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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי 2004דין וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת  

הביקורת וביקורת המעקב של ביקורות שנערכו על ידי גורמי ביקורת חיצוניים 

 . 2003עד  1998לשנים 

 

כמבקר, אני מחוייב לבדוק את פעולות הרשות במבט כולל ומקיף. לכן,  

ביקורת נכללו בתוכנית העבודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה של נושאי ה

הרשות תוך התייחסות ליעילותה של המערכת הן מבחינה תפעולית והן מהבחינה 

פי בקשתו נושא הסעות תלמידים להניהולית. בנוסף להם, נערכה ביקורת ב

 המפורשת של ראש הרשות.

 

אים הטעונים שיפור תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נוש 

מנת לשקף נכונה את היקף וטיב פעולותיה של הרשות, -והתייעלות. יחד עם זאת על

קיימת גם התייחסות לאותן פעולות ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת 

לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי ההליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך 

וזאת תוך כדי עבודת הביקורת. חשוב לציין כי שימת דגש על התייעלות וחיסכון 

חלק מהליקויים תוקנו כבר במהלך הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות 

 בנושא המבוקר.

 

טיוטת הסיכום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן  

שוטף לקבלת התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור 

 ביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר.ממצאי ה

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות  3/7/2006בתאריך  

 145להערות ועותק ממנו הועבר ליו"ר ועדת הביקורת של הרשות, בהתאם לסעיף 

 )ו'( )א'( לצו המועצות המקומית.

 

ו לדוח באומרו כי  צירף ראש המועצה את התייחסות   6/7/2006בתאריך  

 רוב הליקויים תוקנו.
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 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי 

 ועדות המועצה .1

 תחזוקת מזגנים .2

 הנחות מארנונה .3

 מעקב אחר תיקון ליקויים .4

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת 

כללו בדוח טרם הסתיימה עד כדי כתיבת דוח סופי. דוחות ביקורת אלה יי

 השנתי הבא.

ברצוני להודות למנהלי המחלקות והיחידות המבוקרות, על שיתוף       

הפעולה המועיל ועל היחס החם כלפי הביקורת תוך הבנה כנה לנחיצותה של 

 הביקורת ותרומתה לשיפור המערכת.

 

כן יש לציין את הסיוע המקצועי הרב והמקצועי המעולה ושיתוף -כמו      

 לא לו זכיתי מזכיר וגזבר הרשות .הפעולה המ

 

זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק      

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי       

  מ ב ק ר     ה מ ו ע צ ה            
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 *   הדגשים תיאורטיים   –תפקידי הביקורת הפנימית .  1
 
 
 

מיוחסת  50 -וה 40 -בספרות המקצועית, ובמיוחד בספרות האמריקאית משנות ה  

הביקורת למישור החשבונאי: ניהול רשומות, מהימנותם והדיווח הכספי. ברוח זו גם 

. 1947הוגדרה לראשונה הביקורת הפנימית ע"י המכון למבקרים פנימיים בארה"ב בשנת 

קורת הפנימית, בעולם ובישראל, משתנים עקב תהליך התגבשותו המהיר של מקצוע הבי

המעמד והרמה המקצועית של המבקר הפנימי ושל הביקורת הפנימית וגוברת ההכרה 

בנחיצותה ובתרומתה. בתהליך זה, מסתמן היסט של הדגשים של הביקורת הפנימית, 

חיסכון,  -לתחומי ביקורת מתקדמים -חוקיות וסדירות –מתחומי הביקורת המסורתית 

, הערכה של השגת יעדים, בחינת תהליך קבלת החלטות, בחינת טוהר המידות וכו'. יעילות

הביקורת הופכת אפוא לגורם משמעותי ביותר בארגון. ההגדרה המורחבת של ביקורת 

בקורת פיננסית ושמה דגש על "-פנימית בת זמננו, כוללת הרבה מעבר לביקורת חשבונאית

 פעולת הערכה".ועל " מנהלתית"

 
ע"י המכון הבינ"ל לביקורת  1981רת אחריות הביקורת הפנימית" שפורסמה בשנת "הצה  

   (, ושאומצה ע"י לשכת המבקרים הפנימיים בישראל גורסת:.I.I.Aפנימית )

 

" ביקורת פנימית היא פונקצית הערכה בלתי תלויה שנקבעה בתוך האירגון, לשם 

ל הביקורת הפנימית היא בחינה והערכה של פעולותיו, כשירות לארגון. תכליתה ש

 לסייע לחברי הארגון במילוי יעיל של תפקידיהם."

 

מתוך הגישות השונות להגדרת מושג הערכה, אנו עדים היום למידה רבה של הסכמה   

ביחס לתפישת ההערכה כפעולות המכוונות להפקת מידע לגבי איכותם וסגולותיהם של 

פעילות הביקורת הנתפשת לעיתים  מושאי הערכה השונים עפ"י אמות מידה מוגדרות.

 כפעילות "שיפוטית" הבאה לקבוע באיזו מידה הגופים המבוקרים הם "טובים" או "רעים" 

 

 

 



 - 8 - 

 

 

 

המבוקרים. הביקורת אמורה להיות כלי "ידידותי",  מעוררת מידה רבה של חרדה בלב

 ללא כהלא תיתכן הער שבאמצעותו אפשר לתקן ולייעל את הליקויים בעבודת הארגון, אך

יסוד "שיפוטי" כלשהו. עם זאת, ניתן להשיג שיתוף פעולה ויחס חיובי לביצוע ההערכה ע"י 

 הדגשת הפונקציות החיוביות הנוספות שהביקורת הפנימית ממלאת.

 

ההערכה ממלאת גם פונקציה נוספת )הרתעתית( הגורמת למוטיבציה לאלה הפועלים   

לקבלת החלטות בתהליך רציונלי. בתפקידה ומשמשת גורם ה"מטיף"  תחת עינה הפקוחה""

זה , עשויה ההערכה לתרום לשיפור העבודה גם כאשר היא איננה ממלאת אך אחת 

 מהפונקציות האחרות שהיא עשויה לשרת.

 
 
 

 
 הביקורת  ככלי לבקרת הבקרות

 
מטרתה העיקרית של הביקורת הפנימית היא לאתר ולהתריע על הסיכונים השונים להם   

 ף המבוקר.חשוף הגו

 

תורת הניהול גורסת שכל מנהל חייב לטפל בתכנון, בארגון, בהפעלה ובבקרה. עיקר   

פעולתה של הביקורת היא בחינה והערכה של תהליכי הבקרה בארגון. זאת היא הערכה 

שתפקידה לוודא כי אמצעי הבקרה הקיימים בארגון מבטיחים מנהל תקין. מטרתה לעזור 

 עיל של תפקידיהם.לאנשי הביצוע, בביצוע י

 

הפיקוח ע"י המנכ"ל, המבדק הפנימי, הנה"ח, המעקב אחר ביצוע התקציב, מערכת תמחיר   

כל אלה מהווים את המרכיבים  –ונוהלי עבודה, השיטות, הטפסים ונוהלי הדיווח 

 העיקריים של הבקרה הפנימית.
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 תחומים, גבולות ומגבלות 
 

י נושאים: מטרות, תוכניות פעולה, תהליכי ביצוע מקובל שהערכה עוסקת בארבעה סוג  

ותוצאות והיא נפרשת על פני תחומי ביקורת רבים. הביקורת הפנימית בוחנת, מנתחת 

ומעריכה קשת פעולות, תהליכים, אירועים ומצבים מגוונים ומורכבים. מעובדת היות 

ודה : גבולות הביקורת רב תחומית נובעות שאלות נוספות המתייחסות לנדבך בסיסי בעב

 הביקורת.

 

הרמה המקצועית של המבקר הפנימי הנו גורם רב השפעה באשר לגבולות הביקורת. זאת 

)א({ וההסכמים שעל פיהם פועלת  13גם הסיבה שחוק הביקורת הפנימית בישראל }ס' 

הביקורת הפנימית בארגונים שונים, מאפשרים למבקר הפנימי להסתייע בשירותיהם של 

 ים חיצוניים לבחינת תחומים מקצועיים ייחודיים.יועצים ומומח

 
המבקר הפנימי אינו אחראי ליישום ההמלצות. ההנהלה, היא זו שאחראית על מערך   

הבקרה הפנימית, על יישום המלצות המבקר ועל התאמתן לשינויים הארגוניים במידה 

 ויחולו.

 

ת ביצוע או להיות מעורב, אין המבקר רשאי לקבוע מדיניות, להכתיב נהלים, לתת הוראו  

בדרך כלשהי, בעשייה עצמה שהרי, אין אדם יכול "לשפוט" את מעשיו שלו באופן בלתי 

 תלוי ואובייקטיבי.

 

 
 שיטות העבודה 

 

המבקר נושא באחריות לכך שהביקורת תבוצע בהתאם לטכניקות ולסטנדרטים    

ותיו לשקף נכונה את המקובלים ובשימוש יעיל של האמצעים העומדים לרשותו. על דוח

 הממצאים שהועלו.
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קני המידה להערכה בעבודת הביקורת, בקביעת המציאות מחד ובהערכתה מאידך, הם 

מידת הסטייה מהנורמות שנקבעו. גם הנורמות עצמן נתונות לביקורת ע"י הערכתן מול 

 על )חוקים, תקנות, צווים וכו'( ומול המציאות שבה הן פועלות.-נורמות

 

 ואלה הם שלושת המישורים העיקריים בעבודת הביקורת להבטחת המקצועיות:  

.   הצלבת נתונים ומידע ממקורות שונים ביחס למושא הביקורת, עיבודם 1

וניתוחם בשיטות ובכלים של סטטיסטיקה, מדידה והערכה, ניתוח מערכות 

 ואו"ש, חקר ביצועים וכד'.

ויים העיקריים: המידע, המשוב ניתוח מתמיד של שלושת המשתנים הבלתי תל .2

 והאירגון כמערכת.

ריכוז משאבי ההערכה, הבקרה והביקורת לשם השוואה אפקטיבית ויעילה, בין  .3

 הרצוי למצוי, עפ"י מדדים ותוך התייחסות לפוטנציאל האפשרי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *    מבחר  המקורות
 

 1997ביקורת פנימית  –גורמן, א.  .1

 1990בארגונים   בקרה והערכות –גלוברזון, א.  .2

 קובץ הנחיות מקצועיות –לשכת המבקרים הפנימיים  .3

 1995הביקורת הפנימית בישראל  –פרידברג, א.  .4
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 תפקידי מבקר הרשות ותמצית החקיקה .2
 

 

התמורות שחלו בשנים האחרונות בחברה הישראלית והשינויים בגישות לניהול ומנהל,   

הביקורת ברשויות המקומיות וגם על תפקידי  יש להם השפעה לא מבוטלת גם על יעדי

מבקר הרשות. השפעה זו מוצאת את ביטויה גם בחקיקה. עיקרן של הוראות החוקים 

והצווים בא להקנות למבקר הרשות מעמד עצמאי, דכי להבטיח ביקורת בלתי תלויה, יעילה 

 ואפקטיבית.

 

א'  170קר כאמור בסעיף בנוסף לתפקידי המב( :  1( )138מתוך דוח ועדת זנבר )עמ'   

יהא זה מתפקידו לבקר את פעולות העיריה בכללן ולא רק את  -פקודת העיריות –לפקודה 

 פעולות עובדי העירייה"

 

הקפדה על תפקוד נאות של נבחרי הצבור ושל עובדי הצבור, היא מסימני ההיכר של   

לציבור ועל ניקיון  חברה תקינה. ההקפדה וההשגחה על שימוש נאות בכספים, על יחס הוגן

 כפיים חייבים להיעשות באופן קבוע וללא לאות.

 

תפקיד מבקר הרשות היא לסייע לראש הרשות ולהנהלתה לנהל את הרשות, ע"י בדיקת   

תפקידן של המערכות השונות של הרשות ושל הגופים המבוקרים האחרים, על מנת 

יקר של אלה, המשבשים את להצביע על הדברים שמסייעים לתפקודה התקין והיעיל ובע

העבודה התקינה של הרשות, חורגים מסדרי המנהל התקין ו/או נעשים בניגוד לחוק או 

 לנוהל, וזאת כדי לייעל את תפקודה של המערכת המוניציפאלית והשירות לציבור.

 

לפי צו המועצות המקומיות, מבקר הרשות בודק נושאים עפ"י תוכנית עבודה שנתית,    

פי שיקול דעתו בתאום עם דרישות ראש הרשות וככל האפשר בהתאם -שנקבעה על

 להמלצות ועדת הביקורת.
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מבקר הרשות מנוע מלמלא פונקציות תפעוליות. לכן מנוע המבקר מלכהן כחבר בועדות, 

בין אם אלה ועדות חובה ובין אם הן ועדות רשות, כדי למנוע ניגוד אינטרסים וסתירה בין 

ה לבין תפקידו כמבקר וע"מ לשמור על ההפרדה הברורה בין תפקידי המבקר תפקידו בועד

 לבין הגופים המבוקרים.

 

המבקר רשאי להיות נוכח בישיבות הועדות השונות ויש שהצו קובע כי חייבים להזמינו    

 "זכות להיות נוכח"-ו החובה להזמין"לישיבות של ועדות מסוימות. מילת המפתח להבנת "

נוכחותו של המבקר בועדה מועדות הרשות  –. כלומר לצורך מילוי תפקידו""הן המילים 

 המקומית היא לצורך ביצוע תפקידו ולא לצורך ביצוע פעולה המתחייבת מחברות בועדה.

 

פי שיקול דעתו" בלבד, את הדרכים לביצוע ביקורתו. אחת לשנה מגיש -המבקר קובע "על   

 המבקר דוח על פעילותו.

 
וח השנתי, מגיש המבקר דוחות ביקורת ייחודיים, בכל עת שנראית לו, וכן בנוסך לד    

 בנושאים הנדרשים על ידי ראש הרשות

 
כל עבודתו של מבקר הרשות מבוקרת באופן שוטף שיטתי, בראשית התהליך, במהלכו,    

 בסיומו ולאחר פרסום התוצאות.

  

מועברים למבוקרים  , כל הממצאים )העובדות וסיכום הממצאים(במהלך הביקורת 

לקבלת התייחסות )בכתב או בע"פ( ולדיון עם המבקר ו/או בינם לבין עצמם. גם 

המסקנות, ההמלצות וטיוטת הדוח מובאים להתייחסותם של כל הנוגעים בדבר וגם 

 להתייחסותו של מנכ"ל הרשות. המבקר מקבל מהם משוב וגם ביקורת.
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המבקר דוח שנתי ובו כל דוחות הביקורת לראש  , מגיש בגמר הפעילות השנתית 

הרשות. הערות ראש הרשות ובהן גם התייחסות לעבודת הביקורת, מובאות על ידו, יחד 

עם הדוח עצמו, לכל חברי מועצת הרשות. עם הגשת הדוח למועצת הרשות, עפ"י 

הוראות החוק, תם איסור פרסום על ממצאי המבקר. הנחת הדוח על שולחן מועצת 

שות, בסוף התהליך, מוציאה את הדוח לדיון ציבורי פומבי. משלב זה, כל עבודתו של הר

 מבקר הרשות, גלויה לביקורת ציבורית לרבות כלי התקשורת.

 
דנה בדוח השנתי )כל דוחות הביקורת( של מבקר הרשות ובהערותיו  ועדת  הביקורת

י עבודתו של המבקר של ראש הרשות. אומנם אין לועדת הביקורת סמכות להתערב בדרכ

 או בקביעת תוכנית עבודתו, אך מבקר הרשות קשוב מאוד להערותיה. 

 

דנה בסיכומיה ובהמלצותיה של ועדת הביקורת, בישיבה מיוחדת  מועצת הרשות      

לעניין זה. למרות שהדוח עצמו ועבודת המבקר אינם נושא לדיון, חברי המועצה מביעים 

 צמו וגם על עבודת הביקורת.את דעתם, בד"כ, גם על הדוח ע

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1981 –דוח הועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי  –זנבר, מ. )מגיש(  .1
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 .  דרכי    עריכת    הביקורת3
 
 

פי -פי צו המועצות המקומיות, דרכי עבודתו של מבקר רשות מקומית נקבעים על-על   

וקל את צעדיו עפ"י הבנתו את תפקיד המבקר שיקול דעתו הבלעדי. מבקר הרשות ש

 הפנימי ועפ"י המתחייב בצו כמוסבר בשני החלקים שלעיל.

 

 פי העקרונות הבאים:-הבנת המבקר את תפקיד הביקורת הפנימית מיושמת על   

קפדה על דיוק ע"י ליבון העובדות עם הנוגעים בדבר וע"י ה .א

 בדיקות חוזרות ונשנות של כל פרט ופרט.

יקורת אופקית רחבה, בפונקציה מסוימת, ע"מ שהתמונה העולה מן ב העדפת .ב

על המבנה הניהולי ותאפשר,  הממצאים תיתן פרישה רחבת יריעה ורב ממדית

 עד כמה שניתן, התייחסות כוללת.

מסקנות והמלצות סופיות, רק לאחר שכל הנוגעים בדבר קבלו אפשרות  גיבוש  .ג

 להתייחס לטיוטת הדוח.

ידוד הנוגעים בדבר להתייחס לממצאים, למסקנות ע –פתוחה"  "דלת  .ד

 ולהמלצות לא רק בכתב, אלא גם בפגישה אישית עם המבקר.

 

דוח הביקורת בנושא מסוים מהווה סיכום של בדיקה ממצה של המידע שהגיע לידי    

 המבקר, עד לעריכתו הסופית של הדוח.

 

הבנות -, נועדה למנוע איהמבקר נוקט בגישה הגורסת, שקבלת משוב שוטף מן המבוקר   

שמקבל מהמבקר  בין המבקר למבוקר, בעיקר ביחס לעובדות. היעדר תגובת המבוקר,

טיוטת דוח הביקורת להתייחסות, מעיד על הסכמתו לנאמר בו. קבלת משוב בזמן מן 

המבוקרים חיונית גם להשגת אחת המטרות העיקריות של הביקורת שהיא תיקון הליקויים 

 ר.מוקדם ככל האפש
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 רשימות  מעקב
 
מעקב אחר דוחות ביקורת הנו אחד הכלים החשובים העומדים לרשות הביקורת לבחינת    

אופן תיקון הליקויים ויישום המלצות של דוחות ביקורת. אין כל תועלת בביקורת שרוב 

המלצותיה אינן מקובלות על המבוקרים ו/או על ראשי המערכת המבוקרת. אין גם כל 

 על המבוקרים, אינן מיושמות. בביקורת שהמלצותיה המקובלותתועלת 

 

המבקר צריך לכלול בדוח השנתי שלו גם רשימת מעקב "אחר תיקון ליקויים שנתגלו    

בדוחות ביקורת קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה". ביקורת מעקב זו בודקת 

מים של המבקר או של גורמי תיקון הליקויים/ יישום ההמלצות שהופיעו בדוחות הקוד

 ביקורת אחרים במהלך השנה/שנתיים לאחר הגשת הדוח המבוקר.

 

 
 

 תכנון עבודת הביקורת
 

 המסגרת לתוכנית הביקורת השנתית מתבססת על מספר עקרונות:
 

 העדפת ביקורת אופקית, עד כמה שניתן, כדי שתקיף את מירב תחומי  .1

 יות.הפעילות ואת מירב היחידות הארגונ       

ביקורת צריכה "להפגין נוכחות" בקרב מירב בעלי התפקידים ברשות, ה .2

 במיוחד בין הדרגים הניהוליים.

 אבני הבוחן בקביעת נושאי הביקורת: .3

 רמת הסיכון לרשות

 היקף הפעילות

 היקף תרומת הביקורת לרשות  
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 חומים:בהתבסס על העקרונות הנ"ל, הוכנה מסגרת לתוכנית ביקורת שנתית עפ"י ת

 
 
 אור פעילותה של הרשות, תקציבה ומצבה הכספי.ית          תאור  פעילות.  1 
 

 סדרי עבודתה של ועדה אחת לפחות.         ועדות הרשות. 2 
 
 נושא אחד לפחות מתחום השכר או נושא כללי                  מנהל כספי. 3 

 תחום הטיפול בכספים.ב                                                
 

 נושא אחד שמקיף את כל מוסדות החינוך         מערכת החינוך. 4 
 לי.אהפורמ                                                

 
 גוף מבוקר/נתמך אחד לפחות       גופים מבוקרים* ונתמכים. 5 
 

 רק כשיש סיבה מיוחדת        טוהר  מידות. 6 
 

 דוחות קודמיםמעקב אחר . 7 
 
 דוח בנושא מסוים  ובעל חשיבות מיוחדת ו/או בעל             דוחות מיוחדים. 8 

 היקף ביקורת גדול במיוחד.                                              
 

  

)ד( )ב( לצו המועצות המקומיות בסמכותו  145לפי סעיף  – ביקורת גופים מבוקרים •

ות לבקר את "הגופים המבוקרים" של הרשות, שהרשות ומתפקידו של מבקר הרש

 מתקציבם או בהנהלתם. 10% -משתתפת ב
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 מ  ב  ו  א
 
 

הביקורת, כפעולת הערכה, אינה יכולה לראות את פעולות הרשות המבוקרת שלא   

במסגרת הקונצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף 

 פעילותה הכללית של המועצה.

 

ית, הפיננסית והתפעולית של הרשות המקומית היא פועל יוצא הפעילות המנהלת   

של המדיניות הכללית של המועצה אשר מושפעת מהתפתחות הישוב מחד גיסא 

 ומשפיעה עליה במידה רבה מאידך גיסא.

 

מטרתה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת   

 ם לרשותה.סמכויותיה ובהתאם לאמצעים הכספיים העומדי

 

אין הרשות המקומית יכולה לבצע את כל הפעולות, אשר היא מוסמכת לבצען,     

לשם השגת המטרות במסגרת אמצעיה הכספיים אלא אם כן אמצעים כספיים אלה 

יועדו מראש, למטרות האמורות בתקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות 

 המקומית ומשרד הפנים.

 

מהווה ביטוי כספי/מספרי למדיניות ולתכנון פעולות  תקציב הרשות המקומית   

 הרשות בתקופה מוגדרת.

 

לצו המועצות המקומיות קובע כי לכל רשות מקומית יהיה תקציב שנתי.  27סעיף    

ידי מועצת הרשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב -התקציב צריך להיקבע על

 וז מטעמו.והוא טעון אישור משרד הפנים או של הממונה על המח

 

התקציב מהווה אפוא מסגרת  מחייבת לכלל הפעילות הכספית/משקית של    

הרשות, משקף את תוכנית עבודתה השנתית ומהווה בסיס לביצועה וכל 

 ההתחייבויות של הרשות חייבות להיות בנסגרת התקציב המאושר לאותה שנה.
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 עקרונות הבאים:כדי שהתקציב ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על ה   

 

יש לתת להם מינוח  –פעולות בעלות אופי זהה  אחידות.  1

 אחיד.

 

על התקציב להיות מספיק מפורט מחד אך יחד  פירוט נאות.  2

עם זאת לא לכלול פירוט יתר המקשה על ריכוז 

הסעיפים ועל קבלת תמונה ברורה של היקף 

 הפעילות מאידך.

 

)תקציב רגיל( מאחר והמסגרת התקציבית  שנתיות.  3

מתייחסת לשנת תקציב מסויימת, יש לייחס 

את הפעילות של השנה האמורה לתקציב של 

 אותה שנה.

 

התקציב חייב להיות בנוי באפן שיאפשר ניהול  בסיס החשבונאות.  4

חשבונות במקביל לסעיפי התקציב המאושרים 

יאפשר גם הכנתם של הדוחות הכספיים 

ה השנתית שישקפו את ביצוע תוכנית העבוד

בהשוואה לתכנון המקורי, דהיינו: דיווח נאות 

של הכספים שנתקבלו וכיצד הם הוצאו תוך 

 השוואה לתקציב המאושר.

 

ההוראות בחוקים ובתקנות של הרשויות המקומיות והוראות רואה החשבון    

לעיריות, קובעות את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו 

 ספיים התקופתיים הנדרשים.הדוחות הכ

 

נקבע:  1988 –לתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( התשמ"ח  12בסעיף   

במאי של כל שנת כספים, יכין הגזבר דין וחשבון שנתי בעד שנת  31 -"לא יאוחר מ

הכספים הקודמת, במתכונת ועל גבי טפסים שקבע רואה החשבון לעיריות לדין 

 וחשבון שנתי."
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 )ב( לצו המועצות המקומיות )תיקון: התשל"ט( קובע: 112יף סע  

 

על ראש המועצה למסור למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון על  .א

 מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסותיה והוצאותיה.

ראש המועצה יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון בכתב על  .ב

 פעולות המועצה.

יון, במועד שנקבע לכך, בדין וחשבון שנמסר לה לפי המועצה תקיים ד .ג

 )ב(. -סעיפים קטנים )א( ו

 

 

בפרק זה נסקרים שלושת מרכיביה העיקריים של מסגרת זו כדי לתת לקורא    

 הדוחות פרספקטיבה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 המועצה, מצבה הכספי של .2

 תקציב המועצה.  .3
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 התפתחות  הישוב  והיקף  פעילות  המועצה .1

 

מספר תושבי  2004לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת    

 .0.8%גידול מזערי של  – 2003בסוף שנת  9,696איש , לעומת  9,775הרשות היה 

 

יחידות  344 -ות ארנונה למגורים וכיחידות המשלמ 2,597 -בתחומי המועצה כ   

 המשלמות ארנונה לעסקים ולתעשיה.

 

 דונם. 2,400 -תחום שיפוטה של המועצה משתרעת על פני כ   

 

הדוחות הרבעוניים על פעילות המועצה הוכנו על ידי מחלקת הגזברות בהתאם    

בעוניים )ב( )א( לצו המועצות המקומיות. להלן מועדי חתימת הדוחות הר 112לסעיף 

 :2003עד  2001ןמועדי דיונם במליאת מועצת הרשות לשנים 

 

 2002    2002    2003 2003 2004 2004 

 דיון חתימה דיון חתימה דיון חתימה רבעון

1-3 29/5/02 28/8/02  1/1/04  13/6/04 

4-6 18/8/02   1/1/04  20/4/05 

7-9 17/11/02   1/1/04  20/4/05 

10-12 2/3/03     20/4/05 

 

 

 לא הובאו לדיון בפני מליאת המועצה.  II/2002הדוחות הרבעוניים החל מרבעון     
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 במוסדות החינוך למדו תלמידים לפי הפירוט שלהלן:   

 

 שנה"ל תשס"ד שנה"ל תשס"ג שנה"ל  תשס"ב המסגרת החינוכית

 365 404 422 גני ילדים

 826 941 949 בתי"ס יסודיים

 1,125 740 773 יסודיים בתי"ס על

 2,316 2,085 2,144 ס   ה   "   כ   

 

 

 

 72.42ללא נבחרים וגימלאים  היה  12/2004מספר המישרות המאוישות בחודש    

 במספר המשרות. 0.9%גידול של  – 12/2003משרות בחודש  71.73משרות לעומת 

 

תושבים  135מספר התושבים שמשרת כל משרה במועצה נשאר ללא שינוי :    

 למשרה .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003 2004 

 9,775 9,696 מספר תושבים

 72.42 71.73 מספר מישרות

 134.98 135.17 מספר תושבים מישרה
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 מצבה  הכספי  של  הרשות .2

 

 

 הגרעון  המצטבר .א

 25,518היה  2004הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת    

בגרעון  0.5%גידול של   -  2003ח לסוף שנת אלש" 25,368אלש"ח לעומת 

 המצטבר.

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות .ב

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 22,248 2002מצטבר עד שנת 

 6,120 2003גרעון בשנת 

 (3,000) 2003מענק לכסוי גרעון 

 2,450 2004שנת  

 (2,300) מענק להקטנת גרעון

 25,518  31/12/2004 -גרעון מצטבר ל

 

 

חלה ירידה קטנה בשיעור  2004מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת    

  -ל 2003מהחיוב השנתי בשנת  94.2% -הגביה של החשבונות על בסיס חיוב שנתי מ

. ירידה דומה היתה בשיעור הגביה מסך כל 2004מהחיוב השנתי בשנת  93.3%

 . 2004בשנת  65.3% -ל 2003בשנת  66.2% -החובות על בסיס חיוב שנתי : מ

 

בגבית חובות על בסיס חיובים חד פעמיים שיעור הגביה מכלל החיובים בשנת    

 . 2003בשנת  96.4%לעומת  100.45%עמד על 2004

 

שיעור הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים מכלל חובות התושבים כלפי    

 . 2003בשנת  43.2%לעומת  2004 בשנת 47.8%המועצה בגין חיובים אלה עמד על 
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לסיכום נושא הגביה של הרשות בגין כלל החיובים השנתיים ניתן לציין כי שיעור    

 94.8%לעומת  2004בשנת  95.39%הגביה הכללי  מכלל החיובים השנתיים עמד על 

בעוד ששיעור הגביה בפועל מכלל חובות התושבים כלפי מועצת  2003בשנת 

 . 2003בשנת  57.4%לעומת  2004בשנת  58.8%הרשות עמד על 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות התושבים ניתן לציין כי:   

מכלל חובות  52.68%חובות התושבים בגין חיובי ארנונה מהווים  .1

( והסתכמו בסך  2002בשנת  51.85% -ו 2003בשנת  48.97%התושבים )

( לעומת 15.5%אלש"ח )המהווים  1,324גידול של  –אלש"ח  9,843של 

 אלש"ח. 8,518בסך של  2003יתרת חובות ארנונה לסוף שנת 

גם בסעיפי החיובים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר  .2

 1,240קיטון בסך  –אלש"ח, בחינוך, תרבות ורווחה  55גידול של  –דירה 

 372 –אלש"ח, באגרות שילוט  108גידול של  –אלש"ח, בהיטלי ביוב 

לסיכום בהכנסות המועצה המבוססים על חיובים חד פעמיים אלש"ח, ו

 אלש"ח  36ניכרת ירידה מסויימת של 

המרכיב המהותי ביותר של חובות התושבים בגין חיובים חד פעמיים  .3

מתייחס להשתתפות בעלים בסלילת דרכים ומדרכות המסתכמת בסך 

ה  מכלל חובות התושבים כלפי המועצ 32.2%אלש"ח המהווים  6,019של 

 .31/12/2004מהחבובות על בסיס חיובים חד פעמיים( ליום  68.1%) 

 

ביכולתה  –בין היתר  –סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחינה כלכלית נבחנים    

ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו הכנסות גבוהות וידרשו 

נותן אינדיקציה על שירותים מעטים. חלקן של הכנסות הרשות ממקורות עצמיים 

יכולתה העתידית של הרשות לקיים את עצמה מבחינת מתן השירותים ברמה 

גבוהה לתושבים מחד ולחילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים 

העשויים להזמין לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים 

 הניתנים לתושבים.

 

 23,278  -מ –רת עליה מסוימת בהכנסותיה העצמיות בהכנסותיה של הרשות ניכ   

אלש"ח .  3,541גידול נטו של  – 2004אלש"ח בשנת  26,819לכדי  2003אלש"ח בשנת 

 . 2003בשנת  52%לעומת  2004מתקבוליה בשנת  54.5%ההכנסות העצמיות היוו 
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ההלוואות שנתקבלו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות הכנסה    

ציב  הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של ההלוואות האמורות בתק

)קרן, ריבית והפרשי הצמדה(, גם הם אם טרם שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, 

נזקפות כהוצאה בתקציב הרגיל. על פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור פירעון 

מהתקציב  8.3%הביצוע( לעומת מ 9.9%מהתקציב )  9.9%היה  2004המלוות בשנת 

 מהביצוע( . 7.2%) 2002מהתקציב בשנת  7.8% -מהביצוע( ו 6.8%) 2003בשנת 

 

נכסי הרשות כגון : מגרשים, בניינים, כבישים, מדרכות כלי רכב וציוד אחר אינם    

מופיעים בדוחותיה הכספיים של הרשות כרכוש קבוע ולא נזקף בגינם פחת. 

בשנה שבה הם נרכשים והם משפיעים ישירות על גובה  הנכסים נרשים כהוצאה

 הגרעון.
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 ב ד צ מ ב ר     31מ א ז ן    ל י ו ם    

 )א ל ש " ח(

 2004 2003 2002 

    רכוש   שוטף

 8 5 36 קופה ובנקים

 600 405 421 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 52 32 270 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 727 442 661 

 16 16 16 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 17,758 22,248 25,368 לראשית השנה

 (3,000) (3,000) (2,300) סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 4,490 6,120 2,450 גרעון בשנת החשבון

 22,248 25,368 25,518 גרעון מצטבר לסוף השנה

 ---    508 2,059 נטו –ב"רים גרעונות בת

 22,925 26,334 28,320 ס  ה  "  כ  

 16,113 17,394 18,683 חייבים  בגין  מיסים

 18,553 20,433 18,061 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 2,497 3,311 2,116 בנקים והלוואות לזמן קצר

 17,710 22,631 22,681 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 24,797 25,942 20,207 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 1,530 376 2,968 קרן לעבודות פיתוח

 1,172 ---  501 נטו -עודפים זמניים בתב"רים 

 3,469 376 2,702 

 ---   ---   38 קרנות בלתי מתוקצבות אחרות

 16 16 16 קרנות  מתוקצבות

 22,925 26,334 28,320 ס  ה  "  כ
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי  2004 – 2000תקציבי הרשות לשנות הכספים    

 אישורם מוצגים להלן:

 

 2004 2003 2002 2001 

 45,402 45,261  44,998 46,413 מסגרת התקציב

 17/4/2001 16/7/2002 3/4/2003 22/8/2004 אישור  מועצת  הרשות

 

 

אושר במועצת הרשות באיחור  2001מהמוצג לעיל עולה כי תקציב הרשות לשנת    

 2003חודשים, תקציב שנת  6.5באיחור של  2002חודשים, תקציב שנת  3.5של 

 חודשים. 7.5אושר באיחור של   2004חודשים ותקציב שנת  3באיחור של 

 

וד לצו המועצות המקומיות. אישור התקציב לאחר תחילת שנת התקציב הינו בניג   

 )ג( לצו האמור קובע כי: 186סעיף 

" )א(  ראש המועצה יכין הצעת תקציב למועצה ויגישה לאישור המועצה לא  

 יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה,

 )ב(  המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר      

 עד יום תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה." אותה  

 

אישור תקציב המועצה לאחר תחילת שנת הכספים אינו מאפשר למועצה לעבוד    

 לפי הצרכים החדשים והמשתנים של השנה החדשה ולפיכך גורע מתפקודה.
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 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 03-שינוי ב 04-שינוי ב 2002 2003 2004 

      כ נ ס ו תה 

 (1.5) 8.1 16,560 16,327 17,642 מיסים ואגרות

 (5.6) 3.3 4,430 4,180 4,320 מים ביוב ונכסים

 11.1 2.3 2,849 3,164 3,237 שירותים מקומיים

 (4.2) (7.3) 10,704 10,249 9,497 שירותים ממלכתיים

 (12.9) (22.9) 10,278 8,953 6,904 מענקים

 383.0 (42.9) 440 2,125 1,212 יםתקבולים לא רגיל

 (0.5) (4.9) 45,261 44,998 42,812 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 (5.5) (37.5) 8,561 8,091 5,054 הנהלה וככליות

 3.9 14.6 760 790 905 מימון

 (4.9) (1.1) 9,434 8,976 8,877 שירותים מקומיים

 (0.1) (0.2) 18,031 18,020 17,972 שירותים ממלכתיים

 2.4 19.0 3,067 3,142  3,738 מים ביוב ונכסים

 2.5 156.6 2,200 2,256 5,789 תשלומים לא רגילים

 16.1 (2.6) 3,208 3,723 3,628 פרעון מלוות

 (0.5) 2.1 45,261 44,998 45,963 סה"כ הוצאות

     3,151 גרעון מתוקצב
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 )אלש"ח(  נתוני  ביצוע  התקציבב .  

 

 03 -שינוי ב 04 -שינוי ב 2002 2003 2004 

      הכנסות עצמיות

 2.2 14.7 15,952 16,303 18,968 מיסים ואגרות

 1.0 14.3 4,140 4,183 4,780 מים ביוב ונכסים

 (9.6) 10.0 3,090 2,792 3,071 שירותים מקומיים

 (6.6) 8.1 10,198 9,525 10,293 שירותים ממלכתיים

 (8.2) (14.6) 10,670 9,798 8,366 נקיםמע

 496.9 76.8 357 2,131 3,767 תקבולים לא רגילים

 0.7 10.0 44,407 44,732 49,245 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 2.6 (40.7) 9,056 9,291 5,511 הנהלה וככליות

 78.7 (41.3) 936 1,673 982 מימון

 (2.4) (15.5) 10,649 11,369 9,612 שירותים מקומיים

 (1.5) (2.5) 19,157 18,868 18,389 שירותים ממלכתיים

 15.1 0.2 3,305 3,803 3,813 מים ביוב ונכסים

 6.0 311.8 2,258 2,394 9,858 תשלומים לא רגילים

 (2.3) 2.2 3,536 3,454 3,530 פרעון מלוות

 4.0 1.7 48,897 50,852 51,695 ס ה "כ  הוצאות

      

 33.3 (60.0) 4,590 6,120 2,450 גרעון   השנה
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2004 2003 2002 

    ה כ נ ס ו ת

 96.33 99.85 107.52 מיסים ואגרות

 93.45 100.00 110.65 מים ביוב ונכסים

 108.46 88.24 94.87 שירותים מקומיים

 95.27 92.94 109.39 שירותים ממלכתיים

 103.81 109.44 121.18 מענקים

 81.14 100.58 310.81 תקבולים לא רגילים

 98.11 99.41 115.03 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 105.78 114.83 109.04 הנהלה וכלליות

 123.16 211.77 108.51 מימון

 112.88 126.66 108.28 שירותים מקומיים

 106.24 104.71 102.32 םשירותים ממלכתיי

 107.76 121.04 102.00 מים ביוב ונכסים

 102.64 106.12 170.29 תשלומים לא  רגילים

 110.22 92.77 97.30 פרעון מלוות

 108.03 113.01 112.47 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

גביית מיסים לעומת התכנון המקורי:  קיימת מגמת עליה בשיעור ביצוע .1

 .2003מהתקציב בשנת  99.85%לכדי  2001מהתקציב בשנת  94.3% -מ

בשיעור  2002לאחר הגידול שחל בתקבולים משירותים מקומיים בשנת  .2

 .2003בשנת  88.2% -חלה ירידה ל 108.5%של 

מענקים ממשלתיים שנתקבלו בפועל עלו על המענקים המתוכננים  .3

 .9.5%בשיעור של 

גאו שוב  2002הוצאות הנהלה וכלליות שרוסנו במידה מסויימת בשנת  .4

 מהתכנון המקורי. 115%לכדי 

מהתכנון המקורי  212%העליה הגדולה שהוצאות המימון בשיעור של  .5

מעידה על קשייה הפיננסיים של  2002בשנת  123%לעומת  2003בשנת 

 הרשות.

 2002מהתקציב בשנת  112%-העליה הגדולה במתן שירותים מקומיים מ .6

ייתכן וניתן לייחסה להיותה של שנת  2003מהתקציב בשנת  127%לכדי 

 שנת בחירות. 2003

ניכרת יציבות מסויימת בהוצאות בגין מתן שירותים ממלכתיים הנעים  .7

 מהתכנון המקורי. 104%סביב 

 121%העליה מהותית בהוצאות בגין מים ביוב ונכסים בשיעור של  .8

מעידה  2002מתכנון שנת  108%לעומת  2003של שנת מהתכנון המקורי 

 על השקעה מוגברת בתשתיות המועצה.
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 המועצה וועדותיה
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( מגדיר את דרכי ניהול ישיבות המועצה  130-138הפרק השביעי של צו המועצות המקומיות ) ס'  

האמור מפרט את דרכי ניהול ישיבות מליאת מועצת  וועדות המועצה.  התוספת השלישית לצו

 .הרשות

 

 ת המועצהאת סדרי הפעולה של מליא  נהבח התאם לתוכנית הביקורת השנתית, הביקורתב 

 :יה   מההיבטים שלוועדות

 

 קיום ישיבות מליאה .א

 קיומן של ועדות  .ב

 נוכחות בישיבות .ג

 רישום פרוטוקולים .ד

 

 

 מליאת המועצה.  1

 

 קיום ישיבות   1.1

 

אחת  לחודש  לפחות,  מן המנין  המועצה  תקיים  ישיבה  " קובע: וספתלת 4סעיף  

 ."אך רשאית להחליט שלא לקיימה בשני חודשים של השנה

                   

 .9-10/2004המועצה לא החליטה על אי קיום ישיבות המועצה בחודשים           

  

ליאת מועצת הרשות תתקיים תוך לתוספת קובע כי ישיבתה הראשונה של מ 5סעיף  

 יהימים הראשונים של חודש קלנדאר 15חודשיים מיום היבחרה והיא תתקיים תוך 

אלא אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת. 18:00והישיבה תתחיל לא לפני השעה 

  

 

רק בישיבה מן המניין אפשר להעלות כל נושא לדיון, לתוספת ,  27בהתאם לס' 

י שהבקשה לכלול את נושא הדיון ובקשה לכלול את הנושא בתנא לתותיולהגיש שא

שעות לפני קיומה של ישיבת  48בסדר היום של ישיבת המועצה הוגשה לפחות 

 .המועצה

 

 -תקופת כהונתה ) מנראה  כי ב  פרוטוקולים של ישיבות מליאת המועצה מעיון   ב

)  שלא מן המניןבות ישי 11 -ו מן המניןישיבות  3 התקיימו (  12/2004ועד  11/2003

 מתוכן ישיבה אחת שבוטלה בהיעדר קוורום לקיומה (.

 

 .  4/12/2003ישיבתה הראשונה של מועצת הרשות התקיימה ביום  



 - 34 - 

 

כי ישיבותיה יתקיימו בכל יום א'  1/1/2004מיום  2/10המועצה החליטה בישיבתה  

 .18:00בשעה  יהראשון של כל חודש קלנדאר

 

לא היתה הקפדה על קיום של ישיבות המועצה מראה כי עיון בפרוטוקולים   

 ישיבות המועצה במועדים שנקבעו.

 

מועצה קיימה ישיבותיה בסדירות ואף קיימה מספר ישיבות בכל חודש בחודשים ה

 . 2004אוגוסט -יוני

 

  

 רישום פרוטוקול 1.2

 

צה  מזכיר המוע  וכי בע   כי   בכל  ישיבה   יירשם  פרוטוקולוקלתוספת  53סעיף 

 התקין . ואחראי לניהול

 

ודואג להפיצו לפני מועד ישיבת המועצה  פרוטוקול הישיבה  המזכיר עורך ורושם את 

 "הקרובה".

        

 בתקנות קובע כי בפרוטוקול יצוינו: 53סעיף        

 מועד הישיבה ומקום קיומה.   (1)

 שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה בציון אלה שנכחו בפתיחה.   (2)

 אילתות ותשובות עליהן.ש   (3)

 סדר היום וכל שינוי בו.   (4)

 שמות המשתתפים בויכוח בכל סעיף.   (5)

 ההצעות והנמקתן.   (6)

החלטות ותוצאות ההצבעה ולפי דרישת חבר מועצה ציון שמות המצביעים ואופן    (7)

 הצבעתם.

 הודעות.   (8)

 

הביקורת מציינת כי כל הפרוטוקולים כוללים את הנתונים הנדרשים ומשקפים   

 את מהלך דיוניה של מליאת מועצת הרשות.
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 דיונים מיוחדים   .31

       

 שיוכרזו כישיבות מיוחדות בנושאים מוגדרים  קובע  מספר  ישיבותלתוספת  60סעיף   

 ולא יידון בה  כל נושא למעט הנושא המיוחד.

 

בדוחות ו ים(   ראש המועצה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוחות הכספיים השנתי1)        

 הביקורת למיניהם שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתם.

הארנונה  שיתקיים  בישיבה    מיסי(   מועד  לדיון  מיוחד  בהצעת  התקציב  וב2)               

 .שלא  מן  המניין 

ל (   ראש  המועצה יגיש למועצה  לפחות  פעם  בשנה דין  וחשבון  על  המצב בכ3)               

 תאגיד שהמועצה  

 משתתפת בו, ולפי דרישה של חבר מועצה יקויים דיון בדוח  זה.                      

 

הביקורת מציינת כי המועצה קיימה ישיבות שלא מן המניין בנושאים שאינם   

 מחייבים ישיבות שלא מן המניין.

 

 

 נוכחות בישיבות   .41     

             

 עוסק בהיעדרות מישיבות מועצה.המועצות המקומיות בצו  104סעיף               

 

חבר   מועצה   שנעדר   מישיבות  המועצה  שלושה   חודשים  רצופים  או  שנעדר                

 משלוש  ישיבות  

יחדל  להיות   חבר  מועצה,  ובתנאי   שראש  המועצה  או  הממונה  על   –רצופות                

 שלח לו  המחוז  

 הודעה כמפורט  בסעיף זה.              

 

הצו  מורה  לראש  המועצה  להתריע בפני חבר המועצה לאחר היעדרות שניה               

 ברציפות. נעדר חבר  

המועצה  חודש  שלישי  או  מישיבה  שלישית ישלח לו ראש המועצה הודעה כאמור               

 בדבר התפנות  

 מקומו במועצה.              

 

 בתום שלושים יום מיום שנשלחה אליו ההודעה יחדל חבר המועצה לכהן כחבר.              

 

רוב חברי המועצה הקפידו על  נראה כי פרוטוקולים של ישיבות המועצה מעיון  ב           

ש המחייב את    רא  זמן  פרק נעדר  לאבר מועצה ואף ח נוכחותם בישיבות המועצה 

לא נמצא שראש המועצה הוציא לחברי המועצה המועצה לפעול להחלפתו אם כי 
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שנעדרו משתי ישיבות רצופות הודעה על היעדרויותיו והאמצעים שהוא מחוייב 

 לנקוט בהם על פי התוספת.

 

 

 החלטות המועצה  .51      

           

לא מחייב לרשום שמות המתנגדים או  הנמנעים  אלא   לתוספת ( 7) 53סעיף ש למרות       

נושא  האחריות    לאור ת גורסת כי רוקיבה,  המועצה דרשו  זאת  חברי  אם  

יש להקפיד ולציין את , האישית  החלה  על כל  חבר מועצה לגבי  החלטותיה

 .שמות המתנגדים או הנמנעים  בכל החלטה

 

 

 

 הביקורת  המלצות    1.6

 

ממליצה להקפיד על קיום ישיבות המועצה במועדים שהחליטה עליהם או  הביקורת .1

 לחילופין להחליט על מועדים אחרים לקיום ישיבותיה.

 

צמצם את קיום הישיבות שלא מן המניין לנושאים אשר צויינו הביקורת ממליצה ל .2

 בתוספת.

 

ה חליט שלא לקיים ישיבה בשני חודשים של השנה אם רצונלההמועצה על מליאת  .3

 בכך.

 

לעקוב אחר השתתפות חברי המועצה בישיבות המועצה מזכיר המועצה על  .4

 עליו להודיעבכל עת שחבר מועצה יעדר פעמיים רצוף או חודשיים רצוף   .ובועדותיה

ראש  עלשלישית ההיעדרות הכעבור  .ולהוציא הודעה מתאימה על כך לראש המועצה

 .104הודעה כאמור בסעיף  לשלוח המועצה

  

  .   רצוי לכלול את שמות התומכים, המתנגדים והנמנעים בהחלטות המועצה.4      
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 :המועצהועדות  .2

 על הפעילות של ועדות של המועצה 2004להלן דוח לשנת  2.1

              

מס'  יושב ראש ועדה             

 חברים

מס' 

 ישיבות

ישיבה  מהות

 ראשונה

ישיבה 

 אחרונה

תדירות 

 הישיבות

 ח' 3.5 25/7/04 2/2/04 חובה 6 6 שולי סולימן הנהלה 1

  6/12/04 6/12/04 חובה 1 3 אריק חדד ביקורת 2

    חובה 0 3 חזי דנין רכש ובלאי 3

    חובה  6 שולי סולימן ביטחון 4

    חובה 0 2 שולי סולימן מל"ח 5

  21/10/04 21/10/04 חובה 1 6 שמעון שעירי תמיכות 6

 לפי הצורך 26/8/04 3/5/04 חובה 2 3 יאשר עוקב מכרזים 7

  3/5/04 28/3/04 חובה 2 6 עזרא ימיני הנחות במיסים 8

    רשות 0 3 יצחק קעטבי ערר במיסים 9

    רשות 0 6 שולי סולימן הקצאת קרקעות 10

    רשות 0     4 שולי סולימן שמות 11

 

 

 

   קיום ישיבות   2.2  

             

כל דין  ועדה שחובה להקימה לפי" : כי קובעהמקומיות )ב( לצו המועצות  131עיף ס             

כאמור, יורה ראש המועצה  לפחות  אחת  לשלושה חודשים; לא כונסה הועדה   תכונס

 "  לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה.

 

 ת בתדירות הראויה.לא מתכנסו החובה  מהטבלה הנ"ל עולה כי מרבית ועדות             

 

  הרכב הועדות ואיושן  2.3

 

חלק  מהועדות כגון  רכש  ובלאי, בקורת והנחות לא אוישו משך מספר חודשים,              

 מסיבה זו גם לא       

 התכנסו ולא תפקדו כנדרש.             
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 ועדת הנהלה.  3

  הרכב הועדה  3.1

 .2/10בישיבת המועצה  1/1/2004 (  ועדת ההנהלה נבחרה לראשונה ביום1) 

 .הצורפה סיעה נוספת לוועד 29/12/2004מיום  14/10(  בישיבת המועצה 2) 

 חברים ומיוצגים בה סיעות קואליציוניות. 6(  הועדה מונה 3) 

 

 קיום ישיבות ורישום הפרוטוקול  3.2    

במליאת ישיבות הן בנושאים שעמדו להידון  6-התכנסה הועדה ל 2004במהלך שנת  (1)

 המועצה והן לעידכונים שונים של חברי הועדה.

מזכיר המועצה רושם את פרוטוקול הועדה ויש לציין כי התרשומת משקף נאמנה את  (2)

 תוכן הדיונים ואת החלטות הועדה.

 

 נוכחות בישיבות   3.3   

מישיבות ועדת ההנהלה היה קוורום חוקי לדיוניה ובישיבה אחת לא נוכח אף   5 -ב (1)

 ה למעט ראש המועצה.חבר ועד

 מהן התקיימו בחודש אחד. 3 –ישיבות שהתקיימו  5מתוך  (2)

 .8-12/2004הועדה לא התכנסה בחודשים  (3)

ישיבות שהתקיימו הנוכחות היתה מלאה ובישיבה אחת נעדר חבר ועדה  5מתוך  4-ב (4)

 אחד.

 

 המלצות הביקורת  3.4

 (  על הועדה להקפיד להתכנס בהתאם לתדירות הנדרשת.1)

 

. 

  

 ועדת בקורת . 4

 הרכב הועדה  4.1

כאשר היו"ר חברים  3מונה  והיא 1/1/2004מיום  2/10הועדה הוקמה בישיבת המועצה             

 החברים הנוספים הם גם חברים  בועדת ההנהלה. 2 -שייך לסיעה אופוזיציונית ו

  

 קיום ישיבות ורישום פרוטוקול  4.2

שיבה  של   ועדה  יש  לרשום  בפרוטוקול  שיכיל  את  קובע  כי  בכל  י  136סעיף        

שמות  חברי הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות 

 ההצבעות. 
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פעמים  4, במקום  2004רק ישיבה אחת בשנת לפי הפרוטוקולים ועדת בקורת קיימה   

 )ב( לצו המועצות. 131לפחות, לפי סעיף 

 

 

 תפקידים הועדה וסמכויותיה 4.3

 

 קורת הם:יא תפקידי ועדת הב122לפי סעיף                

לדון בכל דוח בקורת על המועצה, דוח של מבקר המדינה, של משרד הפנים, ושל  (1)

 מבקר המועצה.

 קורת.ילעקוב  אחר תיקון הליקויים שהעלתה הב (2)

לנקוט בעקבות דוחות להגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה על פעולות שיש  (3)

 קורת.יהב

 

 המלצות הביקורת   4.4

 

 ( הביקורת ממליצה להקפיד על כינוס הועדה בהתאם לתדירות הנדרשת.1) 

 

 

 

 ועדת מכרזים .5

 הועדה סדרי עבודת  5.1

 הועדה מתכנסת לפי הצורך בכל מקרה של פרסום מכרז ע"י המועצה.               

של חבר   ימינימאלתיחת המכרזים. שלב  זה  מתקיים  במניין  פ  –שלב  ראשון                 

 ועדה ועובד מועצה  שהוסמך לכך. הישיבה פתוחה בפני מגישי ההצעות.

 דיון בהצעות שהוגשו והגשת המלצות לראש המועצה. –שלב שני                

 ין החוקי המתחייב הנו של רוב חברי הועדה ובהשתתפות היועץ יבשלב זה המנ

 המשפטי .

                

 –נעולה בשני מנעולים. המפתחות נמצאים בידי שני עובדי מועצה  תיבת המכרזים    

 המזכיר והגזבר. רכז הועדה  

                           

 מתועדות בפרוטוקול. פתיחת התיבה וישיבות הועדה               
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 ונוכחות חברי הועדה הרכב הועדה   25.

               

. הועדה התכנסה בשנת 1/1/2004מיום  2/10ועדת המכרזים מונתה בישיבת המועצה  

ואת היועץ המשפטי של המועצה, הגזבר חברים,  3מונה   ישיבות בלבד והיא  2 -ל 2004

 .ומרכז הועדה כמשתתפים  בדיוניה

 

ועדה נוכחו של הועדה מסתבר כי בכל אחת משתי ישיבותיה של ה םמעיון בפרוטוקולי 

חברים   מתוך השלושה ובנוסף היועץ המשפטי של הרשות, מרכז הועדה וגזבר  2

 המועצה.

 

     

     

 סמכויות  הועדה  35.

  

לצו המועצות תפקידה של ועדת המכרזים : "לבדוק הצעות מחירים  123על פי סעיף  

צעה שלדעת המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש המועצה על הה

 הועדה ראויה לאישורו."

 

 הביקורת מתרשמת כי הועדה מיישמת את מהות שליחותה. 

 

 

    ועדת ההנחות ממסים.   6

 תפקוד הועדה  6.1

חברי  2והיא מונה  1/1/2004מיום  2/10ועדת ההנחות ממסים הוקמה בישיבת המועצה  

 מועצה, יועץ משפטי למועצה, גזבר המועצה ומנהלת מחלקת הרווחה.

) נזקקות (  2ישיבות בנושאי בקשות להנחות לפי ט'  2 -הועדה התכנסה ל  2004שנת   ב      

 . 2005התקיימו במהלך שנת  2004ישיבות   נוספות לגבי הנחות לשנת  3. 

 

הביקורת גורסת כי קיומן של ישבות הועדה האמורות לדון בהנחות ממסים צריכות   

המבוקשות מתייחסות אליה ולא בשנת התקציב  להתקיים באותה שנת תקציב שההנחות

 העוקבת.

 

 

 

 יתר  ההנחות   6.2
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קורת ועיון של יהן בסמכותה של הגזברות ונתונים לביתר ההנחות ) הנחות עפ"י חוק (   

 המועצה.   חברי 

 

בפרוטוקולים של מליאת  .ונח בפני חברי המועצהתהתקנות קובעות שרשימת ההנחות  

מועצה קיבלה את המידע המתחייב עפ"י התקנות. הביקורת מועצה לא נמצא כי ה

 ממליצה שסיכומי ועדת ההנחות יונחו על שולחן המועצה.

 

               

  רישום פרוטוקולים   36.     

              

הפרוטוקולים שנערכו מציינים את זהות המשתתפים ואת זהות המקרים הנדונים     

 בפני הועדה. 

 

 

 החומר לדיון בועדההכנת   46.

 

לישיבות התברר כי  2003בביקורת על מתן הנחות ממיסי ארנונה שנערכה בשנת  

לדיון גם בקשות החסרות מסמכים בסיסיים במקום לדחות את    הועדה הובאו 

 המסמכים. הטפול בהם עד להשלמת כל

                 

לים מסמכים. אין תנאי שהמבקש ישבירה של שתדלנות ניתנה לא פעם הנחה ובאו

 שליטה  ולא מעקב אם אמנם הושלמו המסמכים החסרים.כל עדה ולו

 

 

 המלצות הביקורת   56.

הביקורת ממליצה לסיים את דיוני הועדה במהלך שנת הכספים ולא לגרור דיון  .1

 בהנחות לשנת  כספים עוקבת.

וכל דיון הביקורת בדעה כי תפקידה של הועדה לדון אך ורק במקרים של  " נזקקים "  .2

 בבקשות שחורגות מהגדרת " נזקק " גוזלת את זמנה של הועדה ומסרבלת את דיוניה.

 

 

 

 

 

 ועדת תמיכות .7

 הקמת הועדה ופעילותה 7.1
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חברי  3והיא מונה  1/1/2004מיום  2/10ועדת התמיכות הוקמה בישיבת המועצה   

ל לנוהל מתן תמיכות וכן את היועץ המשפטי ש 5.2מועצה וזאת בהתאם לסעיף 

 המועצה ואת גזבר המועצה .

          

ועדה התכנסה ל ישיבה אחת  ובמהלכה  אושרו תמיכות ה 2004במהלך שנת   

  המועצה לגופים הפועלים בתחומי הרשות.

 

   

 קריטריונים  7.2

נוהל מתן תמיכות מחייב פרסום מוקדם של קריטריונים ברורים האמורים להוות נר    

 אה לאשר תמיכות מבוקשות  . לרגלי ועדת התמיכות בבו

כספי  התמיכות   חולקו  לא על  פי  אמות  מידה  ברורות  וקבועות, אלא על פי שיקול 

 דעת בלבד.  

    

הביקורת גורסת כי יש לקבוע קריטריונים ברורים לקביעת אמות המידה לתמיכה   

 בגופים הפועלים בתחומי הרשות.

 

 ניגוד עניינים   3.7  

חבר  מועצה  שהוא  חבר  הנהלה  או  מורשה  חתימה  באחד הגופים אם  יש     

 הנתמכים הוא מנוע מלהשתתף בישיבה.

 אסור לחבר מועצה להימצא במצב של ניגוד אינטרסים כל אימת שהניגוד הוא בין  

 פרטי.האינטרס הלבין    ציבורי האינטרס ה

ם כנזכר לעיל, ועל כן בועדת תמיכות יושבים חברי מועצה המצויים בניגוד ענייני

 מומלץ לצמצם את  הרכבה בהתאם.

 

 פיקוח על השימוש שנעשה בכספים  7.4  

רשות   מקומית   חייבת   בפיקוח   על   השימוש  שנעשה  בכספים  שהועברו  על    

 ידיהן  למוסדות 

הנתמכים,  וזאת  גם  כאשר  הכספים  שרשויות  מקומיות  קיבלו ממשרדי ממשלה כדי 

 כתמיכות למוסדות. עבירםלה

 

בדיקת שלב הזכאות בלבד של מוסד הנתמך מכספי ציבור אינה מספקת ,אם אין לה  

 המשך.

 

 המלצות הביקורת  7.5
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הביקורת ממליצה על הימנעות חברי הועדה מלקחת חלק בדיון ובהצבעה על מתן  .1

 תמיכות לגופים אשר לגביהם קיים ניגוד עניינים.

מעובדי המועצה לפיקוח על פעולות הגופים  הביקורת ממליצה למנות עובד .2

 הנתמכים וזאת בהתאם לנוהל מתן תמיכות.

הביקורת בדעה כי על מועצת הרשות לקבוע תבחינים ברורים למתן תמיכות  .3

 לגופים הפועלים בתחומי הרשות.

 

 

    

 ועדת רכש ובלאי.  8

 הרכב הועדה ותפקידה  18.

חברי מועצה.  3 -ומורכבת מ 1/1/2004יום מ 2/10ועדת הרכש הוקמה בישיבת המועצה   

של תוספת החמישית לצו המועצות המקומיות היא  8תפקידה של הועדה כפי שמופיע בסעיף 

ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש  לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת  : "

 . ואספקה ובכפוף להוראות כל דין "

 

מנהל הרכש רשאי לרכוש טובין ללא אישור מאת ועדת שלעיל,  8למרות האמור בסעיף   

הרכש אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה ובלבד שסכום הרכישה אינו עולה על סכום הפטור 

  לתוספת האמורה. 9ממכרז או מהסכום שאישרה הועדה וזאת בהתאם לסעיף 

 כדלהלן:תפקידי הועדה ניתן ,אם כן, להגדיר את        

 ניות שנתית או עונתית.(  הכנת תכנית ק1)

 (  קביעת פריטים שיאוחסנו במחסן המועצה.2)

 רותים.י(  אישור רכישת מוצרים וש3)

 (  אישור גרעונות או עודפים ואי התאמות בין ספירת מלאי לספרי החשבונות בגזברות.4)

 (  אישור השמדת בלאי.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח  א'             
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 ישיבותדוח השתתפות חברי מועצה ב

 ( 2004 דצמבר עד  2003 דצמבר)מ 

 

 

מועד  ישיבה

 הישיבה

שולי 

 סולימן

אשר 

 עוקבי

זכריה 

 מרחבי

חזי 

 דנין

שמעון 

 שעירי

עזרא 

 ימיני

אריק 

 חדד

יוסי 

 גל

שרה 

 יעקובי

סה"כ 

 נוכחים

1/10 4/12/03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2/10 1/1/04 1 1 1 1 1 1 0 1 0 7 

3/10 4/3/04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4/10 25/4/04 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 

5/10 13/6/04 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

6/10 13/6/04 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

7/10 24/6/04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8/10 7/7/04 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

9/10 28/7/04 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 

10/10 22/8/04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

11/10 29/8/04 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 

12/10 29/8/04 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

13/10 7/11/04 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 

14/10 29/12/04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

  9 7 9 11 14 13 11 10 14 ס ה " כ 

 % 100 71.42 78.57 92.86 100 78.57 64.29 50 64.29  

  5 7 5 3 0 1 3 4 0 היעדרות 

 % 0 28.58 21.43 7.14 0 21.43 35.71 50 35.71  

היעדרויו 

 ת רצופות 

       

                * 

 

* 

 

* 

 

 

 

, הואיל ושתי הישיבות ישיבות רצופות  שלוש מנעדרו  למרות ששלושה מחברי המועצה  

נערכו באותו מועד לא ניתן לראות את היעדרותם מהישיבות האמורות כהיעדרויות 

 רצופות.

 

 

 

 

 ב'  נספח
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 דוח  נוכחות  בועדות

 2004בשנת 

 
 
 
 ו ע ד ת      ה נ ה ל ה .  1
 
 

שולי  ישיבה
 סולימן

אשר  
 עוקבי

זכריה 
 מרחבי

חזי       
 דנין

עזרא   
 ימיני

שמעון  
 שעירי

 
 ס ה " כ

1 1 1 1 1 1 1 6 

2 1 1 1 1 1 1 6 

3 1 1 1 1 1 1 6 

4 1 1 1 1 1 1 6 

5 1 1 1 1 0 1 5 

6 1 0 0 0 0 0 1 

  5 4 5 5 5 6 סה"כ

% 100 83.33 83.33 83.33 66.67 83.33  

 
 
 
 ו ע ד ת    ה ב י ק ו ר ת .   2
 

 שמעון שעירי עוזי ימיני אריק חדד ישיבה
1 1 1 1 

 
 
 
 ו ע ד ת   ר כ ש   ו ב ל א י.   3
 

 הוועדה לא קיימה ישיבות. 2004בשנת  
 
 
 
 ו ע ד ת   ב י ט ח ו ן.   4
 

 הוועדה לא קיימה ישיבות. 2004בשנת  
 
 

  
 ו ע ד ת    מ ל " ח.   5
 
 

 הוועדה לא קיימה ישיבות. 2004בשנת          
 
 
 ו ע ד ת   ת מ י כ ו ת.   6
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שמעון  ישיבה
 שעירי

 שולי
 סולימן

 זכריה
 מרחבי

אלון 
 גרינברג

אבינועם 
 רוזן

1 1 1 1 1 1 

% 100 100 100 100 100 

 
 
 
 מ כ ר ז י ם ו ע ד ת   .   7
 

אשר  ישיבה
 עוקבי

זכריה 
 מרחבי

שמעון 
 שעירי

 קובי
 דוד

אלון 
 גרינברג

אבינועם 
 רוזן

1 1 0 1 1 0 1 
2 1 1 0 1 1 1 

 2 1 2 1 1 2 סה"כ
% 100 50 50 100 50 100 

 
 
 
 
 ו ע ד ת   ה נ ח ו ת   מ מ ס י ם.   8
 

עזרא  ישיבה
 ימיני

שרה 
 יעקובי

שמעון 
 שעירי

אלון 
 גרינברג

 ורד
 לוי 

טובה 
 אהוד

אבינועם 
 רוזן

1 1 1 0 1 1 1 1 

2 1 1 0 1 1 1 1 

 2 2 2 2 0 2 2 סה"כ
% 100 100 0 100 100 100 100 

 
 
 
 ו ע ד ת   ע ר ר   ב מ ס י ם.   9
 

 הוועדה לא קיימה ישיבות. 2004בשנת        
 
 
 
 ו ע ד ת   ה ק צ א ת  ק ר ק ע ו ת.  10
 

 ועדה לא קיימה ישיבות.הו 2004בשנת        
 
 
 
 
 ו ע ד ת   ש מ ו ת.  11
 

 הוועדה לא קיימה ישיבות. 2004בשנת        
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  ה נ ח ו ת  ב מ י ס יםו ע ד ו ת   ה 

 

  

 

 עמוד        

 

 

 48     מבוא   

 

 50   ועדת הנחות במסים   
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 מ  ב  ו  א

 

-ון המוסמך לקבוע ת אורחותמועצת הרשות הינה הפורום העלי 

החיים בישוב בו הי מכהנת. מועצת הרשות משמשת כ"בית הנבחרים" 

דמוקרטי, שאמור לבטא את כיווני הפעילות -המקומי וככזאת היא גוף פוליטי

ואת סך הרצונות של התושבים כפי שבאו לידי ביטוי בתוצאות הבחירות 

 לרשות.

 

בתחום שיפוטה של הרשות מועצת הרשות שהיא גוף שלטוני מקומי   

כפופה להוראות החוק והשלטון המרכזי, אשר מגדירים את סמכויותיה 

 וחובותיה תוך קיום מערכת של הנחיה ובקרה.

 

הרשות המקומית מיישמת את תוכנית פעילותה ודרכי קבלת החלטותיה   

באמצעות הועדות שהיא מקיימת. ועדות אלו מורכבות הן מנציגי הציבור 

 חברי מועצת הרשות והן מנציגי הציבור הממונים ע"י הרשות. -הנבחרים

 

חלק מועדות הרשות הן ועדות חובה אשר קיומן ופעילותן מחויבת עפ"י צו   

המועצות המקומיות , וחלקן ועדות רשות שקיומן ופעילותן הן 

 יחודיות לפי צרכי הישוב.יליות ואאופציונ

 

 ור:להלן הרכבן של ועדות המועצה המקומית אז  
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מס'  מס' החברים  סוג הועדה  שם הועדה 

 הנבחרים

 6  6   רשות    הנהלה

  3  3   חובה   מכרזים

 9  9   חובה    כספים

 2  5   חובה   הנחה במסים

  3  3   חובה   ביקורת

 5  7   חובה   תמיכות

 2  5   חובה   ערר במסים

 1  1   חובה   בנין עיר

   3  3   רשות   רכש ובלאי

  4  6   רשות  הקצאות  קרקע

 3  5   רשות  החזר הוצאות משפט

 1  1   רשות  איכות הסביבה

 1  1   רשות   כבוי אש

  1  1   חובה   תברואה וביוב

 

 

סדר עבודתן התקין והמתמיד של הועדות אמורה להוות דוגמא ראויה לחיקוי לכלל 

ולעניין תהליכי קבלת  המערכת הפקידותית של הרשות מבחינת סדרי המנהל התקין

 ההחלטות.

 

הביקורת החליטה לבדוק, מדי שנה, במסגרת תוכנית העבודה השנתית שלה, את סדרי 

 עבודתה של ועדה אחת לפחות מועדות המועצה.

 

 . 2004 – 2002לשנים  בחלק זה מוגש דוח על סדרי עבודתה של הועדה להנחות ממסים
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 י  ם    ס יו ע ד ת      ה  נ  ח  ו  ת    מ  מ 

 

 רקע תחיקתי. 1

 

הארנונה הכללית היא מס המוטל ע"י הרשות המקומית ואין כנגדה תמורה ישירה 

הניתנת ע"י הרשות למשלם המס. לכן, גבייתה אינה מותנית באספקת שירות כלשהו ע"י 

הרשות למשלם. הארנונה הכללית מהווה מקור ההכנסה העצמית הלא מיועדת העיקרית 

שמשת ביחד עם המענק הכללי כמקורות העיקריים לאיזון תקציב של הרשות והיא מ

 הרשות. 

 

נחקק חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  1993בשנת 

שחולל רפורמה בדיני הארנונה שעיקריה הם: קביעת מינוח  1992 –התקציב(, התשנ"ג 

ארנונה משנה לשנה, ומבנה אחידים להיטלי הארנונה, קביעת כללים לאופן העלאת ה

קביעת שיעורי ארנונה מרביים ומזעריים והנחיות לקביעת סוגי ושיעורי ההנחה בארנונה 

 והזכאים להנחות אלו.

 

התקנות שהותקנו ע"י שר הפנים בתוקף סמכותו באות להסדיר את נושא מתן ההנחות 

ות בארנונה לקבוצות אוכלוסייה שונות ולקבוע את שיעורי ההנחה המרביים שהרש

 רשאית להעניק.

 קבוצות הזכאיות להנחות: 4 -התקנות מבחינות ב

 הנחות ופטורים עפ"י חוק המדינה. .1

 הנחות עפ"י המצב האישי. .2

 הנחות עפ"י מבחן ההכנסה. .3

 הנחות הנקבעות ע"י ועדת ההנחות. .4

 

 ההוראות הכלליות של התקנות מורות כדלהלן:
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נכס בשנת הכספים עד ליום זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה על ה .1

לדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת  31

 הארנונה.

לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה, אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית  .2

שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר 

 להנחת דעתה של הרשות המקומית.

תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף  .3

 בנכס שלגביו ניתנה הנחה.

נכסים ויותר, תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, הגבוהה  2 -זכאי להנחה המחזיק ב .4

 מביניהם. 

תינתן  –זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה ארנונה  .5

 עור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.ההנחה בשי

החליטה המועצה על מתן הנחות מארנונה ושיעורן, לפי התקנות, תפרסם הודעה על  .6

כך בתחום הרשות המקומית, ביחד עם הודעתה על הטלת שיעורי הארנונה ומועדי 

 תשלומה.

נה לפרק ג )מיסים( של צו המועצות המקומיות, ועדת ההנחות מארנו 7עפ"י סעיף  .7

למחזיק בנכס שהוא "נזקק". לעניין  70%מוסמכת לדון במתן הנחות בשיעור של עד 

זה נזקק מוגדר כמחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת 

 מאלה:

 טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו; .א

 להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. אאירוע אשר הבי .ב

(, לעסקים 13(, לבנין ריק )ס' 12כן רשאית הועדה לאשר הנחות לבנין חדש )ס' -וכמ .8

 (.186( וכן במחיקת חובות )ס' 14ג'(, לתעשייה )ס'  14)ס' 

 

ועדת ההנחות מארנונה, היא  –ועדת ההנחות ממסים , וכשמה בצו המועצות המקומיות 

תם של בעלים ו/או מחזיקים ועדת חובה בכל רשות מקומית. תפקיד הועדה היא לבחון זכאו

בנכסים בתחומי הרשות, לסוגי ההנחות אשר בתחום סמכות הועדה וכן להמליץ בפני 
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מועצת הרשות למחיקת סכומים המגיעים לרשות בשל ארנונות או מסיבות אחרות והם 

 בפיגור והוגדרו כחובות אבודים.

 לפי צו המועצות המקומיות ועדת ההנחות מארנונה תורכב מ:

 חברי מועצה, 2   .א

 גזבר או נציג מטעמו,   .ב

 מנהל מח' רווחה או נציג מטעמו,   .ג

 היועץ המשפטי של הרשות או נציג מטעמו. .ד

המניין החוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות יו"ר הועדה או ממלא מקומו, הגזבר או נציגו 

 והיועץ המשפטי או נציגו.

 

ונות אישור מליאת המועצה אך צו המועצות המקומיות קובע כי החלטות הועדה אינן טע

 תונחנה על שולחנה. 

 

 

 נתונים כלליים.  2

 

  10.45%ש"ח המהווים אל 2,092ניתנו הנחות מארנונה לתושבים בסך של  2002בשנת  .א

מחיובי האנונה לשנה האמורה. מתוך סך זה של ההנחות, הנחות הועדה הסתכמו בסך 

 1,237מקרים  מתוך  8 -ל זו מההנחות שניתנו בשנה 0.5%ש"ח המהווים אל 10ל ש

 מקבלי הנחות .

 

 11.23%ש"ח המהווים אל 2,183ניתנו הנחות מארנונה לתושבים בסך של  2003בשנת    .ב

מחיובי הארנונה לשנה האמורה. מתוך סך זה של ההנחות, הנחות הועדה הסתכמו בסך 

 מק.. 13 -שניתנו בשנה זו למההנחות  1.39%ש"ח המהווים אל 30של 

 

  11.80%ש"ח המהווים אל  2,277ניתנו הנחות מארנונה לתושבים בסך של  2004 בשנת   .ג

מחיובי הארנונה לשנה האמורה. מתוך סך זה של ההנחות, הנחות הועדה הסתכמו בסך 

   מקרים מתוך   מקבלי הנחות.    -שניתנו בשנה זו למההנחות    ש"ח המהווים אל   של 
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מותר, יש לציין כי מבקש אחד לא היה זכאי להנחה מבין מקבלי ההנחות בשיעור גבוה מה .ד

מבקשים בשנת  3 -ו₪ (  6,006)  2003מבקשים בשנת  ₪3 (,  1,830)  2002כלל בשנת 

2004  (5,183 ) ₪ 

 

 

 

 ועדת ההנחות.  3

 

קיימה ועדת ההנחות של המועצה  ישיבות שהתפרשו לאורך כל    2004  - 2002 יםא. בשנ

 ת להנחה. התפלגות ההנחות הועדה בשנה זו היתה כדלהלן:בקשובהשנה ובמהלכן דנה 

 

           2002   2003   2004  

 %  מס' הנחות %  מס' הנחות %   מס' הנחות עילת ההנחה 

          20.4         56    27.6  56     28.3  65משפחות חד הוריות         

 54.1              149     56.6             115    54.3  125פי מבחן ההכנסה   -על

 4.4         12 7.4  15     6.5  15     גמלאים

 7.3         20 6.4  13     3.6  8נזקקים                

 0.7         2 1.0  2     3.9  9     אחרים

 13.1        36 1.0  2     3.4  8בקשות שלא נענו   

 100.0             275 100.0  203     100.0  230     סה"כ
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 וממצאי הביקורת בועדה הכנת נתונים לדיון   .4

 

 נוהלי עבודת ההכנה של הבקשות המובאות בפני הועדה להנחות הינו כדלהלן:א. 

התושב, מבקש ההנחה, ממלא בקשה להנחה ומצרף את המסמכים הרלוונטיים  .1

 לבקשתו ומוסרם למחלקת המסים.

ת בדיקה ראשונית במקום ובאם חסר מסמך כלשהו התושב בקשת התושב נבדק .2

 מתבקש להמציאו.

ומתים לעומת הרישום שנרשם אהמסמכים, ובעיקר אישורי הכנסה, נבדקים שנית ומ .3

 ע"י התושב.

לפני כל ישיבה, מחלקת המסים מעבירה לחברי הועדה ריכוז הבקשות שאמורות  .4

ת הארנונה של מבקש ההנחה להידון בישיבה תוך ציון העילות לבקשה, חיוב שומ

 וסכום ההנחה המבוקשת.

 

ושל בקשות התושבים לקבלת הנחה  מיון וניתוח הפרוטוקולים של ועדת ההנחות .ב

 את הליקויים הבאים: מראה בארנונה

 

 2002 2003   2004 

 3         19     27      חישוב שגוי של הכנסה .1

 6         10     8     שעור הנחה גבוה מהמותר .2

 11          6     6     עור הנחה נמוך מהמותרש .3

 8          4     12      חוסר בתלושי הכנסה .4

 17      13     18      הכנסות לא סבירות .5

 3        3     1      חוסר ספח תעודת זהות .6

 1        4     15      אי ציון שיעור ההנחה .7

 0     12     3      אי ציון מספר הנכס .8

 39     71     90      "  כ ס  ה 

 14.2%           35.0%    39.16%            שעור הליקויים  
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להלן מובאים סכומי הסטיות בהנחות שניתנו לעומת הנחות שאושרו לשנים  .ג

2002 -  2004 : 

 

 בחסר   אישור  אישור   עודף  שנה 

 ש"ח 'מס  ש"ח 'מס     

2002              8 7,751  6

 3,954 

2003  10 2,127  7 1,458 

 2004  6 6,842   12 28,225 

מקרים הנחות בשיעור הגבוה מהמותר  8 –ועדת ההנחות מארנונה אישרה ב  1ג.

 2003בשנת ₪  15,367מקרים בסך של  10 -,ב 2002בשנת ₪  7,751בסך כולל של 

 .2004בשנת ₪   6,542מקרים בסך של  6  -וב

 

דעתה, הועדה נמנעה מלאשר את השיעור המירבי  יחד עם זאת, בהתאם לשיקול 2ג.

מקרים בשנת  10 -ול  2003מקים בשנת   6,  2002מבקשים בשנת  4 -של הנחה ל

2004. 

 

מתוך ההנחות שניתנו למבקשי הנחות בעלי הכנסות לא סבירות מסתבר כי רוב   3ג.

, בשנת  18מתוך  10 – 2002המבקשים החזיקו מכשירי טלפון ניידים: בשנת 

ממבקשי הנחות מתוכם מבקש  17מתוך   8 2004ובשנת  13מתוך  7 – 2003

 2004מבקשים בשנת  2 -ו 2003מכשירים ניידים בשנת  2 -הנחה אחד שהחזיק ב

 שהצהירו על הכנסה לא סבירה.

 

בהנחות שניתנו למשפחות חד הוריות לא נמצאו ספחי תעודת זהות של מבקשי  4ג.

 .2004-ו 2003מקרים בשנת  3 -ב , 2002ההנחה במקרה אחד בשנת 
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לא צורפו  2004מקרים בשנת  8 -וב 2003מקרים בשנת  4 -ב 2002מקרים בשנת  12 -ב .ד

לבקשות ההנחה תיעוד המאמת את רמת הכנסת מבקשי ההנחה כפי שהצהירו 

 בטופסי הבקשה.

 

לא צויין מספר הנכס בטופס  2003מקרים בשנת  12 -וב 2002מקרים בשנת  3-ב .ה

 להנחה.הבקשה 

 

 6 -ב 2002מקרים בהם נפלו טעויות חישוב הכנסת מבקשי ההנחה בשנת  27מתוך  .ו

מקרים היא היתה מוטה  21 -מקרים ההכנסה שחושבה היתה מוטה כלפי מעלה וב

מבקשי הנחה קיבלו הנחות בשיעור  6כלפי מטה. כתוצאה מטעויות החישוב האלה 

הנחות לא זכו למלוא ההנחה מבקשי  4 -גבוה מהמגיע להם לפי מבחן ההכנסה ו

מקרים הטעויות בחישוב הכנסתם של מבקשי ההנחות לא  17 -שהיו זכאים להם. ב

 השפיעו על שעור ההנחה לה היו זכאים.

 

 -ב  2003מקרים שבהם נפלו טעויות חישוב בהכנסות מבקשי ההנחה בשנת  19מתוך  .ז

היא היתה מוטה מקרים  14 -מקרים ההכנסה שחושבה היתה מוטה כלפי מעלה וב 5

מבקשי הנחה קיבלו הנחות בשיעור  7כלפי מטה. כתוצאה מטעויות החישוב האלה 

מבקשי הנחות לא זכו למלוא ההנחה  2 -גבוה מהמגיע להם לפי מבחן ההכנסה ו

מקרים הטעויות בחישוב הכנסתם של מבקשי ההנחות לא  10 -שהיו זכאים להם. ב

 השפיעו על שעור ההנחה לה היו זכאים.

 

 -ב  2004מקרים שבהם נפלו טעויות חישוב בהכנסות מבקשי ההנחה בשנת  7מתוך   .ח

מקרים היא היתה מוטה  3 -מקרים ההכנסה שחושבה היתה מוטה כלפי מעלה וב 4

מבקשי הנחה קיבלו הנחות בשיעור  4כלפי מטה. כתוצאה מטעויות החישוב האלה 

 יות בחישוב הכנסתם שלמקרים הטעו 3 -גבוה מהמגיע להם לפי מבחן ההכנסה. ב

 מבקשי ההנחות לא השפיעו על שעור ההנחה לה היו  זכאים.
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 מניין חוקי של הועדה. 4

 

  :קובע 1993 –( של תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג 2)א( ) 6סעיף   

 " הרכב ועדת ההנחות תהיה:   

אינה מיוצגת בועדת שני חברי מועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה ש .1

 ההנהלה.

הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנה זו  .2

 מבין עובדי המועצה המקומית.

היועץ המשפטי שמינתה המועצה לפי חוק הרשויות המקומיות )יעוץ  .3

 או עורך דין ממשרדו או מלשכתו. "  1975 –משפטי( התשל"ו 

 

קובע כי מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות שח יושב )ד( לתקנות האמורות  6סעיף 

 ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.

 מתוך עיון וסקירת הפרוטוקולים של ועדת ההנחות בארנונה מצטיירת התמונה הבאה:

:  כל חברי הועדה להנחות השתתפו בכל ישיבות הועדה למעט חבר מועצה  2002בשנת   

 בה אחת.שהחסיר ישי

 :    כל חברי הועדה להנחות השתתפו בכל ישיבות הועדה.  3200בשנת 

  חברי הועדה להנחות השתתפו בכל ישיבות הועדה.כל     : 2004בשנת 

(  60%ישיבות הועדה להנחות ממסים )  3יחד עם זאת הביקורת מתביעה בצער כי        

לישיבה  2דשים  בין ישיבה מספר חו 9. הביקורת גורסת כי פער של 2005התקיימו בשנת 

הינו פער מוגזם שאינו עולה בקנה אחד עם יעילות תפקודה של מערכת מתוקנת.  3מספר 

הביקורת ממליצה לסיים את הטיפול בבקשות להנחות במהלך שנת התקציב שהבקשות 

   להנחה מתייחסות אליו.
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חברי הועדה להנחות את השתתפותם הפעילה והעניינית של  חיובבנושא זה יש לציין ל

 ואת דיוניה התכליתיים.    

 

 

 סיכום הממצאים והמלצות

 

הביקורת התרשמה כי ועדת ההנחות מארנונה פועלת מתוך רוח השליחות הציבורית    

הלל" בהתייחסה לבקשות להנחה המובאות בפניה ורוח זו מקבלת  -ונוהגת על דרך "בית 

י הועדה, בדיוניה התכליתיים ובניהול ביטויה בהשתתפותם העקבית והמתמדת של חבר

 ידי יו"ר הועדה.-הועדה בצורה יעילה ועניינית על

הממצאים שנתגלו בעבודת הביקורת על הועדה הנם ברובם טכניים והניתנים לתיקון . 

 להלן נושאים הדורשים תיקון :

 

הועדה דנה בבקשות להנחה המגיעה לתושב מכח החוק כגון הנחות לגימלאים  .1

חד הוריות. דיון במקרים כאלה גוזלות את זמנה של הועדה. יש לשקול לא  ומשפחות

 להביא בקשות להנחה מכח החוק לדיון בועדה.

 

הועדה אישרה בקשות להנחה בשיעור שמעבר לקבוע בתקנות. חיסכון בסכומים  .2

אלה היה מאפשר להיענות לבקשות נוספות של תושבים להנחה או לחילופין לשפר 

על הועדה מוטלת החובה להתחשב במצוקותיו של  של הרשות.את מצבה הכספי 

התושב במידת האפשר ולאשר לו הנחה מתאימה מחד אך ידיה של הועדה כבולות 

על ידי הנחיות משרד הפנים לגבי שיעורי ההנחה שבסמכותה לאשר. על הועדה 

 להקפיד הקפדה יתירה על מגבלות אלו.

 

קת ההכנסות שנרשמו בטופסי הבקשה נתגלו השמטות ואי דיוקים ברישום ובדי  .3

לעתים נרשמה ההכנסה ברוטו ) למען האחידות ( ולעיתים ההכנסה נטו  להנחה.
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הביקורת מציעה להקפיד הקפדה  המושפעת ממעמדו האישי של בעל ההכנסה.

 יתירה לרישומם ונכונותם של ההכנסות לפני הבאתם לדיוני הועדה.

 

 

ך המעיד על רמת ההכנסה. במקרים אלה נתגלו מספר בקשות להנחה ללא כל מסמ .4

הועדה החליטה על גובה ההנחה מתוך היכרות חברי הועדה וידיעותיהם האישיות 

מנע מהגשת בקשות ילה ממליצהלגבי מצבו הכספי של מבקש ההנחה. הביקורת מ

 .בועדת ההנחות אלו  לדיון

 

ן את הביקורת גורסת כי עם הגשת הבקשות להנחה לועדת ההנחות רצוי לציי  .5

עמידתו של מבקש ההנחה בהסדרים הכספיים הקודמים שנעשו עמו  כאחד 

וזאת כפי שמחייבות ההנחיות למתן הנחות  השיקולים למתן ההנחה הנוספת

 .        מארנונה 

 

הביקורת ממליצה לבדוק את שלימות התיעוד המצורף לבקשות להנחה ) תעודות  .6

( הן בעת הגשת הבקשה להנחה והן  זהות, תלושי שכר, אישורי ביטוח לאומי וכד'

 לפני הבאת הבקשה לדיון בפני הועדה.

 

הביקורת ממליצה בפני ועדת ההנחות להפעיל שיקול דעת והצלבת נתונים  .7

המופיעים בטופסי הבקשה להנחה כגון היעדר הכנסה ובעלות על מכשיר טלפון נייד, 

 צורך.אמצעי הקיום של נעדר הכנסות ולהפעיל חקירת יכולת במידת ה

 

ככלל הביקורת ממליצה על הוספת אזהרה למבקש ההנחה כי הצהרתו עשויה להוות  .8

בסיס לביקורת מעמיקה של הנתונים שהוצהרו ובמידה ויתגלו נתונים לא נכונים 

ההנחה עשויה להתבטל חד צדדית על ידי הרשות בנוסף לנקיטת אמצעים משפטיים 

 נוספים.

 

כולת" של מבקשי הנחה, באופן מדגמי לגבי הביקורת ממליצה על ניהול "חקירת י .9

 בקשות להנחה שאינם סבירות .
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חודשים  4-הביקורת ממליצה לשקול ולבקש ממבקשי הנחה, תדפיסי חשבון בנק ל .10

שקדמו למועד הגשת הבקשה להנחה וזאת לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי 

  של הרשות.
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 מזגנים במבני ציבורתחזוקת 
 
 

 כללי .1

 

מזגנים ) נכון  167במוסדות הציבור, במבני המועצה ובמוסדות החינוך מותקנים 

( מסוגים שונים ) מזגני חלון, מפוצלים ריצפתיים, מפוצלים  31/12/2004ליום 

 עיליים ומערכות מיני מרכזיות (.

 

ש את ההצעה תחזוקת המזגנים מתבצעת על ידי קבלן תחזוקה חיצוני אשר הגי

הזולה ביותר להצעת הרשות המקומית להתקנת ואחזקת מזגנים אשר הופצה 

 .2003לינואר  21בין מספר ספקים ביום 

 

הצעות כאשר הצעת הקבלן הזוכה ט. היתה הזולה  3ועדת המכרזים קיבלה 

 מביניהן.

 

תקופת ההתקשרות הוארכה בשנה נוספת ) פעם ראשונה ( ונקבעה לתקופה של 

 .  2004באפריל  1ים החל מיום חודש 12

 

בהתאם לתוכנית העבודה  הביקורת החליטה לבדןק את עמידות ההתקשרות 

 בתנאיי ההתקשרות עם הקבלן.

 

 

 ממצאי הביקורת .2

 נותן השירותים עולה כי: -מתוך עיון בחוזה ההתקשרות של המועצה עם הקבלן

 

הכולל שטיפה על הקבלן לבצע טיפול יסודי במזגנים  -לחוזה  6לפי סעיף  .א

של הסוללות, המאייד והמעבה, ולבדוק לחץ אויר כימי מיוחד לניקוי. כ"כ 

המסננים  ןכל מזגן ומפוח ייבדק אחת לרבעון תוך שימת דגש על ניקיו

 אחת לחודש.
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לחוזה ההתקשרות מגדיר במדויק את מהות החלפים שעל הקבלן  7סעיף  .ב

רשימה כוללת בין לספק לצורך ביצוע תחזוקת המזגנים של המועצה וה

היתר: חומרי ניקוי ושטיפה, חווטי חשמל ופיקוד, אטמים, חומרי איטום 

, לוח הפעלה, תרמוסטטוכן חלפים גדולים יותר כגון: מנוע, מעבה, מדחס, 

 מפוח מאייד, מפוח מעבה וכיו"ב.

 

לחוזה ההתקשרות על הקבלן לנהל רישום של כל הטיפולים  11על פי סעיף    .ג

זגנים ולהעביר בכל סוף חודש רישומיו לחשבונית השוטפים של המ

 המוגשת למועצה.

 

בבדיקת חשבוניות הספק שהוגשו למועצה התברר כי החשבוניות כוללות חיובי    

עבודות הנכללות בחוזה  -המועצה הן בגין  תיקוני מזגנים עקב חבלות זדוניות 

רות המקורי. סך ההתקשרות והן בגין עבודות אחרות שאינן נכללות בחוזה ההתקש

 10אלש"ח כאשר סך של  23 -הסתכמו ב 2004כל החשבוניות שהוגשו במהלך שנת 

שכאמור תיקונים אלו אמורים היו  –אלש"ח  הן חשבוניות תיקון עקב חבלות 

 כלל במסגרת ההתקשרות החוזית.ילה

 

לדברי מנהל התפעול  לשעבר של המועצה, הכשל האמור מקורו באי עדכונו של 

ני הציבור של המועצה בעת העברת התפקיד של תפעול מבני הציבור אליו. מנהל מב

בעקבות הביקורת הגזברות הוציאה הנחיות מתאימות למניעת הישנות מקרים 

 דומים בעתיד.

 

יחד עם זאת יש לציין כי כל החשבוניות שהגיש הקבלן למועצה נבדקו אריתמטית 

 ואושרו לתשלום. 

 

יות בספרי הנהלת החשבונות, הביקורת מצאה כי מבחינת עיתויי רישום החשבונ

( פקודות הזיכוי נרשמו לאחר מועד התשלום לספק. 41.7%) 12חשבוניות מתוך  5-ב

רישום מאוחר זה אינו מאפשר הצגת מצבו האמיתי של הספק בנקודת חתך מסוימת 

 ועלול לפגוע בתכנון עיתוי תשלומי הרשות לגורמי חוץ.

 

ההתקשות תנאיי תשלום החשבוניות לספק נקבעו זאת ועוד: בהתאם לחוזה 

( 33.3%חשבוניות ) 4. בפועל המועצה דחתה את ביצוע התשלומים של 30 + לשוטף

 90 -יום וחשבונית אחת ב 60 -( ב 16.7%חשבוניות )  2יום מעבר למוסכם,  30 -ב
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 יום 30 -( ב 16.7%חשבוניות )  2יום. לעומת זאת המועצה הקדימה את תשלומן של 

 יום.  45 -ושל חשבונית אחת ב

 

הביקורת גורסת כי כפי שעל המועצה להקפיד שלא לשלם עבור שירותים 

הכלולים בחוזה ההתקשרות כן עליה לכבד התחייבותה לעמוד בתשלומיה לספקים 

 בהתאם למוסכם באותו חוזה.

 

לפי הנוהל המקובל כיום במועצה, כל תחזוקת מבני הציבור, לרבות תחזוקת    

זגנים, נמצא באחריותו של עובד המועצה. עפ"י הנוהל האמור כל הדרישות המ

לביצוע עבודות תחזוקה ודיווח הליקויים אמורים להתנקז אצל אותו עובד אשר 

אמור להימצא בקשר שוטף עם נותני השירותים השונים לצורך תיקון הליקויים 

ה לממונה על מבני שדווחו. בפועל לא  כל ה"צרכנים" דיווחו על ליקויי התחזוק

 הציבור אלא התקשרו ישירות עם נותן השירות והזמינו את שירותיו. 

 

התנהלות זו של הזמנת תיקונים שלא דרך הממונה על מבני ציבור יוצר מצב    

שהממונה אינו מודע לליקויים שנתגלו במבני הציבור ואשר תוקנו בהתקשרות 

 שר ריכוז התקלות ותיקונן על ידו.ישירה של המשתמש  עם נותן השירות ואינו מאפ

 

כן אין בידי המועצה כל נתונים לגבי הטיפולים השוטפים שהיה על הקבלן  –כמו     

לחוזה ההתקשרות כמו גם נתונים לגבי קריאות השירות  6לבצע כאמור בסעיף 

 לחוזה ההתקשרות. 11שיזמה המועצה כמתחייב מסעיף 
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 מסקנות והמלצות .3

 

ממליצה שיש להנחות ולהסביר לממונה על תחזוקת מבני הציבור )  הביקורת .א

הממונה ( את משמעות חוזה ההתקשרות עם הקבלן האמור  ועם  –להלן 

חוזי ההתקשרות בעלי נגיעה לתחזוקת מבני הציבור בכלל  והמגבלות 

 הגלומות בחוזים אלו.

 

צעות הביקורת ממליצה כי כל התקשרות של המועצה עם הקבלן יתנהל באמ .ב

 הממונה על תחזוקת מבני ציבור. –עובד אחד בלבד 

 

על הממונה לנהל רישום כרונולוגי ומדוייק לגבי תקלות שתיקונן נדרש,  .ג

 .מועד קריאת הקבלן למתן השירות ומועד מתן השירות

 

על הממונה  להקפיד ולקבל את ריכוז הטיפולים השוטפים שמבצע הקבלן  .ד

וכל זה בהתאם לחוזה  –עמד בהם וכן ריכוז קריאות השירות שהקבלן 

 ההתקשרות.

 

על הממונה  לערוך השוואת קריאות שירות לפי רשימותיו לעומת קריאות  .ה

 השירות לפי דיווחי הקבלן. 

 

על המועצה להקפיד  על  רישום פקודת הזיכוי בברטיס הקבלן בטרם רישום  .ו

 תשלום המגיע לו.

 

חוזה שהיא חתומה עליו: כיוונית על תנאיי ה-על המועצה להקפיד הקפדה דו .ז

הן מבחינת קבלת השירותים הכלולים בחוזי ההתקשרות והן מבחינת עמידה 

 בתנאיי התשלום.
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 מעקב  אחר תיקון  ליקויים
 

 
 
אחד מתפקידי הביקורת הוא מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו וצוינו בדוחות   

המורטים של רואה ביקורת קודמים. דוחות ביקורת אלו כוללים את הדוחות 

החשבון, דוחות הביקורת שנערכו על ידי משרד הפנים ומבקר המדינה וכן את 

 דוחות הביקורת של הביקורת הפנימית של הרשות.

 

להלן ריכוז הליקויים שתיקונם נדרש כפי שהופיעו בדוח הביקורת המפורט של   

 . 2004רואה החשבון לשנת 

 
 ת/ח/ל *    4200נת דוח מפורט לש –ליקויים דרושי תיקון 

 
 ל     אישור תקציב המועצה לאחר תחילת השנה .1
 ח     תחילת פעילות בתב"ר לפני קבלת אישור .2
      סגירת תב"רים גרעוניים לקרן לעבודות פתוח .3
 ת        ללא אישור משרד הפנים.    

 ל     היעדר השקעת כספי קרן לעבודות פיתוח .4
 ל      ת מרכז רוחנייאי הקצאת קרקע לבני .5
 ל    מתן שיקים לספקים בטרם קבלת חשבוניות מס .6
  ל       פיגור ברישומים בספרי המועצה .7
 ל    מתן הנחות ממיסי ארנונה בטרם סילוק חוב קודם .8
 מקלטים אינם מוגנים מפני הצפות ותשתית  .9

 ח         החשמל לקויה.     
 ת     אין מעקב תקינות מקלטים במוסדות חינוך. .10
 ל      דמי שכירות לא ריאליים. נכסים מניבי .11
 ת      היעדר  עידכון ספר נכסי המועצה. .12
  ל      רישום נדל"ן בספר הנכסים ללא עלות. .13
 ח      אין נסחי מקרקעין על מקרקעי הרשות. .14
 ח     חשבוניות ששולמו לא נחתמו בחותמת "נפרע". .15

 
 

 * מקרא:
 ת = תוקן

 ח = תוקן חלקית
 ל = לא תוקן

  
 
 
 


