תאריך ושעת פתיחת הקריאה, בעל המקצוע אליו מופנה הטיפול ועדיפות שם הלקוח, 

)דחוף או רגיל(. פרטי התיקון הנדרש מועברים לנותן השירות באימייל ובהודעה ישירה 

 לטלפון הנייד. לעובדי הבינוי מועברת ההודעה בשיחה טלפונית.

הגעה פיזית  הפניה מתקבלת אצל מזכירת החשמליה דרך אימייל, טלפון או -חשמליה

למשרד. מזכירת החשמליה מנהלת רישום ידני של הפניות הכולל שם הפונה, סוג 

התקלה, טלפון ליצירת קשר ותאריך הפניה. נמסר לביקורת כי החל מחודש דצמבר 

מזכירת החשמליה עוברת )פיזית( לבנין האשכול. כל קריאה שתתקבל תוזן לתוכנה 

 ותועבר לנותני השירות בישומון.

פניה ישירה למנהל הנוי או לאחד מאנשי הצוות בהתקשרות טלפונית.  -ותברואהנוי 

 חלק מהפניות נרשמות ידנית על ידי המקבל.

פניה ישירה לאחראי תקשורת בטלפון, מסרון או אימייל. הפניות  -תשתיות ותקשורת

  הטלפוניות נרשמות בצורה ידנית. המסרונים והאימליים נשמרים ברשת.

 

 החשיפה

הנוי ותברואה, תשתיות ותקשורת ולא דרך מזכירת ענף מנהל דרך וענפים החברים  ניית קריאות שירותהפ

על ידי בעל תפקיד  שירותעל קריאות השליטה  אינה מאפשרת, שירותהזנתן לתוכנת ניהול ההאשכול מונעת 

)למנהלי  אדמיניסטרציההתעסקות  תחסוך, צמצום פניות ללא מענהניהול השירות, ל נוסף למקבל הקריאה, ייעו

 .שירותותשפר את ה , תאפשר לחברים לעקוב אחר סטטוס הפניההענפים והעובדים(

 הביקורת המלצת

13.  
מזכירת עברו דרך יתקשורת ותברואה, תשתיות ונוי מענף שירות  לקבלתת ופניכי כל המומלץ 

  .לתוכנהיוזנו ו האשכול
B 

 מתן מענה לחבר / הצעת מחיר .4.7.4

מתן מענה 

הצעת לחבר/ 

 מחיר

 

כאמור, מזכירת האשכול מעבירה את הפניות לעובדים בעל  -ואינסטלציה בינויי ופיתוח 

פה או דרך הישומון. החבר אינו מיודע במועד העברת הפניה על מועד מתן השירות. סדר 

עדיפויות למתן השירות נקבע על ידי העובדים. העובדים מעדכנים את החבר לפני בואם. 

ש"ח ניתנת  150כי במידה ונדרשת עבודה שאינה כלולה במחירון ועולה על  מבדיקתנו עולה

לחבר הצעת מחיר כתובה בטופס ייעודי דרך האימייל או/ו בתיבת הדואר. הצעת המחיר 

נכתבת ומתומחרת על ידי מנהל הענף. מבדיקתנו עולה כי רק לאחר חתימת החבר על 

מבדיקתנו כי הנחיות הנוהל  הטופס, העבודה מאושרת לתחילת ביצוע. עוד עולה

ש"ח מחייבת אישור של  5,000המחייבות כי עבודה ללקוח מוסדי בקיבוץ בסכום שמעל 

 מנהלת המגזר, מיושמת. 
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מזכירת החשמליה מתעדת את הפניות שהתקבלו דרך האימייל, טלפון או  -חשמליה

ודע על ישירות במשרד ברשימה ידנית ומסמנת במרקר תקלות דחופות. החבר אינו מי

מועד מתן השירות במועד הפניה. העובדים מעדכנים את החבר לפני בואם. העובדים באים 

. נציין כי החל ממעבר מזכירת החשמליה לאשכול קריאות שרותלחשמליה ללקיחת 

 ( הפניות יועברו ישירות לישומון הנמצא בטלפון הנייד של החשמלאים.2018)דצמבר 

ות הנקבע על ידי העובדים. הצעות מחיר ניתנות במידה התקלות מטופלות על פי סדר עדיפ

ויש עבודה שאינה כלולה במחירון. מבדיקתנו עולה כי ההצעה ניתנת על ידי מנהל 

 החשמליה או מחליפו. תחילת עבודה במקרה זה לאחר אישור בחתימה של החבר. 

שיחה אחראי גז מקבל את המידע על קריאת השירות ממזכירת האשכול ב -אנרגיה וגז

טלפונית. אחראי אנרגיה וגז יוצר קשר עם הפונה וקובע מועד לבדיקת הפניה. במידה 

ויכול לטפל בבעיה מטפל ובמידה ואינו יכול, מזמין טכנאי חיצוני. אחראי הגז מעביר 

הצעת מחיר למזכירת האשכול, המעבירה את ההצעה לחבר.  החבר חותם לאשור העבודה 

 שכול. העבודה מבוצעת רק לאחר אישור הלקוח.ומחזיר את ההצעה למזכירת הא

מנהל הנגרייה מקבל את הפניה לעבודה ממזכירת האשכול, בישומון. בודק ומכין  -נגריה

הצעת מחיר ללקוח, ההצעה עוברת למזכירה להעברה לחבר. רק לאחר חתימת הלקוח על 

 הצעת המחיר מבצעים את העבודה.

ל הענף. הצעת מחיר ללקוח ניתנת בשיחה הפניה מגיעה ישירות למנה -נוי ותברואה

טלפונית ללא תיעוד. בפרויקטים גדולים ניתנת הצעה כתובה מסודרת. החבר מקבל 

 השירות אינו נדרש לחתום על הצעת המחיר לאישור. 

אחראי התקשורת מקבל את קריאות השירות ישירות אליו, מתעד  -תשתיות ותקשורת

מתן שירות וללא תשלום החבר. במקרים בהם ומטפל בהתאם. רוב הקריאות הן בגדר 

נדרשת הצעת מחיר )לדוגמה, שיפוץ בית והעברת נקודות( ניתנת הצעת מחיר כתובה 

  ללקוח. העבודה מבוצעת רק לאחר חתימת הלקוח לאישור ההצעה.

 

 החשיפה

לחברים  רותשאו אפ מידע והיעדר העברת שירותהקבלת על מועד במועד פנייתו, הלקוח )החבר או הענף( אי ידוע 

חוסר שביעות רצון של מקבל חושפים את הענף לחילוקי דעות מול הלקוחות ו, שירותלצפייה בסטאטוס בקשת ה

 .שירותה

 לגרום לחילוקי דעות. ועלול בקרההפוגעת בנתיב  ללא תיעוד, טלפוןהנוי בללקוחות הצעת מחיר  מתן

 הביקורת המלצת

 B .שירותוסטאטוס ה שירותקוח )חבר/ענף( על מועד המידע ללמומלץ לבחון דרכים למתן   .14

 B כתיעוד. ןולשמור אות , שיחתמו על ידי הלקוח לאישורהנוי ות ללקוחותת מחיר כתובולתת הצעיש   .15

 רישום מתן שירות ואישור החבר את השירות .4.7.5
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רישום מתן 

שירות 

ואישור 

החבר את 

 השירות

 

דכן בישומון על מתן השירות וסגירת קריאת בסוף העבודה העובד אמור לע -בינוי ופיתוח 

סגירת קריאות שירות  2018השירות. מבדיקתנו עולה כי נכון למועד הביקורת, אוקטובר 

מבוצעות באופן חלקי בלבד בישומון. לפיכך, אין באפשרות מזכירת האשכול או מנהל 

הקריאה האשכול לקיים מעקב בכל זמן נתון אחר מתן השירות וסגירת קריאה. סגירת 

מבוצעת בתוכנה על ידי מזכירת האשכול פעמים בחודש, במועד ביצוע הודעת חיוב. 

מבדיקתנו עולה כי החבר אינו נדרש לאשר את השירות הניתן. נציין כי, ישנם מקרים 

בהם החבר אינו נמצא בבית בעת ביצוע התיקון. בהתאם למהות התיקון החבר מחויב על 

ר מוקדמת. )שעות וחלקים( הודעת החיוב מועברת לחבר פי מחירון או על פי הצעת מחי

 בסוף חודש. 

העובדים מנהלים טבלת מעקב ידנית, המעודכנת בכל יום, אחר העבודות  -אינסטלציה

המבוצעות על ידם )לא מעדכנים בישומון(. בסוף החודש מעבירים למזכירת האשכול 

עדכן בעת הזנת נתוני הנחיות לחיוב החברים והענפים. סטאטוס קריאת השירות מת

החיובי לתוכנה על ידי המזכירה. החברים אינם נדרשים לחתום על אישור ביצוע תיקונים 

 ועבודות בביתם. 

עובדי החשמליה ממלאים דוח כתוב )ידני( המתעד את מתן השירות, בצמוד  -חשמליה

בקשת  למועד בצוע השירות )כל יום(. בהתאם לדוח, מוחקים מזכירת הענף או העובד את

השירות מהרשימה. מבדיקתנו עולה כי עובדי החשמליה מחתימים את הלקוח על  אישור 

 ביצוע העבודה כאשר מדובר בעבודות שאינן כלולות במחירון. 

מזכירת האשכול מיודעת על ביצוע העבודה רק בעת קבלת הנחיות חיוב.  -אנרגיה וגז

  החברים אינם נדרשים לאשר את ביצוע העבודה והחיוב.

רישום מתן השירות מבוצע במערכת המחשוב על ידי מזכירת האשכול בעת  -נגריה

החיוב, אחת לחודש. בעבודות גדולות ניתן אישור לקוח על ביצוע עבודה. בתיקונים קלים 

  לא נדרש אישור הלקוח לקבלת השירות.

חיית ביצוע השירות נרשם אצל מזכירת האשכול בסוף חודש במועד מתן הנ -נוי ותברואה

  החיוב. הלקוח אינו נדרש לאשר את ביצוע העבודה.

יצוע השירות מתועד על ידי אחראי התקשורת בעזרת טבלת אקסל.  -תשתיות ותקשורת

מזכירת האשכול מיודעת על השירות במועד קבלת הנחיות חיוב מאחראי תקשורת. 

  הלקוח אינו נדרש לאשר את ביצוע עבודה.

 

 החשיפה

ובקרה על מעקב , אינו מאפשר קיום שירותצוע היבמועד ב ןושומלי שירותומתן ה ירותשאי הזנת קריאת ה

את האשכול לאי חשוף בכך מזכירת האשכול, מנהל האשכול ומנהל הענף.  על ידי שירותסטאטוס קריאות ה

 . שירותטיפול בקריאות 

התיקון, מחיר ואף י דעות לגבי לחילוק אשכולחשוף ה ,בהעדר אישור של החבר או הענף לביצוע עבודה או תיקון

 איכות התיקון.
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 הביקורת תוהמלצ

 B בזמן אמת. לישומון  שירותמתן האת  הזיןמומלץ ל  .16

 C בישומון.על טופס ביצוע עבודה או  ,שירותלאישור קבלת ה שירותמומלץ להחתים את מקבלי ה  .17

 הנחיות לחיוב החבר .4.7.6

העברת 

הנחיות לחיוב 

 החבר

 

 

ש מנהל הבינוי מתמחר את העבודות. מזכירת האשכול מעבירה הודעות בסוף החוד -בינוי 

חיוב לחברים ולענפים בתאי הדואר וקובץ חיוב מרוכז חודשי להנהלת חשבונות להמשך 

 חיוב. 

הצעות עבודות שאושרו על ידי חברים לפני ביצוע העבודה  4 -מבדיקה שערכה הביקורת ב

לאחר אישור ההצעה על ידי הלקוח בכתב יד עולה כי בשתיים מהן בוצע שינויי במחיר 

 . השינוי ללא חתימת הלקוח לאישור

בסוף חודש מועבר למזכירת  –אינסטלציה, אנרגיה וגז, נוי ותברואה, תשתיות ותקשורת 

האשכול דוח הכולל את שם מקבל השירות וסכום החיוב. השאר מבוצע באופן זהה 

 לתהליך בבינוי ופיתוח. 

שמליה מעבירה פעמיים בחודש להנהלת חשבונות קובץ חיוב מזכירת הח -חשמליה

 לחברים ולענפים. במקביל מעבירה הודעות חיוב לחברים.

בסוף חודש מועברות למזכירה הנחיות לחיוב בהתאם להצעות מחיר שאושרו על  -נגריה

  ידי הלקוח. שירות תיקון מבוצע באופן זהה לענף הבינוי.

 

 

 החשיפה

עלול  לאישורללא חתימת הצדדים יד על גבי הצעת מחיר החתומה לאישור על ידי הלקוח,  ינויי בכתבביצוע ש

 להוביל לחילוקי דעות על תוכן ההצעה, על פרטי המציע ועל תוקף ההצעה.

 הביקורת המלצת

18.  
צוע השינוי בהצעת מחיר החתומה על ידי ייש להקפיד להחתים את הלקוח ומבצע השינוי לאישור ב

 צוע השינוי שהתקבלה בצמוד להצעת המחיר המאושרת.יהנחיה לבהמיד את או להצ הלקוח
C 

 משוב .4.7.7

. ובעלי תפקידם לקבלת משוב חבריםערכה שיחות עם  הביקורתבהתאם לבקשת ועדת הביקורת, 

משוב לאשכול תשתיות וחצר. למרות בקשות חוזרות הביקורת לא קיבלה  נמסר לנו כי נערךכאמור, 

 השוואה.  את תוצאות המשוב לצורך

 :םיתפקידים וחברמהשיחות עם בעלי  שעלונושאים ה להלן
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 מקשהרבה הביד על החברים וכרוך בבירוקרטיה מכ  הקיים באשכול תהליך פניה לקבלת שירות 

  .על החבר

 .אין מענה בכל השעות שפורסמו 

 בלה מענה.יאינה חוזרת אל השיחה שלא ק במידה והמזכירה עסוקה או בשיחת בטלפון נוספת 

  ייחודים על התקלה.  אינו מאפשר מתן פרטים שירותולא באופן ישיר לנותן ה שירותפניה למוקד

 .שירותעוד נמסר כי המידע אינו מועבר בשלמותו לנותן ה

   וכיוצ"ב.  , סטאטוס הטיפולאין דרך לדעת האם פנייתו התקבלה, מתי הבעיה תטופללפונה 

 ולא רק כלקוח שבוי חבר כלקוח, השירותהתודעת את  שירותיש לחדד לנותני ה . 

 צוע התיקון.יהחבר אינו יודע מתי יבואו לב 

 .נעשות עבודות בשטח ביתו של החבר, ללא ידוע החבר מראש 

  מראש.והשכנים מבוצעות עבודות המחייבות ניתוק חשמל או מים ללא ידוע החברים 

 שירותיעות רצון מהלא קיים טופס מתן משוב ושב. שירותלא נבחנת שביעות רצון החברים מה 

 שניתן, לרבות איכות העבודה, עמידה בלוח זמנים, אדיבות, מחיר וכיוצ"ב.

 סיעור יחדיו יאפשר שתוף פעולה,  ענפיםעם מנהל האשכול ופגישות מנהלי ה ענפיםפגישות מנהלי ה

 פעילות אחת הפועלת למטרה אחת.אשכול/מוחות, הרגשה של 

  ין.ימנהל האשכול מתפקיד מנהל הבנמבחינה ניהולית יש להפריד את תפקיד 

 עצות עם ועדת תכנון ומתאר.ייש לבצע עבודות באישור והתי 

 החברים מהתנהלות האשכולבחינת שביעות רצון לקיים עריכת משוב אחת לתקופה ל. 

 

 

 

 החשיפה

עות ומשוב לבחינת שבי  רותיבאשכול, מי פונה לקבלת ש המתקבלות שירותפניות הקיום ניתוח של מהות אי 

דרישה של ועלול לפוגע בפעילות האשכול, ברווחיות האשכול, בקיטון במספר הפניות  ,שירותרצון מקבל ה

 מחוץ לקיבוץ.אף לחיפוש פתרונות אחרים, חברים 

 הביקורת המלצת

19.  

לאשכול, לרבות סוגי אוכלוסייה, סוג הפניות, היקף הפניות  שירותשל פניות הח ניתולבצע מומלץ 

לרבות צרכי  לאשכול להסיק מסקנותועוד. בהתאם לתוצאות  , שביעות רצוןוגדרתביחידת זמן מ

התייעלות  בדגש על  ולפעול בהתאם, להגדיר את צרכי הקיבוץ והחברים מענפי האשכול כח אדם

 למשתמשים.  מתן שירות גבוהבעבודה ו

B 

  



 2019 ביוני 19

 האפט יעוץ וניהול בע"מ זיו 18 קיבוץ נען

 צוות ביקורת פנימית בקיבוצים –( RASניהול סיכונים ) דוח –אשכול תשתיות וחצר 

 

 סיכום ומסקנות .5

 1639 -ל שירותהאשכול נותן הקהילה. לניהול קי מהמגזר העס 2018עבר בתחילת שנת אשכול התשתיות והחצר 

את ענף הבינוי, אינסטלציה, חשמל, נוי ותברואה, נגריה, אנרגיה וגז, ותשתיות כולל תשתיות וחצר אשכול נפש. 

 תקשורת, וחשמליה.

למועד הביקורת נכון  ם. מנהל האשכול משמשבעזרת מנהלי הענפיהאשכול מנוהל על ידי מנהל האשכול 

תשתיות וחצר . לאשכול בקיבוץ כמנהל בינויי ומנהל חברת החשמללהיותו מנהל האשכול  בנוסף( 2018ר )אוקטוב

לחלק מהמנהלים והעובדים בלבד. נמסר לביקורת כי לא מתקיימות ישיבות הגדרות תפקיד נמצאו  הנהלה.אין 

 . ובענפים באשכול צוות

כלומר לא  לתוכנה נמצאת בהרצה. שירותקריאות ההאשכול רכש תוכנה לניהול שירות, במועד הביקורת הזנת 

מנהל האשכול, מזכירת  שירות. בהתאם אין באפשירותאו סטאטוס ה שירותסיום מתן הלתוכנה מידע כגון מוזן 

 הפתוחות.  שירותהאשכול ומנהל הענף לקיים מעקב אחר קריאות ה

אשכול, פעילות הייעל את יקדם וברים חמה הטמעת תוכנת השירות באשכול, עריכת משוב לקבלת רעיונות ומידע

 שביעות רצון החברים.ותהליך מתן השירות 

 להלן ריכוז המלצותינו, כפי שניתנו בגוף הדוח:

 בדוח הפרק

 מספר

 ההמלצות

 בפרק

 ההמלצות דירוג

A B C 

 - - - - כללי  4.1

 3 4 - 7 מבנה ארגוני  4.2

 - 2 - 2 יעדים  4.3

 - - 1 1 מרכת המחשוב  4.4

 - 1 - 1 נהלי עבודה  4.5

 - 1 - 1 תקציב האשכול  4.6

 2 5 - 7 שרות לחבר  4.7

 5 13 1 19 המלצות כ"סה

 תמצית המנהלים מצורפת בנספח א'.

 תפנימי תמבקר – אורית פורד: ידי על נערך

 ,רב בכבוד

 האפט זיו

 מ"בע וניהול ייעוץ
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 ריכוז ממצאים והמלצות –נספח א' 

 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה
 ריםמבוק תגובת

 האחראי

 לביצוע

 זמנים לוח

 לביצוע

 מבנה ארגוני

1.  

. נפגשת עם מנהל האשכול אחת לשבוע מנהלת קהילה

. לא מנוהלת רשימה פגישותהמנהלת הקהילה מתעדת את 

הניתנות ולוחות זמנים הנחיות  ,של החלטותמרכזת 

 למנהל האשכול. 

מומלץ לנהל רשימה של ההחלטות 

בודה בין וההנחיות שהתקבלו בפגישות הע

מנהלת קהילה ומנהל האשכול כולל לוחות 

 זמנים ולנהל מעקב אחר ביצוען.

 

C 

סיכומים עם 

החלטות מבוצעים. 

מקבלים את 

ההמלצה לנהל 

 רשימה אחת עם רצף.

מנהלת 

 הקהילה

 מידי

2.  

"נוהל מינוי ואורך כהונה של בעלי  7בחוברת הכחולה פרק 

מינוי מנהלי תפקידים ומנהלי ענפים", אין הנחיה על דרך 

לא היו מנהלי  במועד כתיבת הנוהלמאחר ואשכולות 

  .מנהלי ענפים וצוות ניהול אשכולות בקיבוץ אלא

בחוברת הכחולה  7מומלץ להוסיף לפרק 

נוהל מינוי ואורך כהונה של בעלי תפקידים 

את דרך בחירת מנהלי  ומנהלי ענפים",

 האשכולות ואורך כהונתם.

C 

מש"א  מקובל מאוד.

ר באישו

 האסיפה

להחלטת 

מש"א 

מומלץ 

במהלך 

2019 

3.  

נמסר לביקורת כי מנהל האשכול נפגש בעבר אחת 

לשבועיים עם כל אחד מנהלי הענפים )בנפרד( ועל פי 

הצורך. נושאי הפגישה, הנחיות והחלטות שהתקבלו 

כמו כן, מבדיקתנו עולה כי בשמונת  בפגישות לא תועדו.

בות מוסדרות של החודשים האחרונים לא  מתקיימות ישי

  מנהל האשכול עם כל מנהל ענף בנפרד.

מומלץ לקיים ישיבות סדורות של מנהל 

האשכול עם כל מנהל ענף בנפרד לצורך 

, הכוונה, הענף התנהלות עלבקרה  ביצוע

, התמקצעות, בעיות פתרון, לעתיד תכנון

 ולתעד את הפגישות. עוד, בתקציב עמידה

 

B 

מישמים את 

 ההמלצה. מתקימות

גישות עם כל מנהל פ

ענף בנפרד, כולל 

 בחודש. מיםתיעוד פע

מנהל 

 האשכול

 מיידי

4.  

 נקבע כי לכל אשכול תהיההנחיות מודל ניהול באשכולות ב

מבדיקתנו יחד עם זאת, לא הוגדר הרכב ההנהלה. . הנהלה

הנהלה ובשנה עולה כי לאשכול תשתיות וחצר לא קיימת 

יש למנות הנהלה לאשכול תשתיות וחצר, 

על מוסדות כפי שנקבע בהנחיות המודל. 

לקבוע את הרכב ההנהלה, הקיבוץ 

סמכותה, הרכבה, תדירות פגישות 

B 

הנחיה תעודכן, אין 

צורך בהנהלה 

 לאשכול. 

מנהלת 

 הקהילה

במהלך 

 2019שנת 
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה
 ריםמבוק תגובת

 האחראי

 לביצוע

 זמנים לוח

 לביצוע

לכל ראשי משותפות לא מתקיימות ישיבות האחרונה 

  .הצוותים )הנהלה פעילה(

ותיעודן. כמו כן מומלץ לכנס את ראשי 

הענפים באשכול )הנהלה פעילה( אחת 

 לתקופה.

5.  

תפקיד מנהל האשכול כולל את ניהול ענף הבניה, בנוסף 

להיותו מנהל חלוקת החשמל. נמסר לביקורת כי קיים 

 קושי בביצוע שלושת התפקידים על ידי בעל תפקיד אחד.

מומלץ לבחון חלוקת תפקיד מנהל 

חשמל החברת חלוקת האשכול, מנהל 

 ל ענף הבינוי לשתי מישירות.ומנה בקיבוץ

 

B 

באוקטובר  – בוצע

גויס מנהל 

חברת  פרויקטים.

חלוקת חשמל נשארת 

 תחת מנהל האשכול.

מנהל 

אשכול 

ומנהלת 

 מש"א

 בוצע

6.  

מנהלי בבדיקתנו לא נמצאו הגדרות תפקיד כתובות ל

הענפים והעובדים בבינוי, אינסטלציה, נוי ותברואה, נגריה 

התנהלות ללא הגדרות  ובדי החשמליה.תקשורת ולע

תפקיד כתובות, עלולה לגרום לחילוקי דעות על סמכות 

 קבלת החלטה, על ביצוע או אי ביצוע עבודה ועוד. 

מומלץ לעגן בהגדרת תפקיד כתובה את 

תפקידי, סמכויות ואחריות מנהלי הענפים 

והעובדים בבינוי, אינסטלציה, נוי 

די ותברואה, נגריה תקשורת ולעוב

 החשמליה.

C 

לכל מנהלי הצוותים 

קיימות הגדרות 

תפקיד כתובות. 

דים יכתבו בלעו

 הגדרות תפקיד.

מנהל 

 האשכול

 

7.  

נמסר לביקורת כי כלל עובדי האשכול  נפגשים כשלוש 

פעמים בשנה לאירועים כגון טיול צוות, חגים ועוד. עוד 

נמסר כי לא נערכות הדרכות )מלבד הדרכות בטיחות( כגון 

ות מתן שירות ועוד וכי לא מתקיימות שיחות משוב סדנא

 לעובדים.

מומלץ להטמיע תכנית הדרכות )כגון 

הדרכה למתן שרות, בצוע רכש ועוד( 

בתדירות קבועה לכל ענף ולכל האשכול. 

כמו כן, מומלץ לקבוע אחת לתקופה שיחת 

משוב אישית לכלל העובדים עם 

 המנהלים.

B 

הדרכות מתקיימות  –המלצה אינה מקובלת 

מקצועיות, הדרכות כגון שירות, לא מקובל 

שצריך לבצע באופן קבוע, אלה לפי הצורך. 

מתקיימות שיחות משוב לקראת דיוני שכר 

 בסביבות נובמבר/דצמבר.

 יעדים
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה
 ריםמבוק תגובת

 האחראי

 לביצוע

 זמנים לוח

 לביצוע

8.  

, עולה כי 2018לשנת  וענפי הקהילה מעיון בתוכנית המשק

לא נקבעו יעדים לענפי האשכול ולאשכול מלבד היעד 

באי קביעת יעדים לאשכול ל ענפי האשכול. לאיחוד כל

האשכול/הענף ינוהל ללא קיים חשש וענפי האשכול, 

  ת.ומוגדר ותמטר

מומלץ לקבוע יעדים לאשכול ולענפי 

האשכול ולקיים מעקב אחר עמידה 

 ביעדים.

B 

   בוצע

9.  

, (2017בשנת ) משובבתוכנית המשק מצוין כי נערך 

 ונים.צוע ניתוח מעמיק של הנתישיפורסם לחברים לאחר ב

למרות בקשות הביקורת לא קבלנו תיעוד למשוב שנערך 

לאשכול תשתיות וחצר. כמו כן, תוצאות המשוב לא 

 פורסמו לחברים. 

 

יש לבצע ניתוח לנתוני המשוב ולפרסם את 

התוצאות לחברים. במידה ויוחלט שלא 

לנתח ולפרסם את המשוב יש לידע את 

החברים על ההחלטה ועל הסיבות שהביאו 

 לכך.

 

B 

 .2017בשנת  המשוב נערך בכל ענפי הקהילה

תוצאות כי וחלט הלמשוב היה נמוך. המענה 

כבר אינן  2017המשוב המשקפות מצב משנת 

כי מנהלת הקהילה תפרסם הוחלט רלוואנטיות. 

קיום משוב אפשרות לבחן ת .לחבריםהמידע את 

 חדש.

 מערכת המחשוב

10.  

כון למועד הביקורת, נתוכנה לניהול השירות. באשכול 

מבוצע פיילוט לשימוש בתוכנה ברישום  2018אוקטובר 

דוחות  לא מופקיםחלק מהקריאות המתקבלות בלבד. 

קריאות פתוחות, וח כדוגמת ד חריגים בחתכים שונים

ועוד. משך מתן מענה לקריאה, קריאות לא מתומחרות 

   בקרה לצורך גילוי טעויות ואי סדרים.קיום  המאפשרים

לחברים להזמין שרות, לבחון את  מאפשרת התוכנה אינה

סטאטוס הקריאה בכל זמן נתון ולתת משוב שביעות רצון 

 לאחר קבלת השרות.

הול מומלץ לפעול להטמעת תוכנת ני

השירות באשכול ולקבוע  דוחות חריגים 

שיופקו אחת לתקופה שתקבע למנהל 

האשכול ומנהלי הענפים. כמו כן, מומלץ 

לבחון אפשרות להתקנת אפליקציה 

שתקושר לתוכנה ותאפשר לחברים 

להזמין שירות, לבחון את סטאטוס 

הקריאה בכל זמן נתון ומתן משוב לאחר 

 קבלת השירות. 

A 

 . ההמלצה מקובלת

 להתקנת אפליקציהקיימת אפשרות בתוכנה 

 את פתיחתנבחן  המחייבת תשלום נוסף. 

האפליקציה לאחר סיום הטמעת השלב הראשון 

 של התוכנה.

 נהלי עבודה באשכול
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה
 ריםמבוק תגובת

 האחראי

 לביצוע

 זמנים לוח

 לביצוע

11.  

באשכול נוהל רכש כתוב, הנוהל לא הועבר בכתב למנהלי 

 להתחייבות הרשאה גובההענפים. לא נקבע כנדרש בנוהל 

. לא נמצאו לכל מנהל ענף באשכול חיצוני גורם מול

בבדיקתנו נהלים נוספים כתובים.  בהעדר נהלים כתובים, 

ת על מבוסס מנהל האשכול ומנהלי הענפיםהתנהלות 

דבר החושף את  נוהגים שהשתרשו במהלך השנים,

להתנהלות בהתאם לשיקול דעתו של בעל  האשכול/קיבוץ

 התפקיד.

 מול להתחייבות הרשאה גובהיש לקבוע 

, ענף באשכול לכל מנהל חיצוני גורם

להעביר למנהלי הענפים באשכול את נוהל 

הרכש שנכתב על ידי מנהל האשכול, 

לכתוב נהלי עבודה נוספים לענפי האשכול, 

ולקיים בקרה  אחר יישום הנהלים הלכה 

 למעשה.

 

B 

האשכול נקבע למנהלי 

גובה הרשאה. 

הממצא נוגע לכלל 

הארגון והקיבוץ 

ומחייב בחינה של כלל 

הליך הרכש המבוצע 

לכן לא יטופל בקיבוץ. 

רק באשכול אלא לפי 

  הנחיות ההנהלה.

מש"א 

וצוות 

 ול.הניה

 2019מהלך 

 תקציב האשכול

12.  

לאורך זמן, מחייבים מימון של הפסדים מתמשכים 

הקהילה. דבר העלול לגרום להקטנת / הפסקת השירותים 

 הניתנים על ידי האשכול לחברים, ענפים ולקהילה.

יש לבחון את הסיבות להפסדים בענפי 

תמחור שביעות רצון, האשכול, בהם 

ניצול כח  השירותים, הליך הרכש, מלאי,

 האדם והציוד ועוד.

B 

בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי בגרעון 

שינוי על ידי האשכול לעומת שנים קודמות. 

המעבר ו עובדי האשכול, ומדניות החלטות

 לניהול כאשכול.

 שירות לחבר

13.  

הפניית קריאות שירות החברים וענפים דרך מנהל ענף 

הנוי ותברואה, תשתיות ותקשורת ולא דרך מזכירת 

ול השירות, אינה האשכול מונעת הזנתן לתוכנת ניה

מאפשרת שליטה על קריאות השירות על ידי בעל תפקיד 

נוסף למקבל הקריאה, ייעול ניהול השירות, צמצום פניות 

ללא מענה, תחסוך התעסקות אדמיניסטרציה )למנהלי 

רות מענף מומלץ כי כל הפניות לקבלת שי

נוי ותברואה, תשתיות ותקשורת יעברו 

 דרך מזכירת האשכול ויוזנו לתוכנה. 

 

 

B 

מנהל  .מקובל

 האשכול.
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 המבקר המלצת הממצא 
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הענפים והעובדים(, תאפשר לחברים לעקוב אחר סטטוס 

 הפניה ותשפר את השירות.

14.  

הלקוחות )החבר או הענף( אינם יודעים במועד הפניה, על 

שירות. לחברים אין אפשרות לצפייה המועד קבלת 

בסטאטוס בקשת השירות. דבר העלול לגרום לחילוקי 

 יעות רצון של מקבל השירות.דעות וחוסר שב

מומלץ לבחון דרכים למתן מידע ללקוח 

)חבר/ענף( על מועד השירות וסטאטוס 

 השירות.

 

 

 

 

B 

ונעשים  מקובל

. מאמצים ליישום

בגמר הטמעת תכנת 

השירות תתווסף 

אפלקציה לחברים 

שיוכלו לראות בזמן 

אמת את סטאטוס 

הקריאה וכל מידע 

 רלוונטי נוסף.

מנהל 

 האשכול

 2019יוני 

15.  
כי הצעות מחיר בנוי ניתנות ללקוחות מבדיקתנו עולה 

בטלפון ללא תיעוד. דבר הפוגע בנתיב הבקרה ועלול לגרום 

 לחילוקי דעות.

יש לתת הצעות מחיר כתובות ללקוחות 

הנוי, שיחתמו על ידי הלקוח לאישור 

 ולשמור אותן כתיעוד.

B 
מנהל  מקובל

 האשכול

 מבוצע

16.  

מועד ן בושומלי שירותומתן ה שירותאי הזנת קריאת ה

, אינו מאפשר קיום מעקב ובקרה על שירותצוע היב

על ידי מזכירת האשכול, מנהל  שירותסטאטוס קריאות ה

 האשכול ומנהל הענף. 

 שומוןייל שירותמתן האת  מומלץ להזין

 בזמן אמת. 

 

B 

מנהל  מקובל. 

 האשכול

 

17.  

 .עבודה או תיקוןמקבל השרות אינו נדרש לאשר את בצוע 

האשכול לחילוקי דעות לגבי ת אחשוף דבר העלול ל

 , מחיר ואף איכות התיקון.שבוצע התיקון

מומלץ להחתים את מקבלי השירות 

לאישור קבלת השירות, על טופס ביצוע 

 .בישומןעבודה או 

 

C 

עקרונית מקובל. 

אף עבודה לא כי  נציין,

מבוצעת לפני אישור 

הלקוח בכתב/מייל 

 כאשר יש לכך עלות.

מנהל 

 האשכול
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 המבקר המלצת הממצא 
 דירוג

 ההמלצה
 ריםמבוק תגובת

 האחראי

 לביצוע

 זמנים לוח

 לביצוע

18.  

יקורת נמצא כי בוצע שינוי בכתב יד בבדיקה שערכה הב

על גבי הצעת מחיר החתומה לאישור על ידי הלקוח, ללא 

 חתימת הצדדים לאישור. 

יש להקפיד להחתים את הלקוח ומבצע 

בהצעת מחיר  השינוי לאישור בצוע השינוי

החתומה על ידי הלקוח או להצמיד את 

צוע השינוי שהתקבלה בצמוד ינחיה לבהה

 ושרת.להצעת המחיר המא

C 

כי וקפד ימקובל. 

ישמר תיעוד לכל 

 עדכון/אישור

במייל או  המתקבל

 .בכתב

נהל מ

 האשכול

 

19.  

לא מבוצע ניתוח של מהות פניות השירות המתקבלות 

באשכול, מי פונה לקבלת שירות. כמו כן, לא נערך  משוב 

לבחינת שביעות רצון מקבל השירות. באי בצוע ניתוח של 

פעילות האשכול, פניות השירות לאשכול, עלול לפוגע ב

ברווחיות האשכול, בקיטון במספר הפניות ודרישה של 

 חברים לחיפוש פתרונות אחרים, אף מחוץ לקיבוץ.

מומלץ לבצע ניתוח של פניות השירות 

לאשכול, לרבות סוגי אוכלוסייה, סוג 

הפניות, היקף הפניות ביחידת זמן 

מוגדרת, שביעות רצון ועוד. בהתאם 

לאשכול לרבות  לתוצאות להסיק מסקנות

צרכי כח אדם, להגדיר את צרכי הקיבוץ 

והחברים מענפי האשכול ולפעול בהתאם 

בדגש על  התייעלות בעבודה ומתן שירות 

 גבוה למשתמשים. 

B 

מנהלת  מקובל

 הקהילה

 מהלך

 2019 

 


