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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי 2008שבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת דין וח 

 הביקורת וביקורת המעקב של ביקורות שנערכו על ידי גורמי ביקורת חיצוניים.

 

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

נושאי הביקורת נכללו בתוכנית העבודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה של 

ות תוך התייחסות ליעילותה של המערכת הן מבחינה תפעולית והן מהבחינה הרש

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

 המפורשת של ראש הרשות.

 

תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שיפור  

קף וטיב פעולותיה של הרשות, מנת לשקף נכונה את הי-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 

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

בר במהלך הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות חלק מהליקויים תוקנו כ

 בנושא המבוקר.

 

טיוטת הסיכום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן  

שוטף לקבלת התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור 

 ממצאי הביקורת טרם גיבוש המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר.

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות  15/3/2010בתאריך  

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

 )ו'( )א'( לצו המועצות המקומית.

 

 צירף ראש המועצה את הערותיו לדוח הביקורת.   2010ביולי  5בתאריך   
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 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי 

 ניצול ימי חופשה ומחלה של עובדי הרשות .1

 הנחות ממסי ארנונה –ביקורת מעקב  .2

 

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת 

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

 השנתי הבא.

, על שיתוף ברצוני להודות למנהלי המחלקות והיחידות המבוקרות      

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      

 הרשות. חשב השכר שלוגזבר הרשות ומ מזכירהפעולה המלא לו זכיתי מ

 

ודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק זהו גם המקום לה     

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי           4/10/2010

  מ ב ק ר     ה מ ו ע צ ה            
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 מ  ב  ו  א
 
 

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

יניות ושל היקף במסגרת הקונצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המד

 פעילותה הכללית של המועצה.

 

הפעילות המנהלתית, הפיננסית והתפעולית של הרשות המקומית היא פועל יוצא    

של המדיניות הכללית של המועצה אשר מושפעת מהתפתחות הישוב מחד גיסא 

 ומשפיעה עליה במידה רבה מאידך גיסא.

 

ותים לתושביה במסגרת מטרתה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שיר  

 סמכויותיה ובהתאם לאמצעים הכספיים העומדים לרשותה.

 

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

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

די מועצת הרשות יועדו מראש, למטרות האמורות בתקציב, וכפי שאושר על י

 המקומית ומשרד הפנים.

 

תקציב הרשות המקומית מהווה ביטוי כספי/מספרי למדיניות ולתכנון פעילויות    

 הרשות בתקופה מוגדרת.

 

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

לת שנת התקציב ידי מועצת הרשות המקומית, עד תחי-התקציב צריך להקבע על

 והוא טעון אישור משרד הפנים או של הממונה על המחוז מטעמו.

 

התקציב מהווה אפוא מסגרת  מחייבת לכלל הפעילות הכספית/משקית של    

הרשות, משקף את תוכנית עבודתה השנתית ומהווה בסיס לביצועה וכל 

 שנה.ההתחייבויות של הרשות חייבות להיות בנסגרת התקציב המאושר לאותה 

 כדי שהתקציב ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על העקרונות הבאים:   



 - 8 - 

 

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 

היקף  הסעיפים ועל קבלת תמונה ברורה של

 הפעילות מאידך.

 

מאחר והמסגרת התקציבית )תקציב רגיל(  שנתיות.  3

מתייחסת לשנת תקציב מסוימת, 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 

ם הכנתם של הדוחות הכספיים יאפשר ג

שישקפו את ביצוע תוכנית העבודה השנתית 

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    

ות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו לעיריות, קובעות את העקרונ

 הדוחות הכספיים התקופתיים הנדרשים.

 

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

פסים שקבע רואה החשבון לעיריות לדין הכספים הקודמת, במתכונת ועל גבי ט

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

 

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

 מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסותיה והוצאותיה.

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

 פעולות המועצה.

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

 )ב(. -סעיפים קטנים )א( ו

 

 

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

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

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

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

 

מספר תושבי  2008לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת    

 בתי אב. 2,700-איש במסגרת כ10,276הרשות היה 

 

 דונם. 2,400 -פוטה של המועצה משתרעת על פני כתחום שי   

 

 

 תלמידים לפי הפירוט שלהלן: 1,538במוסדות החינוך למדו    

 

 20.87%  321  גני ילדים 

 45.78%  704  חינוך יסודי 

 20.35%  313 חינוך על יסודי 

  %13.00   200  חינוך חרדי 

    1,538  100.00% 

    ===  ===== 
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 מצבה  הכספי  של  הרשות .2

 

 הגרעון  המצטבר .א

 

 5,868היה  2008הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת    

קיטון  של   - 2007אלש"ח לעומת אלש"ח לסוף שנת   10,881אלש"ח לעומת 

בגרעון המצטבר שרוב הקיטון נובע ממענק משרד הפנים להקטנת  53.9%

בעודף תקציבי של  2008סיימה את שנת  אלש"ח. המועצה 4,869הגרעון ע"ס 

אלש"ח. יחד עם זאת יש לשבח את מאמצי המועצה להקטנת הגרעון  144

אלש"ח  5,868לכדי  2006אלש"ח בסוף שנת  17,435המצטבר מרמה של 

 .67%קיטון של  – 2008בסוף שנת 

 

אלש"ח : מרמת גרעון  4,013בסך של  םהגרעון השוטף של המועצה צומצ

אלש"ח בשנת  144לכדי עודף תקציבי של  2006לש"ח בשנת א 3,869של 

2008. 

 

צמצום הגרעון השוטף של המועצה מקבל את ביטויו גם במאזן השנתי של 

מסך של  90%המועצה: סך כל משיכות היתר מבנקים הצטמק בשיעור של 

 .2008אלש"ח בלבד בסוף שנת  281לכדי  2006אלש"ח בסוף שנת  2,810

 

 של  הרשות  התפתחות  הגרעון .ב

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 17,435 2006מצטבר עד שנת 

 71 2007גרעון בשנת 

 (6,483) 2007מענקים ומלוות לכסוי גרעון 

 10,881 2007מצטבר עד שנת  

 (144) 2008עודף בשנת 

 (4,869) מענקים ומלוות להקטנת הגרעון

 5,868 31/12/2008 -גרעון מצטבר ל
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 30,156החייבים כלפי המועצה בסך של תוני מחלקת הגביה מצביעים על חובות נ   

אלש"ח  5,852. הגידול בסך של 2007אלש"ח בסוף שנת  24,304אלש"ח לעומת 

 . 2007מסך החיובים נטו לשנת  12.4%מהווים 

  

מכלל  62.56%בגין חיובים שנתיים מהווים  2008חובות החייבים לסוף שנת    

 .2007בסוף שנת   65.1%מת החובות לעו

 

אלש"ח מורכבת מגידול של  5,852גידול חובות החייבים כלפי מועצת הרשות בסך    

אלש"ח  2,805מהחיובים נטו ( ושל  10.4%אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי ) 3,047

 מהחיובים נטו (. 37.8%)  חד פעמייםבחיובים 

 

שיעור הגביה של  נשמר 2008מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת   

 58.2%  -ל 2007מהחיוב השנתי בשנת  58.7% -מ החשבונות על בסיס חיוב שנתי

 ת בשיעור הגביהסוייממ ירידהניכרת יחד עם זאת . 2008שנת מהחיוב השנתי נטו ב

. שיעור הגביה 2008בשנת  29%לכדי  2007בשנת  39.8% -של חיובים חד פעמיים מ

בשנת  53.6%מכלל החיובים נטו וזאת לעומת  50.6%עמד על  2008הכללי בשנת 

אלש"ח. מכאן  2,453חובות אלו כוללים חובות המיועדים למחיקה ע"ס  .2007

ששיעורי הגביה בפועל מכלל חובות הניתנים לגביה הוא שיעור גבוה יותר כמפורט 

 להלן:

 מחובות טובים  מכלל החובות מחיובים שוטפים   

 חיובים על בסיס

  59.73%  58.16%  89.59%    שנתי

 חיובים חד 

 31.51%  28.99%  62.17%   פעמיים

 52.68%  50.56%  84.05%    סה"כ

 

מכלל גבית חובות החייבים  14.94%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו   

מכלל  37.43%כלפי המועצה בעוד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים מהווים 

נטו. פער זה בחלק היחסי של חובות לעומת גביה מעלה תהיות  החיובים השנתיים

שמא  המועצה שמה דגש יתר על גביית חובות בגין חיובים שנתיים ומקלה ראש 

 בגביית חובות על בסיס חיובים חד פעמיים. 
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הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה לפעול ביתר , 2008נכון לשנת    

עומדים לרשותה על מנת להגביר משמעותית את שיעורי נחישות ובכל האמצעים ה

הגביה של חובות החייבים כלפי המועצה ועל ידי כך הן לצמצם את הגרעון 

בשולי המצטבר המשמעותי והן לשפר את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה.

בשיעורי הגביה של  הדברים ניתן לציין כי נכון למועד עריכת הדוח קיים שיפור ניכר

 חובות החייבים.

 

לסיכום נושא הגביה של הרשות בגין כלל החיובים השנתיים ניתן לציין כי שיעור   

נחשב לשיעור גביה נמוך  2008בשנת  50.6%הגביה הכללי מכלל חובות שעמד על 

שעור נמוך זה מקורו באי מחיקת חובות אבודים מספרי הרשות הנאמדים יחסית. 

אלש"ח כך ששיעור הגביה של חובות  15,000 -לדברי גזבר הרשות בסך של כ

החייבים מכלל החובות עומד על שיעור גבוה יותר. למותר לציין כי החל משנת 

, ובהתאם לסיכום שהושג עם משרד הפנים לגבי דרכי ונוהלי מחיקת 2009התקציב 

החובות, המועצה החלה בהליכי מחיקת חובות החייבים שאינם ניתנים לגביה תוך 

 קרה לגופו ולאחר אימות הממצאים. בדיקת כל מ

 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות החייבים ניתן לציין כי:   

 

מכלל חובות  50.22%חובות החייבים בגין חיובי ארנונה מהווים  .1

 –אלש"ח  18,868( והסתכמו בסך של  2007בשנת  52.3%החייבים )

 2007אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת  6,153גידול של 

 אלש"ח. 12,715בסך של 

בים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר וגם בסעיפי החי .2

 115גידול של  –לימוד גני ילדים אלש"ח , שכר  96גידול של  –דירה 

גידול  –אלש"ח  והשתתפות בעלים  740גידול של  –היטל ביוב , אלש"ח

 אלש"ח .  435של 

אלש"ח כחובות מסופקים  1,270נרשמו חובות ע"ס  2008בשנת  .3

אלש"ח בהשתתפות  939אלש"ח בהיטלי ביוב,  40בחיובים חד פעמיים: 

אלש"ח בשלטים ואישורים. השינויים בחובות החייבים  291 -בעלים ו

היא לאחר ניכוי החובות המסופקים הנ"ל כך שהגידול האמיתי בחובות 

 החייבים גדול בסך זה.
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ביכולתה  –בין היתר  –חינה כלכלית נבחנים סיכויי הרשות לשאת את עצמה מב   

ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו הכנסות גבוהות וידרשו 

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

יכולתה העתידית של הרשות לקיים את עצמה מבחינת מתן השירותים ברמה 

מחד ולחילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים גבוהה לתושבים 

העשויים להזמין לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים 

 הניתנים לתושבים.

  30,144 -מ –בהכנסותיה של הרשות ניכרת עליה מסוימת בהכנסותיה העצמיות    

אלש"ח.  2,493ל של גידו – 2008אלש"ח בשנת  32,607לכדי  2007אלש"ח בשנת 

 . 2007בשנת  58.3%לעומת  2008מתקבוליה בשנת  58.4%ההכנסות העצמיות היוו 

 

ההלוואות שנתקבלו  בהתאם לכללי החשבונאיות החלים על רשויות מקומיות 

במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות הכנסה בתקציב  הרגיל עם קבלתן 

האמורות )קרן, ריבית והפרשי הצמדה(, גם  , פירעונן של ההלוואותכמו כן.  בפועל

הם אם טרם שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, נזקפות כהוצאה בתקציב הרגיל. 

 7.7%היה  2008על פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור פירעון המלוות בשנת 

 מהביצוע( . 6.7%) 2007מהתקציב בשנת  7.1%מהביצוע( לעומת  7.3%מהתקציב ) 

 

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

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

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

 .ות המקומיותוזאת בהתאם לכללי החשבונאות המחייבים את הרשוי הגרעון
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 ב ד צ מ ב ר     31מ א ז ן    ל י ו ם    

 )א ל ש " ח(

 2008 2007 2006 

    רכוש   שוטף

 259 1521 765 קופה ובנקים

 349 655 1,981 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 168 3 17 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 2,763 2,179 776 

 16 16 76 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 15,581 17,435 10,881 לראשית השנה

 (2,015) (6,483) (4,869) סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 3,869 (71) (144) גרעון ) עודף ( בשנת החשבון

 17,435 10,881 5,868 גרעון מצטבר לסוף השנה

 2,454 2,978 2,289 גרעונות בתב"רים 

 24,163 16,054 12,371 כ  ס  ה  "  

 22,909 24,304 30,156 חייבים  בגין  מיסים

 23,139 27,691 32,657 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 2.810 183 281 בנקים והלוואות לזמן קצר

 18,179 12,541 10,577 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 ---    533 62 תקבולים לא מתוקצבים

 10,920 13,257 20,989 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 2,984 2,543 1,375 קרן לעבודות פיתוח

    

 190 254 76 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 24,163 16,054 12,371 ס  ה  "  כ
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

רתם ) באלש"ח( ומועדי , מסג 2006 – 2008תקציבי הרשות לשנות הכספים    

 אישורם מוצגים להלן:

 

 2008 2007 2006 

 43,924  49,152 51,060 מסגרת התקציב

 28/6/2006 27/5/2007 30/12/2007 אישור  מועצת  הרשות

 לא אושר 20/12/2007 12/8/2008 אישור  משרד  הפנים

 

 

במועדו  הרשותאושר במועצת   2008יל עולה כי תקציב הרשות לשנת מהמוצג לע   

 2007עם תקציב מאושר. התקציב לשנת  2008והמועצה החלה את פעילותה בשנת 

לאחר אישורו במליאת המועצה בחודש  12/2007אושר על ידי משרד הפנים בחודש 

במליאת המועצה התאחר עקב עריכת בחירות  2007. אישור תקציב  5/2007

פטרותו של ראש המועצה עם הת 4/2007מיוחדות ברשות לראש המועצה בחודש 

  הקודם.

 

חשב  1/2007משרד הפנים מינה בחודש  2006בעקבות אי אישור התקציב לשנת   

 .8/2008מלווה למועצה וזה מילא תפקידו עד לחודש 
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 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 06 -שינוי מ 07 -שינוי מ 2006 2007 2008 

      ה כ נ ס ו ת

 20.7 8.3 19,055 21,239 23,002 מיסים

 7.8 10.2 4,320 4,545 4,655 מים ביוב ונכסים

 2.6 6.4 3,122 3,010 3,202 שירותים מקומיים

 5.0 1.0 9,542 9,918 10,018 שירותים ממלכתיים

 (3.0) (6.5) 7,313 7,589 7,092 מענקים

 440.4 8.4 572 2,851 3,091 תקבולים לא רגילים

 16.2 3.9 43,924 49,152 51,060 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 21.1 8.6 4,508 5,392 5,458 הנהלה וככליות

 (26.0) (42.8) 905 1,170 670 מימון

 14.5 5.9 8,382 9,062 9,597 שירותים מקומיים

 1.0 0.2 17,697 17,840 17,871 שירותים ממלכתיים

 26.2 5.0 3,671 4,411 4,633 מים ביוב ונכסים

 19.0 12.5 3,310 3,501 3,939 פרעון מלוות

 63.1 14.4 5,451 7,776 8,892 תשלומים לא רגילים

 16.2 3.9 43,924 49,152 51,060 סה"כ הוצאות
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 06 -שינוי מ 07 -שינוי מ 2006 2007 2008 

      הכנסות עצמיות

 22.0 13.4 20,373 21,923 24,863 מיסים

 16.9 13.6 4,913 5,057 5,746 מים ביוב ונכסים

 0.8 9.7 3,409 3,134 3,437 שירותים מקומיים

 4.3 (0.9) 10,278 10,811 10,723 שירותים ממלכתיים

 1.7 0.0 7,611 7,750 7,744 מענקים

 212.7 10.2 1,051 2,984 3,287 תקבולים לא רגילים

 17.1 8.0 47,635 51,659 55,800 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 4.5 10.0 5,762 5,473 6,020 הנהלה וככליות

 (83.2) (41.0) 2,291 653 385 מימון

 (2.6) 17.0 10,451 8,700 10,179 שירותים מקומיים

 7.6 5.9 18,115 18,411 19,493 שירותים ממלכתיים

 15.8 11.3 4,539 4,720 5,255 סיםמים ביוב ונכ

 52.5 0.6 6,731 10,199 10,264 תשלומים לא רגילים

 12.3 18.3 3,615 3,432 4,060 פרעון מלוות

 8.1 7.9 51,504 51,588 55,656 ס ה "כ  הוצאות

  102.8 (3,869) 71 144 עודף )גרעון(   השנה
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2008 2007 2006 

    ה כ נ ס ו ת

 106.91 103.22 108.09 מיסים

 113.72 111.26 123.43 מים ביוב ונכסים

 109.19 104.11 107.33 שירותים מקומיים

 107.71 109.00 107.03 שירותים ממלכתיים

 104.07 102.12 109.19 מענקים

 183.74 104.66 106.34 תקבולים לא רגילים

 108.44 105.10 109.28 ו תס ה " כ  ה כ נ ס 

    

    ה ו צ א ו ת

 127.81 101.50 110.29 הנהלה וכלליות

 253.14 55.81 57.46 מימון

 124.68 96.00 106.06 שירותים מקומיים

 102.36 103.20 109.07 שירותים ממלכתיים

 123.64 107.00 113.42 מים ביוב ונכסים

 123.48 131.15 115.42 תשלומים לא רגילים

 109.21 98.02 103.07 פרעון מלוות

 117.25 104.95 109.00 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

בהכנסות המועצה לעומת התכנון  9.3%ניכרת עליה ממוצעת של  .1

 התקציבי.

 -חלה עליה בשיעור ביצוע גביית מיסים לעומת התכנון המקורי: מ .2

 .2008מהתקציב בשנת  108.1%לכדי  2007מהתקציב בשנת  103.22%

 123.43%העליה הגדולה נרשמה בסעיפי מים,ביוב ונכסים בשיעור של  .3

 מעל לאומדן התקציבי. 

בהכנסות הרשות לעומת אומדן  9.3%למרות העליה הממוצעת של  .4

קיזזה כמעט  9.0העליה בסעיפי ההוצאה בשיעור של  –ההכנסות 

 שפעת עודף ההכנסות וגרמה לצימצום העודף התקציבי.במלואה את ה

 -הגידול המשמעותי ביותר נמצא בתשלומים לא רגילים אשר עלו ב .5

על התכנון התקציבי. גידול זה מקורו באי תקצוב בגין הפרשות  15.42%

 להתחייבויות תלויות, ותשלומים בגין פיגורים לספקים.

ין מתן שירותים ניכרת יציבות מסוימת בהכנסות ובהוצאות בג .6

 מצד ההוצאות. 9.1% -מצד ההכנסות וב 9.2% -ממלכתיים שגדלו ב
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 ניצול  ימי חופשה וימי מחלה
 

 

 מ ב ו א 

 

אוגדן תנאי השירות של מרכז השלטון המקומי והוראות חוק החופשה השנתית   

כשהם  זכאות העובדים לקבל חופשה מהמעביד,קובעים את  1951 –תשי"א 

 מעביד.-מחושבים על בסיס ימי עבודה, בהם היו יחסי עובד

 

 55אוגדן תנאי השירות קובע את מספר ימי החופשה הניתנים לצבירה מירבית של   

 ימי עבודה בשבוע. 6יום לעובדים לפי  66ימי עבודה בשבוע ו  5יום לעובדים לפי 

 

חודשית ובמשרה באוגדן נקבע כי מכסת החופשה השנתית לעובד במשכורת   

ימי עבודה בשנה  26 -ימים בשבוע ו 5ימי עבודה בשנה לעובדים  22מלאה הינה 

 ימים בשבוע. 6לעובדים 

 

כן נקבע כי ימי החופשה יהיו בגין ימי עבודה בפועל ועל כן לא יכללו את ימי -כמו  

 המנוחה השבועיים ואת ימי החג והמועד.

  

י חופשת מחלה לשנה הניתנים לצבירה ללא ימ 30כן קובע האוגדן מכסה של -כמו  

 הגבלת צבירה מירבית. 
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 ניצול וצבירת ימי חופשה ומחלה

 

עובדים בשיעורי משרה  92 2008המועצה המקומית קריית עקרון העסיקה בשנת   

משתנים. הביקורת ביקשה מחשב השכר נתונים לגבי ניצול ימי החופשה השנתית 

ורת התבררו ולובנו הן עם חשב השכר והן עם מנהל של העובדים וממצאי הביק

 משאבי אנוש של המועצה וגזבר המועצה.

   

המועצה מנהלת את מכסת חופשות עובדיה על בסיס של שעות עבודה במקום על   

שעות עבודה לכל יום חופשה כך  8.5בסיס של ימי עבודה כאשר התרגום נעשה לפי 

ימי עבודה שבועיים   5-רה מלאה ושמכסת שעות חופשה להן זכאי עובד במש

 שעות. 187.2עומדת על 

 

המועצה מזכה את העובדים במכסת שעות חופש ומחלה מדי חודש בחודשו  

ובהתאם לשיעור משרתם ומחייבת את העובדים בגין שעות החופש שנוצלו ובשעות 

 היעדרות מהעבודה עקב איחורים ו/או יציאות מוקדמות.

   

 10,523 -עובדי המועצה היו זכאים ל 2008מראה כי בשנת  הדוח שהוצג לביקורת  

שעות חופשה לא מנוצלות  6,150שעות חופשה כאשר עמדו לזכות העובדים 

שעות  8,391שמקורן בשעות חופשה בגין שנים קודמות. בשנת הביקורת נוצלו 

ממכסת שעות החופשה  50.3% -מהמכסה השנתית ו 79.7%חופשה המהוות 

 .הניתנות לניצול

 

 

 ניתוח מקיף של דוח ניצול  החופשה השנתית מראה כי:

 

שעות מעבר למכסה המותרת של   19.5 –שעות חופשה  487עובד אחד צבר  .1

 (.55x8.5חופש ) 467.5שעות 

 

המועצה לא מנהלת  –עובדות אשר מועסקות כסייעות בגני הילדים  14-ל .2

ת החופשה ניהול מכס-את שעות החופשה השנתית. הביקורת סבורה כי אי

ידן עולות  -שנתית של הסייעות מקורה בהכרה שהחופשות המנוצלות על 

על מכסת החופשות המגיעות להן בהתאם לחוקת העבודה ואוגדן תנאי 
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עקב היות הסייעות בחופשה בימי חופשות המערכת החינוכית ועל  -השירות 

 מנות שלא להראות יתרות שליליות גדולות בדוח ניצול חופשות.

 

בסך  2008עובדים יתרה צבורה שלילית של שעות חופשה לסוף שנת  12 -ל .3

 שעות. 192 -שעות ל 7שעות כאשר טווח היתרה נעה בין  752.5של 

 

עובדים להם הייתה יתרת חופשה צבורה שלילית  14היו  2008לתחילת שנת  .4

עובדים שהיו ביתרה צבורה שלילית  7עובדים אלו  14שעות. מתוך  595.7של 

 506.9שעות עברו ליתרה חיובית של שעות חופשה צבורה בסך של  165.9של 

 שעות.

 

עובדים אחרים, להם הייתה יתרה צבורה שלילית לתחילת השנה  7 -מאידך .5

 602שעות חופשה, הגדילו את יתרתם השלילית לרמה של  429.8ברמה של 

 .40%גידול של  –שעות 

 

ת ליתרה שלילית של שעו 62.3עובדים עברו מיתרה צבורה חיובית של  3 .6

 שעות. 130.5

 

עובדים להם לא הייתה יתרה צבורה לתחילת השנה נמצאים במצב של  2 .7

 שעות. 12צבירה שלילית של שעות חופשה ברמה של 

 

בשקלול שעות החופשה הצבורות השליליות עם שכר העובדים האמורים  .8

(  מתקבל שסך הערך הכספי של ניצול יתר של שעות החופשה ) עלות מעביד

 ש"ח . 27,716 -מסתכם ב

 

עובדים יתרות צבורות שליליות בגין ימי  3 -נמצאו כי ל 2008נכון לסוף שנת  .9

 שעות. 237.3 -מחלה שהסתכמו ב

 

היו יתרות שליליות גם לסוף שנה קודמת ברמה של  3 -עובדים מתוך ה 2 -ל .10

 142.6היה  2008שעות. היתרות הצבורות של עובדים אלו לסוף שנת  62

 ת.שעו
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עובדת אחת לה הייתה יתרה חיובית של שעות מחלה לתחילת השנה ברמה  .11

 330שעות תוך ניצול  94.7שעות עברה ליתרה שלילית ברמה של  133.2של 

שעות חופשת מחלה שהייתה  102וזאת לעומת  –שעות חופשת מחלה 

 זכאית להן.

 

בשקלול שעות המחלה הצבורות השליליות עם שכר העובדים האמורים  .12

תקבל שסך הערך הכספי של ניצול יתר של שעות חופשת מחלה ) עלות מ

 ש"ח.  7,347מעביד ( מסתכם בסך של 

 

 את ממצאי הביקורת ניתן לראות במרוכז כדלהלן: .13

 

מספר      

 עובדים

עלות  שעות

 מעביד

    חופשה

 22,782 610.0 7 יתרות נמשכות

 4,934 142.5 5 יתרות חדשות

 27,716 752.5 12 סה"כ חופשה

    מחלה

 4,197 142.6 2 יתרות נמשכות

 3,150 94.7 1 יתרה חדשה

 7,347 237.3 3 סה"כ מחלה

 35,063 989.8 15 סה"כ חופשה ומחלה

 

 

 58%( שנצברו על ידי 81%משעות החופשה ) 610פילוח הנתונים מראה כי  .14

מעלות  82%רות שעות חופשה שליליות מהווים מהעובדים שלהם ית

 ו ביתר.וצלבגין שעות החופשה שנ המעביד

 

מהעובדים שלהם  67%( שנצברו על ידי 60%משעות המחלה ) 143כמו כן  .15

מעלות המעביד בגין ניצול יתר של  57%יתרות שעות מחלה שליליות מהוות 

 שעות מחלה.
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מבירורים שערכה הביקורת עם חשב השכר של המועצה לגבי הנסיבות  .16

 השליליות מסתבר כדלהלן:שגרמו להיווצרותם של היתרות 

 

שעות  214.7עובדים להם יתרת חופשה צבורה שלילית בסך של  5לגבי  16.1

אין סיבה מיוחדת לצבירה ₪  8,640חופשה בעלות מעביד בסך של 

 השלילית.

 

שעות בעלות מעביד  44.6לגבי עובדת אחת שצברה יתרה שלילית של  16.2

ה במערכת ש"ח מסתבר כי יציאתה לחופשת לידה לא דווח 2,383של 

 .7/2009הנוכחות ) לביא ( . יתרת חופשתה תוקן בחודש 

 

שעות חופשה בעלות  61.2עובד אחד אשר צבר יתרה שלילית של  16.3

חודשים  10מועסק ע"י המועצה כעובד עונתי של ₪  1,948מעביד של 

אוגוסט. לגבי עובד זה לא דווח על -בשנה ואינו מועסק בחודשים יולי

 נוכחות ) לביא (. הפסקת העבודה במערכת ה

 

 135.5עובדת אחת אשר יתרת החופשה הצבורה השלילית עומדת על  16.4

לנצל את  11/2005ביקשה בחודש ₪  4,721שעות בעלות מעביד של 

שעות חופשתה הצבורים וכן לאפשר לה לצבור חופשה שלילית עקב 

נסיעה של חודש ימים לחו"ל. העובדת הסכימה לקיזוז יתרתה השלילית 

ות החופשה שיגיעו לה בשנה הקרובה וכן הביעה נכונות מתוך  שע

לעבוד בימי החופשה המרוכזת של המועצה או בכל הזדמנות אחרת כפי 

 שתידרש. 

בדיקת ריכוז נתוני החופשה של העובדת מראה כי היתרה השלילית 

שעות לסוף  165.3ועמדה על יתרה שלילית של  2005שנוצרה בשנת 

שעות( כאשר בשנת  76) 2006-2007שנים קוזזו אך במעט ב 2005שנת 

 שעות. 46.5נרשם ניצול יתר של  2008

 

 –שעות  29.9לגבי עובדת אחת שצברה יתרת חופשה שלילית של  16.5

שעות עבודה לכסוי יתרה שלילית לא  25מסתבר כי קיזוז משכרה בגין 

עודכנה בערכת החופשות. על כן יתרתה השלילית הנכונה העומדת על 

 ₪. 320שעות בעלות מעביד של  4.9של יתרה שלילית 
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אשר לעובד אחד שמועסק במועצה כמלווה הסעות שצבר יתרה  16.6

היה מושבת ₪,  1,942שעות חופשה בעלות מעביד של  53.7שלילית של 

מעבודה בחודשי הקיץ והועסק על ידי המועצה בעבודות תחזוקה 

 .2009יתרתו השלילית מתקזזת במהלך שנת  –שונות 

 

שעות חופשה שליליות בעלות מעביד  192.4ת אשר צברה עובדת נוספ 16.7

אף היא מועסקת בליווי הסעות אשר מושבתת מתעסוקה  -₪  6,332של 

בחודש הקיץ. היתרה שלעיל המתייחסת למספר שנים מתקזזת מתוך 

שעות לחודש במהלך  50השכר השוטף של העובדת במכסה של 

 .9-12/2009החודשים 

 

שעות מחלה בעלות מעביד  237.3דים בגין עוב 3היתרות השלילות של  16.8

ש"ח כוסו מתוך שעות המחלה המגיעות לעובדים אלה  7,347בסך של 

 .2009במהלך שנת 

 

 

 תגובת בעלי התפקידים

בעקבות הגשת טיוטת דוח הביקורת למזכיר המועצה ולמנהל משאבי האנוש    

הנ"ל ביחד עם בטרם גיבוש ההמלצות. עקב כך נערכה פגישה בין בעלי התפקידים 

 חשב השכר והוחלט כי:

 

 נסגרו ניצולי היתר בדין חופשות מחלה. 11/2009נכון לתחילת חודש  .1

 לא יתאפשר ניצול יתר של שעות חופשה. 1/1/2010-הוסכם כי החל מ .2

כמו כן סוכם כי עובדים הנמצאים בניצול יתר של שעות חופשה יידרשו  .3

זאת בתיאום עם מנהלי להמיר את ניצול היתר בשעות עבודה נוספות ו

 המחלקות ומנהל משאבי האנוש עד למועד האמור.

יתרת ניצול היתר של שעות חופשה יקוזזו משכר העובד  1/1/2010 -החל מ  .4

 תוך כדי יידוע העובד על כך בטרם קבלת תלוש השכר.

עובדים אשר צברו שעות חופשה מעבר למכסה המאושרת יידרשו לנצל את  .5

 חופשה לא יחרוג מעבר למאושר.העודף כך שיתרת שעות ה

ראש המועצה התבקש לקבוע את מכסת שעות החופשה הניתנים לצבירה  .6

 מירבית לגבי מנהלי המחלקות.
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 המלצות הביקורת
 

הביקורת מברכת על  הדיון המהיר בממצאי דוח הביקורת על ידי הצוות    

ההחלטות שהתקבלו בדיון שנסקר לעיל הניהולי הרלוונטי של המועצה. 

ואמות את המלצות הביקורת שגובשו והביקורת מעריכה כי קבלת ת

ההחלטות כפי שתוכננו על ידי הביקורת נבעו מהדיון הפורה של הצוות 

 הניהולי של המועצה. 

 

הצוות הניהולי שגיבש את הדרכים לפתרון התופעה של ניצול יתר של   

שה ניהול שעות החופ-שעות החופשה והמחלה לא נתנה את דעתה על אי

הביקורת ממליצה והמחלה לגבי הסייעות לגננות בהתאם לחוקת העבודה. 

לכלול גם מגזר זה בהמלצות הצוות על מנת שתשרור אחידות לגבי כל עובדי 

 המועצה. 

 

הביקורת ממליצה על סקירה תקופתית של ניצול שעות יחד עם זאת    

ת על מנ חופשה ומחלה לקראת סוף הרבעון השלישי של שנת התקציב

לכסות את ניצולי היתר של שעות חופשה ומחלה בדרכים שסוכמו על ידי 

 הצוות ולהיערך לקראת סוף כל שנה תקציבית.

 

ראש המועצה מסר לביקורת על קבלת ההמלצות וכי הנחה את כל  הנוגעים 

 בדבר לפעול בהתאם. 
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 ביקורת  מעקב  -סים  יהנחות  ממ
 
 
 
 

בוקרה פעילותה של הועדה  להנחות ממיסים  2004 בדוח הביקורת לשנת   

ובהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית של הביקורת בוצעה ביקורת מעקב לגבי 

 . 2008שנת 

 

ביקורת המעקב נערכה במתכונת של ביקורת שוטפת ובמסגרתה נסקרו כל    

 בקשות לקבלת הנחה שהוגשו לוועדה ונדנו בה.

 

אלש"ח  2,719ב תושבי הרשות מהנחות בארנונה ע"ס בתי א 1,414  נהנו  2008בשנת 

 ) לא כולל הנחות בגין הוראות קבע ( לפי ההתפלגות שלהלן:

 

 %  סה"כ הנחות %  מקרים    

 ש"ח ב            

 89.2          2,425     91.1  1,287  הנחות עפ"י חוק

  10.2                279     8.3  118 הנחות על בסיס הכנסה

 0.6   15     0.6  9   נחות נזקקה

 100.0  2,719     100.0  1,414   ס ה " כ

       

 

 שהוגשו למחלקת הגביה התפלגות הבקשות לקבלת ההנחות לפי עילת ההנחה   

 :2008לעומת שנת  2004בשנת 

 

  שינוי   %  2008   %  2004  עילת ההנחה 

 41  39.4 97  20.4 56  חד הורי 

 32-  47.6 117  54.1 149   הכנסה 

 5-  2.8 7  4.4 12  גמלאים 

 11-  3.7 9  7.3 20   נזקקים 

 20-  6.5 16  13.1 36   אחרים 

 29-  100.0 246  100.0 275   סה"כ 
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 246כוללים את כל מקבלי ההנחה ואילו  –מקרים  1,414 –מספר מקבלי ההנחה    

למחלקת הגביה  2008ו בשנת מהווים את הבקשות להנחה שהוגש –מקרים שנסקרו 

 ברשות.

 

וזאת לאחר  חלק ממקבלי ההנחות, מקבלים את ההנחה עפ"י חוק ולאורך זמן    

  בדיקת זכאותם במאגרי המידע הרלוונטיים )מרשם התושבים, ביטוח לאומי וכד'(.

באותם מקרים שתושב מבקש לקבל הנחה בשיעור גבוה יותר משעור ההנחה 

וזו נדונה  עפ"י חוק להנחהנוספת , הוא רשאי להגיש בקשה המגיעה לו עפ"י החוק 

על ידי מחלקת הגביה וגזבר הרשות תוך התייעצות ביועץ המשפטי של הרשות 

  במקרה הצורך.

 

בדיקת הפערים בבקשות לקבלת הנחה לפי עילות הבקשות מראה כי אוכלוסיית    

ה ( לעומת ירידה הוריות גדלה ) או לפחות המודעות לקבלת ההנח-המשפחות החד

בבקשות להנחה לפי העילות האחרות בהן חלו ירידות הן בכמות הבקשות שהוגשו 

 והן בחלקן היחסי.

 

 : 2004לעומת שנת  2008השוואת ליקויים שנתגלו בביקורת בשנת    

 שינוי %   2008  %  2004    הליקוי  

 27- 0 0  9.82 27 חישוב שגוי של הכנסה  

 8- 0 0  2.91 8 מהמותרשיעור הנחה גבוה   

 1- 35.71 5  2.18 6 שיעור הנחה נמוך מהמותר  

 12- 0 0  4.36 12  היעדר תלושי הכנסה  

 12- 42.86 6  6.55 18  הכנסות לא סבירות  

 1- 0.00 0  0.36 1 חוסר ספח תעודת זהות  

 3- 0.00 0  1.09 3  אין ציון של נכס  

 1  7.14 1  0.00 0  חד הורי-ילד גדול  

 2  14.29 2  0.00 0  לא מגיעה הנחה  

 15- 0 0  15.45 15 אי רישום החלטת הועדה  

 76- 100.00 14  100.00 90    סה"כ

 29- 10.55- 246   275  מספר הבקשות  

 5.69  32.72 שעור הליקויים מהבקשות
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הביקורת  מתרשמת  כי למרות שועדת ההנחות פועלת מתוך רוח של שליחות    

ת על דרך " בית הלל " בהתייחסויותיה לבקשות להנחה המובאות בפניה ונוהג

ושמקבלת ביטויה בהשתתפותם העקבית והמתמדת של חברי הועדה ובדיוניה 

התכליתיים, הצמצום המהותי במספר הליקויים שנתגלו בביקורת המעקב מעידה על 

עדים ונקיטת צעדים מתאימים לצמצומם. צ 2004הפקת הלקחים מביקורת בשנת 

אלה שננקטו וההקפדה היתירה על איכותן של הבקשות להנחה שהוגשו מתבטאות 

 באופן מובהק ביותר בשיעור הליקויים שנתגלו מכלל הבקשות שהוגשו.

 

בקשות לקבלת הנחה עם הכנסות לא סבירות או היעדר הכנסות  6קיומן של    

הגביה לגבי  כלל,, מחייב לדעת הביקורת עריכת חקירה יזומה על ידי מחלקת

צעד המקובל והמיושם על ידי רשויות  –מקורות ההכנסה של מבקש ההנחה 

 מקומיות רבות.

 

יחד עם זאת, ועדת ההנחות לא מקפידה לברר את עמידת מבקש ההנחה בהסדרי    

. נתגלו 2008פירעון חובות הארנונה משנים קודמות בטרם בואה לאשר הנחה לשנת 

למרות שהמבקש לא עמד בהסדרים קודמים  מספר מקרים בהם אושרו הנחות

 שנערכו איתו או לחילופין אושרו הנחות בגין חובות שנים קודמות.
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 המלצות הביקורת

 

הביקורת מציינת כי שלימות הבקשות והקפדה על תיעוד נכון של מקורת  .1

מהווים את השלד המרכזי של הבקשה לקבלת הנחה. על מחלקת  –ההכנסה 

והביקורת ממליצה לא לקבל ביה מוטלת החובה לדאוג לשלמות הבקשות הג

 . בקשה להנחה עם תיעוד חסר או לא רלוונטי

 

לברר את עמידת מבקש ההנחה בהסדרי פירעון חובות  הביקורת ממליצה .2

וליידע את המבקש כי בקשתו לא תובא לדיון בטרם קיומו של הסדר קודמים 

 פתוח. 

 

ממליצה להחתים את מבקשי ההנחות על  אזהרה כצעד הרתעתי , הביקורת  .3

כי הצהרתו , כפי שמתבטא בנתונים שהציג על גבי הבקשה להנחה , עשויה 

להוות בסיס לביקורת מעמיקה של הנתונים שהוצהרו ובמידה ויתגלו נתונים 

לא נכונים ההנחה, על אף שאושרה, עשויה להתבטל באפן חד צדדי על ידי 

 רות לנקוט בהליכים משפטיים לפי הצורך.הרשות ובידי הרשות האפש

 

של מבקשי הנחה,  הביקורת ממליצה להפעיל אמצעי של " חקירת יכולת "  .4

 באופן מדגמי ובמיוחד לגבי בקשות להנחה שאינן סבירות.

 

המועצה תפעל לעריכת  2010ראש המועצה מסר לביקורת כי החל משנת  .5

רה כזו תידרש בהתאם חקירות יזומות וחקירות יכולת כלפי חייבים שחקי

 . לנסיבות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


