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  מ ל ב " י

  :טבלת ריכוז ממצאי�

  המלצה  ממצאי�  סעי� בדוח  

בחינת תהלי
 רישו�   3.1.1

  הקריאה לאיסו� מוצרי�

ניהול רישו� התרומות מבוצע באופ� ידני  .1

  על גבי טפסי האיסו�. 

שנדגמו  8�. חמישה פתקי איסו� מתו
 ה2

לא הכילו סימו� א� המוצר נאס� או לא 

  לאיסו� נדחהראוי לשימוש או הא� המועד 

טפסי  יפל אמינות נמוכה של דיווחי� ע .3

 האיסו� ועל פי ריכוז הנתוני� החודשי.

  

ק אודות יטופס האיסו� יכלול פירוט מדוי .1

הפריטי� שנאספו באמצעות ציו� האפשרות 

המתאימה מתו
 מספר אפשרויות כאשר הנהג 

  יבחר באפשרות המתאימה. 

מועד  הא� הא� ראוי לשימוש, (מוצר שנאס�,

  קיו� מענה בבית התור�) האיסו� נדחה,

. להוסי� בטופס המובנה את חתימת הלקוח, 2

  וזאת על מנת לוודא שמוצר שסומ� 

"לא ראוי לשימוש", לא ייאס� על ידי הנהגי�  �כ

  לצור
 שימוש� הפרטי או מכירתו.

תבוצע התאמה בי� נתוני האיסו� לנתוני  .3

  הקריאה כפי שנקלטו בסני�.

רישו� הכניסה למחסני   3.1.2

העמותה, בקרת איכות על 

 המוצרי� 

  

העדכו� על פי רישומי המובילי� אינו  .1

מאפשר בקרה שאכ� מה שנלקח מבית 

  התור� אכ� הגיע למחס� הסני�.

לא מנוהל מלאי מוצרי� בסני� באופ�  .2

 מסודר הכולל נתוני תוספת וגריעת מוצרי�.

ו� ניהול המלאי מבוסס רק על טבלאות איס

  המוצרי� היומיי�. 

  

ער
 יבעת כניסת המוצרי� למחס� העמותה י

רישו� מסודר וא� ממוחשב של המוצרי�, לרבות 

 תיאור� ומצב�.

יש לנהל את מלאי המוצרי� בסני� בצורה שנית� 

יהיה לזהות את מקומ� במחס�, מקור� ובמידה 

(מכירה, תיקו� או השמדה)  ומבוצעת גריעת מלאי

  המלאי� של הפעולה. יש למלא את הפרטי�

בדיקת התאמת נתוני מלאי   3.1.3

המוצרי� במחס� הסני� 

 בהשוואה לרישומי הקליטה

  

קיי� הפרש מהותי בי� נתוני ס
 איסופי�  .1

 
כפי שדווח על ידי הסני� לנתוני ס

 האיסופי� כפי שעלו בביקורת.

לא קיי� רישו� נאות של פריטי�  .2

ו� על הנגרעי� מהמלאי, אלא באמצעות ריש

  גבי הקבלה שהונפקה לרוכש המוצר.

חוסר התאמה בי� רישו� פריטי�  .3

הכלולי� בטפסי האיסו� יומיי�, לרישומי� 

בטבלת ריכוז האיסופי�, לדוגמא: מראות, 

מיטות תינוק, מכשירי ספורט ועוד. אות� 

 
פריטי� כלולי� בדוחות איסו� יומיי�, א

לא נכללי� בדוח האיסו� החודשי שאמור 

 א את המלאי הקיי� בעמותה.לבט

. להוסי� בטופס המובנה את חתימת הלקוח, 1

  וזאת על מנת לוודא שמוצר שסומ� 

"לא ראוי לשימוש", לא ייאס� על ידי הנהגי� �כ

 לצור
 שימוש� הפרטי או מכירתו. 

ניהול המלאי יכלול את כל הכניסות והיציאות  .2

למלאי, תו
 פירוט תיאור המוצר, מצבו ומחירו, 

לצור
 ניהול מלאי תקי�. אי� כיו� התייחסות 

לנושא ניהול המלאי הכולל, המשלב התייחסות 

לתוספת מלאי שנמכר למלאי קיי�, לבי� גריעת 

 מלאי שנמכר.

מי, מנהל החשבונות והכספי� של הסני� המקו .3

ינהל ספירת מלאי תקופתית ויאשר בחתימתו את 

 נתוני ריכוז האיסופי� החודשי התקופתי.
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טפסי איסו� ללא סימו� הא� המוצר  .4

נאס� או "לא ראוי לשימוש" או "המועד 

 לאיסו� נדחה".

  

  

קיימת אי התאמה בי� נתוני גו� הקבלה  .1  הפקת קבלות  3.2.2

 לנתוני סה"כ הקבלה.

 מופקות קבלות ללא חתימה וחותמת. .2

  

. לוודא התאמה בי� הסכומי� הנרשמי� בגו� 1

  סה"כ. הקבלה לסכו� הנרש� בשורת

. לוודא כי כל הקבלות נחתמות על ידי גור� 2

 מורשה מטע� מלב"י.

  

  הפקדות  3.2.3

  

  

  

  

  

  

  

קיימת אי התאמה בי� נתוני ס
 ההכנסות 

על פי נתוני קבלות שהופקו במהל
 חודש 

לנתוני ס
 ההפקדות שבוצעו  2011מר)

  לסני� הבנק.

  

ולוודא כי  זאתיש לאתר את הסיבה לאי התאמה 

מה מלאה בי� התקבולי� המתקבלי� קיימת התא

לסכומי ההפקדה בבנק, על מנת לשלול כל 

אפשרות שמזומני� שנגבי� לא מופקדי� באופ� 

 מיידי בחשבו� הבנק.

  

ניהול נוכחות ושכר   3.5.1

  העובדי�

נמצא כי קיימי� פערי� בי� נתוני 

המתנדבי� כפי שמופיעי� בפועל בסני� 

 מלב"י כפר סבא לעומת אלו המדווחי�

  בעירייתלשירותי� חברתיי� לאג� 

כפר סבא, דבר המעלה שאלות לגבי ביטוח� 

  של המתנדבי�.

  

ווח מדי חודש יעל סני� מלב"י כפר סבא להפיק ד

של ריית כפר סבא יבעלשירותי� חברתיי� לאג� 

מתנדב אשר אינו  רשימת מתנדבי� עדכנית.

  בעיריית אג� לשירותי� חברתיי�מדווח ל

להתנדב בסני� מאחר ואינו כפר סבא, לא יוכל 

מכוסה מבחינה ביטוחית באמצעות ביטוח כנגד 

של האג� לשירותי� חברתיי� י ל ידנזקי גו� ע

 עיריית כפר סבא. 

  

קיימת יתרה לתשלו� לעובד פ.ד עבור דמי   תשלומי הבראה  3.5.4

 
  שטר� שולמה.+  1,081הבראה בס

  

  יש לבצע חישוב מחודש לגבי נכונות תשלומי

  ראה לעובד פ.דדמי הב

סני� מלב"י כפר סבא שיל� דמי ניהול   דמי ניהול להנהלה ראשית  3.6

. 2010לעמותת מלב"י הארצית ביתר בשנת 

, 2010בהתא� לנתוני מאז� בוח� לשנת 

 
�(כ +  43,516שולמו דמי ניהול בס 5.1% (

 
שהיו  +  33,557בהשוואה לדמי ניהול בס

נו . ס
 התשלו� ביתר היאמורי� להשתל�

9,959 .+  

  

מנהל החשבונות והכספי� יוודא התאמה בי� 

הסכומי� הנדרשי� בתשלו� להנהלה הראשית 

בהתא� למחזור מכירות הסני� ולמדרג דמי 

הניהול. בסיו� בדיקתו יאשר מנהל הסני� 

 בחתימתו את נתוני תשלו� דמי הניהול.
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  ות) למוצרי יד שנייה.עמותת מלב"י, סני� כפר סבא, מתנהלת בעצ� כבית מסחר (חנ

על פי דיווחי האג� לשירותי� חברתיי� העמותה כמעט ואינה מטפלת בנזקקי� שבטיפול 

  האג� או לפחות הטיפול הזה מהווה חלק אפסי מפעילות ענפה של העמותה.

  

התרומות הכספיות שהעמותה תורמת למע� פעילות בקהילה, אינ� מתואמות ע� האג� 

  לל ה� לפעילות ותמיכה בעמותות אחרות בעיר.לשירותי� חברתיי� ובדר
 כ

  

הנהלת העירייה תצטר
 להחליט הא� במצב כזה, של חנות יד שנייה, היא זקוקה לשירותיה 

של עמותה למע� הנזקקי� וא� בכלל נית� לכפות על העמותה שיטת ניהול כמקובל בעירייה, 


  רישו�, בקרה ודיווח נאותי� בתנאי להמש
 הקשר ע� העמותה. תו
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 מטרה, שיטה ותיחו� הביקורת .1

 מטרת הביקורת  .1.1

בחינת בקרות בתהליכי� שוני� בעמותת מלב"י סני� כפר סבא (להל� "הסני�") 

  ויישו� נהלי� אלו.

 

 שיטת הביקורת  .1.2

 קיימנו שיחות ע� הגורמי� הבאי�: 1.2.1

 מנהל סני� מקומי כפר סבא עמותת מלב"י. •

 קומי כפר סבא.י סני� מ"מנהח"ש מלב •

 רו"ח עמותת מלב"י ארצי. •

 מנהלת משאבי קהילה והתנדבות בעיריית כפר סבא. •

 .לשירותי� חברתיי�מנהלת אג�  •

 

 קיימנו ביקור בסני� מלב"י כפר סבא ומספר פגישות עבודה ע� מנהל הסני�. 1.2.2

 בדיקת מסמכי� אשר הוצגו לביקורת. 1.2.3

 

  תיחו� הביקורת  .1.3

הביקורת התמקדה בבדיקת  זכרו לעיל.במסגרת העבודה נבדקו הנושאי� שהו

מדגמי� ואי� בה כדי לתת ביטחו� מלא כי אותרו כל הליקויי� המהותיי� בתהליכי� 

שנבדקו.
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 רקע .2

  כללי  .2.1

�ומוכרת כמלכ"ר החל מ 1984 בשנת עמותת מלב"י הוקמה • 15/04/1991  

�ו 1(ראה נספחי�  2 .(  

רה, ראש העי�, סניפי� ברחבי האר) (חד 8�נכו� להיו� העמותה פועלת ב •

אשקלו�, רחובות, ערד, גדרה, באר שבע וכפר סבא). יש לציי� כי סני� עמותת 

מלב"י המקומי בכפר סבא הינו אחד מהסניפי� הגדולי� ביותר והוא הסני� 

   אשר מעסיק עובדי� בשכר.היחידי מבי� שמונת סניפי העמותה 

מיכה החליטה ממשלת ישראל כי עמותות המבקשות לקבל ת 1998בשנת  •

חייבות להמציא אישור ניהול תקי� מרש� העמותות. הטלת החובה האמורה 

הפכה למעשה את קבלת אישור ניהול תקי� לתנאי ס� עבור עמותות המבקשות 

ליהנות מתמיכות ממשלתיות כגו� שימוש במבנה עירייה ללא חיוב בדמי 

י רש� דל יע )3אישור ניהול תקי� (ראה נספח  אהומצשכירות. לעמותת מלב"י 

 העמותות.

א'  46עמותת מלב"י הינה עמותה אשר מס הכנסה מכיר בה לצור
 סעי�  •

 בת במס על הרווחי� מפעילות.ילפקודת מס הכנסה ובשל כ
 היא אינה מחוי

,
תרומות לעמותות מלב"י מזכות את התור� בפטור ממס בהתא� לסעי�  לפיכ

תרומה זו  תה,כאשר תור� המשיא תרומה לעמו א' לפקודת מס הכנסה. 46

 מזכה אותו בפטור ממס באמצעות קבלה המוכרת כהוצאה לרשויות המס.

ההנהלה הראשית מחזיקה בידיה את פנקס הקבלות המאפשר מת� זיכוי בגי� 

בעת מת� תרומה לסני� העמותה בכפר  לפקודה. 46תרומות  בהתא� לסעי� 

ת לצור
 (להל� "הסני�"), פונה הנהלת הסני� המקומי להנהלה הארצי סבא

  ).4(ראה נספח  46הנפקת קבלה לתור� בגי� תרומה בהתא� לסעי� 

 העמותה מוגדרת כמלכ"ר לעניי� חוק מע"מ. כמו כ�, •
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 שימוש במבנה העירייה   .2.2

קיבלה העמותה אישור שימוש במבנה ובמגרש המצויי� בחצר בית  2009�2005בשני� 

לא קיי� אישור  2010. החל משנת הספר "מפת�" על ידי הקצאת נכס עירוני ללא תמורה

י מנהל עמותה כי היא פועלת לקבלו. כמו כ�, העמותה משלמת ל ידכאמור ונמסר לנו ע

  לעיריית כפר סבא תשלומי� בגי� ארנונה, כמפורט להל�:

�בסכו�  �  שנה  

59,166  2009  

46,114 2010 

  

  נתוני� פיננסי�  .2.3

הסתכמו לכדי  2010המכירות השנתיות של סני� מלב"י כפר סבא בשנת  •

853,495  .+ 

 8הוצאות השכר הינ� בגי�  +. 244,497הוצאות השכר הסתכמו לכדי  •

 .3.5כמפורט בהרחבה בפרק  עובדי�,

 +. 109,371הוצאות בגי� הובלה וסבלות הסתכמו לכדי  •

 +. 34,070הוצאות בגי� טלפו� ותקשורת הסתכמו לכדי  •

  

עיריית כפר סבא, מי כחלק סני� מלב"י כפר סבא אינו מזוהה באופ� רשמ

 י� כחלק מהתרשי� הארגוני שלילמרות שלהבנתנו, סני� מלב"י מצו

 העירייה ומסונ� לאג� הרווחה.
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  מטרות העמותה  .2.4

  לתקנו� העמותה וה�: 3מטרות העמותה מופיעות בסעי� 

"לאפשר לנזקקים ועולים חדשים אשר מטעמים שונים חסרים אביזרי  בית  .א

 בעזרת המרכז במחירים מוזלים.  חיוניים לקבלם

לאפשר לציבור המעוניין בכך, לסייע לחוליות החלשות בחברה באמצעות  .ב

 העמותה על ידי תרומת אביזרי בית משומשים תקינים  שיחולקו לנזקקים.

לעסוק ולתמוך בפעילות חינוכית בקרב ילדים ונוער ממשפחות נזקקות ובמסגרת  .ג

תלמויות והדרכה, והן ע"י אספקה של ציוד זו לפעול הן ע"י הפעלת קורסים הש

 ואביזרים מכל סוג.

 לעזור ולתמוך בפעילויות שונות למען הקהילה וקידומה. .ד

 לעודד מעורבות חברתית ועזרה הדדית בישראל". .ה

  

  לתקנות העמותה קובע את דרכי הגשמת מטרות העמותה כלהל�:  4סעי� 

ההנהלה הארצית לעשות  "לשם השגת מטרות העמותה, היא תהיה רשאית באמצעות

  בין היתר את הפעולות הבאות :

לגייס כוח אדם ומשאבים לשם מימוש וקידום פעילותה החינוכית של העמותה  .א

בקרב ילדים ונוער ממשפחות נזקקות ועולים חדשים, וקידום הפעילות למען 

 הקהילה ולקידומה.

 לאתר ולשכור מבנים שישמשו כמרכזים לאביזרי בית המשומשים. .ב

סם באמצעי התקשורת את פעולותיה, על מנת לעודד את הציבור להרים לפר .ג

 תרומות מכל סוג שהוא לעמותה.

לממן פעולות הובלת אביזרי בית וציוד ע"י שכירת שירותי הובלה ו/או לרכוש  .ד

 כלי רכב למטרה הנ"ל.

  לגייס מתנדבים אשר יסייעו בהפעלת המרכזים. .ה
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 יוד הטעונים שיפוץ ותיקון.לממן שיפוץ או תיקון האביזרים או הצ .ו

לרכוש ולהחזיק בדרך קניה/חליפין ו/או שכירות ו/או בכל דרך אחרת נכסים ניידים  .ז

 מכל סוג שהוא וכן נכסי דלא ניידי להשתמש בהם לשם הגשמת מטרת העמותה.

לקבל הקצבות מן הממשלה או גורמים ציבוריים שונים וכן תרומות, עזבונות  .ח

 חברי העמותה בארץ ומחוצה לה.ומתנות מיוחדות מאוהדי ו

למכור, להעביר, להחליף, להקדיש, להחכיר, לשעבד את רכוש העמותה הן נכסי  .ט

 דלא ניידי והן נכסי ניידי.

 להתקשר בחוזים, לקבל הלוואות ולהתחייב בכל מיני התחייבויות אחרות. .י

לקבל, להעסיק בשכר או בכל צורה אחרת עובדים, בקשר לצרכי העמותה,  .יא

 או לפטרם.להחליפם 

להופיע בפני מוסד ממשלתי או ציבורי, או פיננסי, בנקים וחברות לחתום על כל  .יב

מיני תעודות, הצהרות, מסמכים, יפויי כוח וכן על כל תעודה או מסמך אחר 

 הדרושים לשם מימוש מטרות העמותה ולקידום פיתוחה. 

וף עם להסמיך אחרים לפעול בשם העמותה בכל עניין מענייניה לבד או בשית .יג

  אחרים. 

לארגן מגביות ותעמולה בארץ ובחו"ל כדי להבטיח את האמצעים לקידום פעולות  .יד

 העמותה ומטרותיה.

 "לעשות כל פעילות או מעשה העשויים לקדם את מטרות העמותה. .טו
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 ממצאי� .3

 קליטת תרומות מוצרי� משומשי�  .3.1

  בחינת תהלי� רישו� הקריאה לאיסו� מוצרי� 3.1.1

מת מוצרי� מבוצעות בעיקר באמצעות מענה טלפוני. פניות התושבי� לתרו

פניות מתושבי� המעונייני� לתרו� מוצרי� לסני�.  10�מדי יו� מתקבלות כ

במהל
 שיחה ע� התור�, נציג העמותה ממלא טופס בשני עותקי� הכולל את 

ש� התור�, מענו, טלפו�, תיאור התרומה ומועד שתוא� לאיסו� (ראה נספח 

ידת הסני�, מתאמת תכנית איסו� לפי אזור/עיר, תו
 ). לאחר מכ�, פק5

 חלוקה לשני סבבי�: 

14:00�08:00בוקר:  •  

19:00�14:00אחה"צ:  •  

  בכל סבב עובדי� שני מובילי�.

  

משאית האיסו� מגיעה לבית התור� על פי תכנית האיסו� שנקבעה. מובילי 

ל על פי שיקומלב"י אשר מגיעי� לאסו� את המוצרי� הנתרמי�, קובעי� 

הא� הציוד ראוי לאיסו�. במידה וכ�, הציוד הנתר� נאס� והתור�  דעת�

ללא פירוט הפריטי� שנתקבלו  )6מקבל כרטיס תודה של מלב"י (ראה נספח 

 ממנו. במידה והציוד אינו ראוי לאיסו� לדעת המובילי�, הציוד אינו נאס�

  טי�.והעובד מוחק את הפריט מטופס הרישו� שעל פיו נשלח להביא את הפרי

בתו� המשמרת, כאשר המובילי� חוזרי� למחס� הסני�, מבוצעת בדיקת 

התאמה על ידי הפקידה בי� המוצרי� שהגיעו למחס� לבי� טופס האיסו� 

וטפסי האיסו� מעודכני� בהתא�. בכל חודש עורכת פקידת העמותה ד� ריכוז 

  איסופי� חודשיי� ומכירות חודשיות ודפי האיסו� היומיי� מושמדי�.

  

. בנוס� 2011טפסי ריכוז האיסו� מחודש מר#  48מדג� של דיגמה ביקורת ה

פתקי� אשר עליה� רשמו הנהגי� את פרטי איסו� ספציפיי�  8דגמנו 

  מתור�.
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  : ממצאי�

 על גבי טפסי האיסו�.  ידניניהול רישו� התרומות מבוצע באופ'  •

ס� או שנדגמו לא הכילו סימו' א� המוצר נא 8�פתקי איסו� מתו� ה 5 •

 לא ראוי לשימוש או הא� המועד לאיסו� נדחה, כמפורט להל': הואש

  של התורמת ד.ב 11.03.2011תרומה מיו�  �

  של התור� ש.ש 16.03.2011תרומה מיו�  �

  של התור� י.צ 16.03.2011תרומה מיו�  �

  של התורמת פ.ע 8.3.2011תרומה מיו�  �

 של תורמת ח. 28.02.2011תרומה מיו�  �

טפסי ל פי ביעות על אמינות נמוכה של דיווחי� עמצ ,הדוגמאות לעיל •

 ריכוז הנתוני� החודשי. ל פי האיסו� וממילא ע

 

  :המלצות

ק אודות הפריטי� שנאספו באמצעות יטופס האיסו� יכלול פירוט מדוי •

ציו' האפשרות המתאימה מתו� מספר אפשרויות כאשר הנהג יבחר 

 באפשרות המתאימה כמפורט: 

o המוצר שנאס� 

o לשימוש הא� ראוי 

o הא� מועד האיסו� נדחה 

o קיו� מענה בבית התור� 

מומל# להוסי� בטופס המובנה את חתימת הלקוח, וזאת על מנת לוודא  •

"לא ראוי לשימוש", לא ייאס� על ידי הנהגי� לצור�  �שמוצר שסומ' כ

 שימוש� הפרטי או מכירתו.

  תבוצע התאמה בי' נתוני האיסו� לנתוני הקריאה כפי שנקלטו בסני�. •
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 רישו� הכניסה למחסני העמותה, בקרת איכות על המוצרי�  3.1.2

רישו� הכניסה למחסני הסני� מבוצע על ידי השוואת טופס איסו� המוצרי� 

למוצרי� שנאספו בפועל על ידי המובילי� במשמרת ותיקו� טופס האיסו� 

בבית  במידה וקיימת אי התאמה, על ידי פקידת הסני�. בקרת האיכות נערכת

  ועל דעת המובילי� בלבד.  הלקוח

  

  : ממצאי�  

העדכו' על פי רישומי המובילי� אינו מאפשר בקרה שאכ' מה שנלקח  •

  מבית התור� אכ' הגיע למחס' הסני�.

לא מנוהל מלאי מוצרי� בסני� באופ' מסודר הכולל נתוני תוספת וגריעת  •

 מוצרי�.

  ניהול המלאי מבוסס רק על טבלאות איסו� המוצרי� היומיי�. 

 

   :המלצות      

מומל# כי בעת כניסת המוצרי� למחס' העמותה יער� רישו� מסודר וא�  •

  ממוחשב של המוצרי�, לרבות תיאור� ומצב�.

יש לנהל את מלאי המוצרי� בסני� בצורה שנית' יהיה לזהות את מקומ�  •

(מכירה, תיקו' או השמדה)  במחס', מקור� ובמידה ומבוצעת גריעת מלאי

 � המלאי� של הפעולה.יש למלא את הפרטי

  

 בדיקת התאמת נתוני מלאי המוצרי� במחס' הסני� בהשוואה לרישומי הקליטה 3.1.3

מבדיקה שערכה הביקורת על ידי סיכו� נתוני טפסי האיסו� היומיי� לחודש 

, והשוואה לטבלת ריכוז ס
 האיסופי� שבוצעו באותו חודש, נמצא 2011מר) 

את סכימת  אינו תוא�ידת הסני� כי הנתוני� בד� הריכוז שנער
 על ידי פק

  המוצרי� הכלולי� בטפסי האיסו�. 
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מוצרי� התקבלו בפועל בעמותת מלב"י בחודש מר)  651הביקורת מצאה כי 

2011 
בי�  35%משמע הפרש של  מתוכ� נרשמו כמלאי בעמותה 420רק , א

 ).7הרישומי� שנבדקו על ידי הביקורת לבי� רישומי העמותה (ראה נספח 

  דוגמא:ל

 על פי דיווח מלב"י. 13ערכות סלו� לעומת  15בספירת הביקורת נמצאו  •

 ווח מלב"י. יעל פי ד 50מזנוני� לעומת  69בספירת הביקורת נמצאו  •

על פי דיווח  36מיטות זוגיות לעומת  51בספירת הביקורת נמצאו  •

  מלב"י.

  

  :ממצאי�

י שדווח על ידי בי' נתוני ס� איסופי� כפ) 35% �(של כקיי� הפרש מהותי  •

 הסני� לנתוני ס� האיסופי� שעלו בביקורת.

לא קיי� רישו� נאות של פריטי� הנגרעי� מהמלאי, אלא באמצעות  •

  רישו� על גבי הקבלה שהונפקה לרוכש המוצר.

חוסר התאמה בי' רישו� פריטי� הכלולי� בטפסי האיסו� יומיי�,  •

לרישומי� בטבלת ריכוז האיסופי�, לדוגמא: מראות, מיטות תינוק, 

מכשירי ספורט ועוד. אות� פריטי� כלולי� בדוחות איסו� יומיי�, א� לא 

 נכללי� בדוח האיסו� החודשי שאמור לבטא את המלאי הקיי� בעמותה.

סימו' הא� המוצר נאס� או "לא ראוי לשימוש" או טפסי איסו� ללא  •

 "המועד לאיסו� נדחה".

 

  :המלצות

מומל# להוסי� בטופס המובנה את חתימת הלקוח, וזאת על מנת לוודא  •

שמוצר שסומ' כ "לא ראוי לשימוש", לא ייאס� על ידי הנהגי� לצור� 

  שימוש� הפרטי או מכירתו. 
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ל הכניסות והיציאות למלאי, תו� מומל# כי ניהול המלאי יכלול את כ •

פירוט תיאור המוצר, מצבו ומחירו, לצור� ניהול מלאי תקי'. אי' כיו� 

התייחסות לנושא ניהול המלאי הכולל, המשלב התייחסות לתוספת מלאי 

 שנמכר למלאי קיי�, לבי' גריעת מלאי שנמכר.

מומל# כי מנהל החשבונות והכספי� של הסני� המקומי, ינהל ספירת  •

י ריכוז האיסופי� החודשי לאי תקופתית ויאשר בחתימתו את נתונמ

 , וזאת לאחר עריכת ספירות מלאי כמקובל.התקופתי

 

  המרת מוצרי� משומשי� בכס�  .3.2

 כללי 3.2.1

מרבית המוצרי� הנתרמי� לסני� מלב"י כפר סבא נמכרי� בעבור כס� לכל 

  דורש, זאת בהתא� למחירו� המפרט את מחירי המוצרי� השוני�.

י� מסוימי� המחיר נקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הסני� במקר

הכלול במחיר, הסני� מפעיל  ,(כפי שיפורט בהמש
 הדוח). כשרות לרוכשי�

שירותי חלוקת מוצרי�. השירות מתבצע פעמיי� בשבוע בימי� ראשו� ורביעי 

 .17:00בשעה 

י�, כל שאר לדברי מנהל הסני�, רק מוצרי ביגוד נמכרי� בתפזורת לסוחר

מתקבל המוצרי� נמכרי� כבודדי� לאנשי� פרטיי�. בגי� מכירת כל מוצר 

ומופקת קבלה בהתא�. מבוצע מעקב אחר חלוקת מוצרי�  מזומ' בלבד

שנמכרו באמצעות רשימות חלוקה על פי אזורי� אשר מנהלת פקידת הסני�. 

 לאי, אלאכפי שתואר לעיל, כאשר מוצר נמכר הוא לא נגרע מהמ ,נציי� ,כאמור

  המעקב אחר מכירות מוצרי� מבוצע באמצעות הפקת קבלות.

ק� המכירות האמיתי של הסני� ישיטה זו את הל פי אי לכ
 לא נית� לבדוק ע

  שו� יציאות מהמלאי.יעדר ריבשל ה
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 הפקת קבלות 3.2.2

 רצ� קבלות •

כאמור בגי� כל מכירת מוצר מופקת קבלה. הביקורת בדקה את נאותות 

קבלות בגי� מכירת מוצרי� ולש� כ
 דגמה את המכירות תהלי
 הפקת ה

 .2011שבוצעו במהל
 חודש מר) 

קבלות שהפיק הסני� במהל
 התקופה שנבדקה  306הביקורת סקרה 

  ונמצא כי קיי� רצ� במספרי הקבלות שהופקו לאור
 כל החודש. כמפורט:

o  22773קבלה מספר  
  1.3.2011הופקה בתארי

o  הופקה בת 22824קבלה מספר 
   31.3.2011ארי

  ). 8הביקורת מצאה כי קיי� רצ� בי� מספרי הקבלות הנ"ל (ראה נספח 

  נתוני קבלות •

o סכו� לתשלו�:  

הביקורת מצאה כי במספר קבלות קיימת אי התאמה בי� הסכו� 

�שנרש� בגו� הקבלה לסה"כ המצוי באותה הקבלה (הנתוני� ב+ ,

  ):9ראה נספח 

סכו� בגו�   תארי�  מספר קבלה

  הקבלה

סכו� בעמודת 

  סה"כ

סה"כ 

  הפרש

22791/5  14.03.2011  138  118  20�  

22818/1  30.03.2011  45  110  65  

  

o חתימה וחותמת  

, ניתנה ללא תארי
 וחתימה. 22774/4נמצא כי קבלה אחת, מספר 

  ).10(ראה נספח 
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  ממצאי� 

 קיימת אי התאמה בי' נתוני גו� הקבלה לנתוני סה"כ הקבלה. •

  א חתימה וחותמת.מופקות קבלות לל •

 

  המלצות

הביקורת ממליצה לוודא התאמה בי' הסכומי� הנרשמי� בגו� הקבלה  •

  לסכו� הנרש� בשורת סה"כ.

 יש לוודא כי כל הקבלות נחתמות על ידי גור� מורשה מטע� מלב"י. •

  

 הפקדות  3.2.3

. תקבולי 024בבנק מזרחי טפחות, סני�  xxx442לעמותת מלב"י חשבו� מספר 

מהל
 החודש לחשבו� הבנק של עמותת מלב"י. הביקורת המזומ� מופקדי� ב

ביצעה השוואה בי� סכו� המזומ� עליו דווח על פי ס
 הקבלות שנבדקו לחודש 

 לס
 המזומ� שהופקד בחשבו� עמותת מלב"י באותה תקופה. 2011מר) 

 
בי� ס
 המזומ� שנתקבל על פי +  2,442הביקורת מצאה אי התאמה בס

  ומ� שהופקד בבנק בתקופה, כמפורט להל� הקבלות שנסקרו לס
 המז

�(הנתוני� ב+:(  

  


  תארי

ס
 הכנסות בהתא� 

  לקבלות

  2011חודש מר) 

  ס
 הפקדות בבנק

  2011חודש מר) 

  

  הפרש

  

3.3.2011    5,705    

7.3.2011    7,275    

10.03.2011    7,240    

14.03.2011    4,291    

17.03.2011    9,868    

21.03.2011    5,370    

24.03.2011    10,000    

28.03.2011    5,565    

31.03.2011    9,020    

  2,442  64,334  66,776  סה"כ
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  :ממצאי�

 
קיימת אי התאמה בי� נתוני ס
 ההכנסות על פי נתוני קבלות שהופקו במהל

  לנתוני ס
 ההפקדות שבוצעו לסני� הבנק. ,2011חודש מר)

  

 :המלצות

ל ולוודא כי קיימת התאמה ינה לעיייש לאתר את הסיבה לאי ההתאמה שצו

מלאה בי� התקבולי� המתקבלי� לסכומי ההפקדה בבנק, על מנת לשלול כל 

 אפשרות שמזומני� שנגבי� לא מופקדי� באופ� מיידי בחשבו� הבנק.

  

  העברה או מכירה של מוצרי� לנזקקי�  .3.3

 מחירו' מוצרי מלב"י 3.3.1

המוצר ואת  אורי) כולל את ת11מחירו� המוצרי� של סני� מלב"י (ראה נספח 

מחירו, המחיר אינו כולל הובלה אשר מבוצעת ללא עלות. המחירי� במחירו� 

שקל). במידה  500�100הינ� מחירי� המשקפי� שווי מוצרי� משומשי� (

ומתקבל בסני� מוצר ייחודי או שהינו במצב חדש, מחירו יהיה שונה 

  קול דעתו של מנהל הסני�. ימהמחירו� המקובל והמחיר נתו� לש

  

 שתמשי שירות סני� מלב"י בכפר סבאמ 3.3.2

  הגורמי� המסתייעי� בשירותי הסני� לש� רכישת או קבלת מוצרי� הינ�:

האג� לשירותי� ל ידי אזרחי� המופני� לסני� מלב"י ע �נזקקי�  •

לש� קבלת  ,של עיריית כפר סבא באמצעות עובדת סוציאליתחברתיי� 

האג� נמסר כי מוצרי�. בשיחה ע� מנהלת משאבי קהילה והתנדבות, 

, פניות אל הסני� במהל
 השנה. כמו כ� 5�כפנו יהלשירותי� חברתיי� 

ה יינתנו מוצרי� יי� כי האג� לשירותי� חברתיי� מבקש שבגי� ההפניצו

הסני� ללא תשלו�, א
 מנהל הסני� מסרב במרבית המקרי� ל ידי ע

ישא י האג� לשירותי� חברתיי�למסור מוצרי� ללא תמורה ודורש כי 

יות המוצר. במידה וניתני� מוצרי� ללא תשלו� מדובר לרוב ולבע

במוצרי� באיכות ירודה. לפיכ
, האג� לשירותי� חברתיי� בעירייה אינו 

 מרבה להפנות מקרי רווחה לטיפול הסני�.
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אזרחי� שמגיעי� לסני� מלב"י ללא הפנייה  �בעלי הכנסה נמוכה  •

 ת� בעלי הכנסה נמוכה.של העירייה בשל היו האג� לשירותי� חברתיי�מ

אזרחי� המעונייני� להשתמש בשירותי סני� מלב"י  �בעלי מעמד בינוני  •

לצרכי� שוני� כגו�, הורי� לסטודנטי� המבקשי� לסייע לילדיה� 

בריהוט הדירה, זוגות צעירי� בתחילת דרכ� המבקשי� לרהט דירה 

 שכורה וכד'.

י לא מבוצעת מכירה מנהל סני� מלב"י, מסר כ � סוחרי� או בעלי חנויות •

 וצעת מכירה של ביגודבשל מוצרי ריהוט לסוחרי�, יחד ע� זאת מ

  לסוחרי� שוני�.

  

  יש לציי� כי, בשיחה ע� מנהל סני� מלב"י  נמסר לביקורת כי הסני� 

בכפר סבא משמש את כל אזור השרו� ואזרחי� המגיעי� לסני� לא 

  חייבי� להיות תושבי כפר סבא. 

 

 �ניהול בקשות מוצרי 3.3.3

העמותה אינה מפרסמת לציבור המשתמשי� נתוני� אודות מלאי המוצרי� 

הנמצאי� ברשותה, ונית� לראות את היצע המוצרי� רק פיסית ע� ההגעה 

לסני�. העמותה עובדת בשיטת כל הקוד� זוכה, משמע א� מגיעי� מספר 

  �, ניתנת עדיפות למקדימי� בתור.יאזרחי� לקבלת או רכישת מוצר מסוי

  

  תנו לקהילהית שנתרומו  .3.4

 2010ני רואה החשבו� של העמותה הארצית של מלב"י, במהל
 שנת ובהתא� לנת

 כמפורט להל�: ,י הסני� לקהילהל ידניתנו תרומות ע
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�תרומה ב פרטי� �  

 10,500 סלי מזו� לנזקקי�

 3,464 סנו טיטולי� לנזקקי�

 20,000  ספרי לימוד

 2,750 שמיכות

 1,500 מועדו� אנוש

 10,000 השתתפות בבר מצווה

 10,050 ניצ� חונכות

 58,264 סה"כ תרומות

 

 שכר ועובדי�  .3.5

 ניהול נוכחות ושכר העובדי� 3.5.1

 בעמותה מועסקי� בשכר העובדי� הבאי� (נתוני השכר ה� חודשיי�):  

 כל אחד מה�.+  6,390שני נהגי�/סבלי� תמורת שכר של  •

 +.  4,700נהג/סבל תמורת שכר של  •

 +. 200מחלי� תמורת שכר יומי של  נהג/סבל •

 +. 1,500טכנאי תמורת שכר של  •

 +. 2,000פקידה תמורת שכר של  •

  ובתוספת החזר בגי� דלק +  3,500מנהל הסני� תמורת שכר של  •

 
 +.  270בס

 +. 3,000מחסנאי תמורת שכר של  •

רות לאומי במהל
 יבנוס�, בסני� הועסקה מתנדבת כחלק מהתנדבותה בש

לחודש. +  1,412, תמורת ההתנדבות שילמה העמותה 2010�ו 2009השני� 

  לא מועסקת המתנדבת. 2011נציי� כי, בשנת 
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 כמי� עימ� בעל פה ללא חתימה על חוזי�וסמתנאי העסקת העובדי� 

ונקבעי� בישיבת ההנהלה המקומית. כמו כ�, שכר העובדי� כולל את מרכיב 

  השכר, קר� הפנסיה ודמי ההבראה.

ות אינו מתבצע על פי שעו� נוכחות, אלא באמצעות טבלת ריכוז ניהול הנוכח

  .המתעדכנת באופ' ידניימי עבודה 

הביקורת מצאה הבדלי� בי� רשימת המתנדבי� המצויה בסני� העמותה, 

של עיריית כפר לשירותי� חברתיי� לרשימת המתנדבי� המצויה באג� 

  סבא, לצור
 ביטוח, כמפורט להל�:

עי� רשימת מתנדבי� המופי

ברישומי אג� הרווחה א� 

אינ� מופיעי� ברישומי 

 העמותה

רשימת מתנדבי� המופיעי� ברישומי 

העמותה א� אינ� מופיעי� ברישומי 

 אג� הרווחה

 ויסמ� אריה איציק

  יצחק קר� גוטליב רונית

 רוטב
 יוס� אתי

  קר�

  

  :ממצאי�

על בסני� מלב"י כפר סבא נמצא כי קיימי� פערי� בי' נתוני המתנדבי� כפי שמופיעי� בפו

 בעיריית כפר סבא, דבר המעלה שאלות לגבי אג� לשירותי� חברתיי�ללעומת אלו המדווחי� 

  ביטוח� של המתנדבי�.

 

  :המלצות  

  ריית יבע אג� לשירותי� חברתיי�לווח מדי חודש יעל סני� מלב"י כפר סבא להפיק ד

  אג� לשירותי� חברתיי�דווח לרשימת מתנדבי� עדכנית. מתנדב אשר אינו משל כפר סבא 
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בעיריית כפר סבא, לא יוכל להתנדב בסני� מאחר ואינו מכוסה מבחינה ביטוחית באמצעות 

  של עיריית כפר סבא.האג� לשירותי� חברתיי�  ל ידיביטוח כנגד נזקי גו� ע

  

  תשלומי השכר לעובדי� 3.5.2

 ללכר
 התשלו� לעובדי� מבוצע באמצעות המחאות מחשבו� מלב"י, בד

לחודש). כמו כ�, השכר משול� באופ� גלובלי ללא   31�25בסו� החודש (בי� 

  קיזוז בגי� ימי היעדרות או מחלה.

  

   :ממצאי�

  תשלו� שכר עובדי� הינו גלובלי וללא בקרה של ביצוע שעות העבודה כנדרש.

  :המלצות

 מומל# כי התשלו� לעובדי� יבוצע על סמ� רישו� נוכחות� בעבודה ויאושר על ידי

  מנהל העמותה.

  

  הלוואה למחסנאי 3.5.3

  בנוס� לתשלומי השכר, ניתנה הלוואה למחסנאי בשני חלקי�:

   +. 4,200ס
 של  10/2010�וב+  10,000ס
 של  07/2010�ב

 החזר ההלוואה בוצע כדלקמ�:

  

גובה 

  ההחזר

  החודש בו נוכה 

  ההחזר מהשכר

  החודש בו נוכה   גובה ההחזר

  ההחזר מהשכר

600 ��פברואר    500  11 ��יולי    10  

600 �� מר#    500  11 ��אוגוסט    10  

600 ��אפריל    600  11 ��ספטמבר   10  

600 ��מאי    600  11 ��נובמבר   10  

600 �� יוני    7,297  11 �� דצמבר    10  

3,000 ��סה"כ נוכה ב   10,097  2011 �2010�סה"כ נוכה ב    
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  + 14,200ס
 ההלוואה               

  + 10,097       2010החזר לשנת 

  + 3,000       2011החזר לשנת 

� 1,103יתרה להחזר                 

  

  :ממצאי�

�קיימת יתרת הלוואה של .1,103  � של עובד הסני� ויש לדאוג לגבותה

  בהקד�.

  

  תשלומי הבראה 3.5.4

12/2010�ישוב דמי הבראה לח:  

 ש� העובד

תארי� התחלת 

 וותק שנתי עבודה

חישוב ימי זכאות 

 ראההב

סה"כ ימי 

 אחוז משרה זכאות הבראה

 90 45 (7*4)+(6*2)+(5*1) 7.3 01/09/2003 יהודה אביעד

 77 31 (7*2)+(6*2)+(5*1) 5.11 01/01/2005 פר) דוד

 100 17 (6*2)+(5*1) 3.1 01/04/2007 ענקי שלו�

 38 17 (6*2)+(5*1) 3.8 01/02/2007 פלטניקוב לאוניד

 100 11 (6*1)+(5*1) 2.6 11/05/2008 נופומנשטי אנטו�

  

   על ידי ביקורתהתשלומי� שבוצעו, כפי שנמסר ל +. 351 �מחיר דמי הבראה ליו� התשלו� 

  מנהל החשבונות והכספי� של הסני�. 
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 אופ' החישוב ש� העובד

סה"כ 

12/2010� שול� ב לתשלו� 

�יתרה ל

2011 

תשלו� 

במשכורות 

2011 

 (0.9*351)*45 יהודה אביעד

  

14,216  

                        

 -    

        

14,216  

      

14,216  

 (0.77*351)*31 פר# דוד

        

8,378  

                   

7,297  

          

1,081  

             

 -    

 (1*351)*17 ענקי שלו�

        

5,967  

                   

1,722  

          

4,245  

    

4,245  

 (0.38*351)*17 פלטניקוב לאוניד

        

2,267  

                      

755  

          

1,512  

        

1,512  

 (1*351)*11 נופומנשטי אנטו'

        

3,861  

                   

1,680  

          

2,181  

        

2,181  

   סה"כ

      

34,689  

                 

11,454  

        

23,235  

      

22,154  

              

  :ממצאי� 

יש לציי', כי על פי רישומי וחישובי רואה החשבו' של עמותת מלב"י ארצית, 

פי  לעימי�, בעוד ש 27�ס� הזכאות לימי הבראה לעובד פ.ד הסתכמו ל

  ימי�.  31�חישובי הביקורת ס� ימי ההבראה לעובד פ.ד הסתכמו ל

ברישומי רואה החשבו' של העמותה, לא קיימת יתרה לתשלו� בשל כ�, 

לעובדי� בגי' דמי הבראה, ועל פי חישובי הביקורת ישנה יתרה לתשלו� 

  שטר� שולמה.�  1,081לעובד פ.ד עבור דמי הבראה בס� 

  

  :המלצות

  .יש לבצע חישוב מחודש לגבי נכונות תשלומי דמי הבראה לעובד פ.ד
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 אשיתדמי ניהול להנהלה ר  .3.6

סני� עמותת מלב"י בכפר סבא, משל� אחת לשנה דמי ניהול שנתיי� להנהלת  •

העמותה אשר משמשי� את ההנהלה המרכזית של העמותה לצרכי� שוני� 

כגו�: עלות כנסי�, שירותי� מקצועיי�, שירותי� משפטיי�, תשלו� אגרות 

"י, י רואה החשבו� של העמותה הארצית של מלבל ידוכד'. כפי שנמסר לנו ע

�ארצית דמי ניהול לפי המדרג הבא (הנתוני� בההסני� משל� לעמותה  +:(  

 דמי ניהול מצטברי� דמי ניהול למדרגה שיעור דמי ניהול  מחזור שנתי 

20,000 2.50% 500 500 

40,000 3.00% 600 1,100 

60,000 3.50% 700 1,800 

      4.00% 60,000מעל 

  

   +. 853,495מחזור השנתי הסתכ� לס
 של , ה2010בהתא� למאז� בוח� לשנת 

על פי חישוב שביצעה הביקורת, העמותה הייתה אמורה לשל� דמי ניהול בס
 כולל של 

, שולמו דמי ניהול בס� 2010על פי מאז' בוח' לשנת בהתא� למדרג. בפועל, +  33,557

43,516  �  .אשר שולמו ביתר�  9,959).הפרש של 5.1% �(כ

 

, הוחלט למנות את מר 2009בנובמבר  30העמותה, שנתקיימה ביו� באסיפה הכללית של 

 ישל העמותה כמורשל חשבונות יהודה אביעד, מנהל הסני� ואת מר אליהו חכמו�, מנה

) תחייב את העמותה ר סבארו� חותמת העמותה (סני� כפיחתימה של העמותה. חתימת� בצ

  בכל דבר ועניי�. 

  

  :ממצאי�

. 2010דמי ניהול לעמותת מלב"י הארצית ביתר בשנת  סני� מלב"י כפר הסבא שיל�

�(כ�  43,516, שולמו דמי ניהול בס� 2010בהתא� לנתוני מאז' בוח' לשנת  5.1% (

  שהיו אמורי� להשתל�. ס� התשלו� ביתר הינו�  33,557בהשוואה לדמי ניהול בס� 

9,959 .�  
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  :המלצות

התאמה בי' הסכומי� הנדרשי�  הביקורת ממליצה כי מנהל החשבונות והכספי� יוודא

בתשלו� להנהלה הראשית בהתא� למחזור מכירות הסני� ולמדרג דמי הניהול. בסיו�  

  בדיקתו יאשר מנהל הסני� בחתימתו את נתוני תשלו� דמי הניהול.
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  :תגובת יו"ר מלב"י כפר סבא

  

  הנובעות מכך. מצאנו לנכון להגדיר באופן כללי את מעמדנו, צורת הפעילות שלנו והבעיות "

מלב"י הינו ארגון עצמאי הרשום אצל רשם העמותות, והמנוהל באופן עצמאי ללא תלות בגורם חיצוני 

  .2.4כלשהו. תקנון מלב"י עליו מבוססת פעילותנו פורסם בדו"ח המבקר בסעיף 

סניף מלב"י כפר סבא מפעיל כח אדם מתנדב שתפקודו ורמתו המקצועית לא תמיד מותאמים לצרכי 

  עילות הארגונית והביצועים של הסניף.הפ

זהו ההבדל המהותי בין ארגון פרטי או ממשלתי המבוסס על תקנים ובחירת כח אדם מותאם לצרכיו 

ובין ארגון התנדבותי, וזהו הגורם העיקרי המשפיע על רמת הניהול הכללית ועל היווצרות שגיאות, 

התגבר והנהלת הסניף מפעילה באופן מתמיד סטיות מנהלים ואי התאמות. על הגורם הזה קשה מאוד ל

  מאמצים לצמצום הבעיות עד כמה שאפשר.

סניף מלב"י בכפר סבא הינו סניף אזורי המטפל בכפר סבא, רעננה, הוד השרון, הרצליה, רמת השרון 

וישובים נוספים. בשל גיוון המוצרים המגיעים לסניף ותחלופתם הגבוהה, וכן בשל חוסר באמצעים 

. הנושא 3.1.2הדרושים לכך, הסניף אינו בנוי לנהל רישום מלאי מפורט כמצויין בסעיף  ובכח האדם

  הינו עקרוני ודורש קבלת החלטה האם אפשרית פעילות הסניף ללא רישום מלאי.

  

באשר לניהול הכספי של הסניף, מצאנו לנכון לומר שקופת מלב"י כפר סבא מנוהלת בצורה מבוקרת 

אות והכנסות ובאמצעות חשבון בנק. מדי שנה נבדק הרישום הכספי ע"י ע"י רישום מפורט של הוצ

  "רואה חשבון מוסמך ומועבר לרשם העמותות, המעביר לעמותה אישור על ניהול תקין.

 

 

 

 

 

 



 240 

 

 נספח 1

 



 241 

 

 

 



 242 

 



 243 

 

 

 



 244 

 



 245 

 



 246 



 247 

 



 248 

 



 249 



 250 

 

 



 251 

 



 252 

 

 

 נספח 5

 

 

 



 253 

 

 

 

 



 254 

 נספח 7

 



 255 

 

 נספח 8

 



 256 

 

 



 257 

 

 
 
 
 



 258 

99



 259 

 

 

 

 



 260 

 

 

 

 



 261 

:11נספח    



 262 

 

 



 263 

 



 264 

 

 

 

 

 

  

  

 


