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 מ  ב  ו  א
 
 

, סיכומי 2009דין וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת  

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

 

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

של הרשות תוך הביקורת נכללו בתוכנית העבודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה 

 התייחסות ליעילותה של המערכת הן מבחינה תפעולית והן מבחינה ניהולית. 

 

תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שיפור  

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

ויצירה. הביקורת משתדלת  קיימת גם התייחסות לאותן פעולות ברוכות העשייה

לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי תהליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך 

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

חלק מהליקויים תוקנו כבר במהלך הביקורת ובטרם גיבוש המסקנות וההמלצות 

 בנושא המבוקר.

 

ום והממצאים, בכל אחד מהנושאים שנבדקו, הובאו באופן טיוטת הסיכ 

שוטף לקבלת  התייחסות המבוקרים. התייחסות המבוקרים נבחנה ונשקלה לאור 

 ממצאי הביקורת בטרם גיבוש המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר.

 

הוגש הדוח השנתי לראש הרשות לקבלת התייחסותו  24/1/2001בתאריך  

)ו'(  145ת של הרשות, וזאת בהתאם לסעיף רר ועדת הביקוועותק ממנו הועבר ליו"

 )א'( לצו המועצות המקומיות.

 

 

 הנושאים שבהם עוסק הדוח השנתי:

 נוכחות סייעות בגני הילדים. .1

 שיפוצי קיץ. .2

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת טרם 

 לו יכללו בדוח השנתי הבא.נסתיימה עד כדי כתיבת דוח סופי. דוחות ביקורת א
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ברצוני להודות למנהלי היחידות המבוקרות על שיתוף הפעולה המועיל ועל 

 היחס החיובי כלפי הביקורת תוך הבנה כנה לנחיצותה ותרומתה לשיפור המערכת.

 

כמו כן יש לציין את הסיוע המקצועי הרב ואת שיתוף הפעולה המלא להם 

 השכר של הרשות. זכיתי ממזכיר וגזבר המועצה ומחשב

 

זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק 

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 

 

 בנוזיו  איזי , רו"ח     24/1/2011

  מ ב ק ר    ה מ ו ע צ ה          
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הביקורת, כפעולת הערכה, אינה יכולה לראות את פעולות הרשות המבוקרת שלא   

ות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף במסגרת הקונצפט הכללי של התפתח

 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.

 

ות מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת מטרתה העיקרית של רש  

 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 

תקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות יועדו מראש, למטרות האמורות ב

 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    

הרשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב  ידי מועצת-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 

 ת התקציב המאושר לאותה שנה.ההתחייבויות של הרשות חייבות להיות בנסגר

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

 

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

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

עם זאת לא לכלול פירוט יתר המקשה על ריכוז 

על קבלת תמונה ברורה של היקף הסעיפים ו

 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

תקציב המאושרים חשבונות במקביל לסעיפי ה

יאפשר גם הכנתם של הדוחות הכספיים 

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    

ריות, קובעות את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו לעי

 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

דמת, במתכונת ועל גבי טפסים שקבע רואה החשבון לעיריות לדין הכספים הקו

 וחשבון שנתי."

 

 )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.

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

 פעולות המועצה.
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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    

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

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

 תקציב המועצה.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפתחות  הישוב  והיקף  פעילות  המועצה .1
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מספר תושבי  2009לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת  1.1  

 בתי אב. 2,713 איש במסגרת 10,515הרשות היה 

 

 דונם. 2,400 -תחום שיפוטה של המועצה משתרעת על פני כ 1.2  

 

 

 תלמידים לפי הפירוט שלהלן: 1,495במוסדות החינוך למדו   1.3 

 

 21.13%  316  גני ילדים 

 49.69%  743  חינוך יסודי 

 21.67%  324 חינוך על יסודי 

    %7.49   112  חינוך חרדי 

    1,495  100.00% 

    ===  ===== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצבה  הכספי  של  הרשות .2
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 הגרעון  המצטבר .א  2

 

 3.702היה  2009הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת   1.א.2

  - 2008אלש"ח לעומת אלש"ח לסוף שנת   5,868אלש"ח לעומת 

בגרעון המצטבר שרוב הקיטון נובע מהעודף  36.92%קיטון  של 

אלש"ח . מענק משרד  2,018ר בתקציב השוטף של הרשות  ע"ס שנוצ

אלש"ח לעומת  148לכדי  2009הפנים להקטנת הגרעון קטן בשנת 

 . 2008אלש"ח בשנת  4,869

 

הקיטון בגרעון השוטף בשיעור גבוה שכזה מהווה צהד מבורך ונובע  2.א.2

מהליכי התייעלות והגברת הגבייה שננקטו על ידי המועצה בהתאם 

 הנחיותיו של ראש המועצה.ל

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות.ב  2

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 10,881 2007מצטבר עד שנת 

 (144) 2008עודף בשנת 

 (4,869) מענקים ומלוות להקטנת גרעון

 5,868 20078מצטבר עד שנת  

 (2,018) 2009עודף בשנת 

 (148) מענקים ומלוות להקטנת הגרעון

 3,702 31/12/2009 -גרעון מצטבר ל

 

 

 

 

 5.71% -מהתקציב ו 7.16%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  1ב..2

למרות שנחשב בגדר הסביר מחייב מעקב תקציבי ונקיטת  ,מהביצוע

לפגוע בתפקודה של המועצה ליישם את  צעדים לצמצומו על מנת שלא



 - 12 - 

י את מגוון השירותים תוכניותיה ולצמצם עד למינימום ההכרח

 הניתנים לאוכלוסייה. 

 

החייבים כלפי המועצה בסך נתוני מחלקת הגביה מצביעים על חובות  2.ב.2  

. הגידול בסך 2008אלש"ח בסוף שנת  30,156אלש"ח לעומת  32,877של 

 .2008מסך החיובים נטו לשנת  9.02%אלש"ח מהווים  2,721של 

  

 63.30%בגין חיובים שנתיים מהווים  2009ת חובות התושבים לסוף שנ  3.ב.2 

 .2008בסוף שנת   62.56%מכלל החובות לעומת 

 

אלש"ח מורכבת   2,721גידול חובות החייבים כלפי מועצת הרשות בסך    4.ב.2

אלש"ח  775אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי  ושל  1,946מגידול של 

 . חד פעמייםבחיובים 

 

שיעור הגביה  נשמר 2009ביה מסתבר כי בשנת מתוך נתוני מחלקת הג  5.ב.2

מהחיוב השנתי בשנת  89.59% -מ של החשבונות על בסיס חיוב שנתי

שיעור הגביה של  . 2009שנת מהחיוב השנתי נטו ב 93.77% -ל 2008

לעומת  58.46%על  2009כלל החובות בגין חיובים שנתיים עמד בשנת 

הביובים שוטפים לעומת . הגידול בשיעור הגביה מ2008בשנת  58.16%

היציבות של גביית כלל החובות מצביע על כך שמערכת הגביה של 

החיובים השוטפים אמנם התייעלה במידה מסויימת אך סובלת 

 מהזנחה מסויימת בכל הקשור לגביית חובות העבר.

 

 -של חיובים חד פעמיים מ ת בשיעור הגביהניכר עליהניכרת יחד עם זאת   6.ב.2

. שיעור הגביה 2009בשנת  84.77%לכדי  2008ובים של מהחי 62.17%

לעומת  2009בשנת  26.34%מכלל החובות החד פעמיים עמד על 

 . 2008בשנת  28.99%

 

מכלל החיובים השנתיים  92.51%עמד על  2009שיעור הגביה הכללי בשנת   7.ב.2

 50.56לעומת  2009מכלל החובות בשנת  50.55%נשאר יציב בשיעור של 

ושיעור הגביה מכלל חובות החייבים %  2008בשנת  84.05%לעומת  וזאת

 ..2008בשנת 
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מכלל גבית חובות  14.94%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו  8.ב.2   

התושבים כלפי המועצה בעוד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים 

י של מכלל החיובים השנתיים נטו. פער זה בחלק היחס 37.43%מהווים 

חובות לעומת גביה מעלה תהיות שמא  המועצה שמה דגש יתר על גביית 

חובות בגין חיובים שנתיים ומקלה ראש בגביית חובות על בסיס חיובים 

 חד פעמיים. 

 

הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה לפעול ביתר נחישות   9.ב.2 

תית את שיעורי ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגביר משמעו

הגביה של חובות התושבים כלפי המועצה ועל ידי כך הן לצמצם את 

הגרעון המצטבר המשמעותי המעיק על תפקודה והן לשפר את מגוון 

 השירותים הניתנים לאוכלוסייה. 

 

 מתוך עיון בפירוט הרכב חובות החייבים ניתן לציין כי: 10.ב.2   

 

מכלל חובות  50.36%ארנונה מהווים חובות התושבים בגין חיובי  10.1.ב.2

 –אלש"ח  16,560( והסתכמו בסך של  2008בשנת  50.22%התושבים )

 .2008אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת  1,415גידול של 

 

בים החד הפעמיים ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר וגם בסעיפי החי 10.2.ב.2

 87גידול של  –גני ילדים  לימודאלש"ח , שכר  112גידול של  –דירה 

 –אלש"ח  והשתתפות בעלים  227גידול של  –היטל ביוב , אלש"ח

 אלש"ח . 73גידול של 

 

אלש"ח כחובות מסופקים בחיובים  732נרשמו חובות ע"ס  2009בשנת  10.3.ב.2

אלש"ח בחיובים חד פעמיים. סך כל החובות  286שנתיים וסך של 

 5,428 -בחיובים שנתיים ואלש"ח  9,366 -המסופקים מסתכם ב

 14,794אלש"ח בחיובים חד פעמיים. סך החובות המסופקים ע"ס 

 מכלל חובות החייבים כלפי המועצה.  44.99%אלש"ח מהווים 

 

הנובע מהאמור לעיל הוא כי שיעור הגביה של החובות הניתנים לגביה  10.4.ב.2

עמיים מהחובות החד פ 39.40%מהחיובים השנתיים,  71.90%עומד על 

 מכלל החובות. 65.02%ועל  



 - 14 - 

 

 –בין היתר  –סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחינה כלכלית נבחנים   10.5.ב.2

ביכולתה ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו 

הכנסות גבוהות וידרשו שירותים מעטים. חלקן של הכנסות הרשות 

העתידית של הרשות ממקורות עצמיים נותן אינדיקציה על יכולתה 

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.

 

 -מ –כנסותיה העצמיות בהכנסותיה של הרשות ניכרת עליה מסוימת בה  10.6.ב.2 

גידול של  – 2009אלש"ח בשנת  35,626לכדי  2008אלש"ח בשנת   32,607

 55.03%(. ההכנסות העצמיות היוו 9.25%אלש"ח )גידול של  3,019

 . 2008בשנת  58.43%לעומת  2009מתקבוליה בשנת 

 

ההלוואות שנתקבלו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות  10.7.ב.2  

סה בתקציב  הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של הכנ

ההלוואות האמורות )קרן, ריבית והפרשי הצמדה(, גם הם אם טרם 

שולמו בפועל אך מועד פירעונן הגיע, נזקפות כהוצאה בתקציב הרגיל. על 

היה  2009פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור פירעון המלוות בשנת 

 2008מהתקציב בשנת  7.77%מהביצוע( לעומת  5.38% מהתקציב ) 6.50%

 מהביצוע( . 7.29%)

 

נכסי הרשות כגון : מגרשים, בניינים, כבישים, מדרכות כלי רכב וציוד אחר  10.8.ב.2 

אינם מופיעים בדוחותיה הכספיים של הרשות כרכוש קבוע ולא נזקף 

בגינם פחת. הנכסים נרשים כהוצאה בשנה שבה הם נרכשים והם 

 משפיעים ישירות על גובה הגרעון.

 

 

 

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

 )א ל ש " ח(
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 2009 2008 2007 

    רכוש   שוטף

 1521 765 981 קופה ובנקים

 655 1,981 1,311 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 3 17 55 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 2,347 2,763 2,179 

  1,375 2,876 עדותהשקעות מיו

 16 76 170 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 17,435 10,881 5,868 לראשית השנה

 (6,483) (4,869) )148) סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 (71) (144) (2,018) גרעון ) עודף ( בשנת החשבון

 10,881 5,868 3,702 גרעון מצטבר לסוף השנה

 2,978 2,289 884 נות בתב"רים גרעו

 16,054 12,371 9,979 ס  ה  "  כ  

 24,304 30,156 32,877 חייבים  בגין  מיסים

 27,691 32,657 34,419 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 183 281 11 בנקים והלוואות לזמן קצר

 12,541 10,577 6,917 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 533 62 0 ים לא מתוקצביםתקבול

 6,928 10,920 13,257 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 2,543 1,375 2,876 קרן לעבודות פיתוח

    

 254 76 175 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 16,054 12,371 9,979 ס  ה  "  כ

 

ותי שחל במצבה הכספי הנתונים המוצגים במאזן מראים בבירור על השיפור המה

 של הרשות וכפי שמקבל את ביטויו ב:
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 216עליה ביתרות המופקדות בבנקים הן כמזומן והן כפיקדונות בסך של  .1

 אלש"ח.

אלש"ח המעיד על גביה  670קיטון בהכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו בסך  .2

 יעילה ממוסדות ממלכתיים.

 אלש"ח. 270ך של ירידה חדה בהתחייבות לבנקים בגין משיכות יתר בס .3

המעיד על  –אלש"ח בהוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  3,660קיטון מהותי של  .4

 מוסר התשלומים הראוי להערכה של הרשות.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 



 - 17 - 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי  2007 – 2009תקציבי הרשות לשנות הכספים  3.1  

 לן:אישורם מוצגים לה

 

 2009* 2008 2007 

 49,152 51,060 52,155 מסגרת התקציב

 27/5/2007 30/12/2007 28/1/2009 אישור  מועצת  הרשות

 20/12/2007 12/8/2008 5/4/2009 אישור  משרד  הפנים

 

אלש"ח כתקציב מותנה בהכנסות  2,400כולל סך של  52,155* תקציב הרשות ע"ס 

ש"ח. אשר על כן התקציב המעודכן של המועצה אל 1,880שמתוכם נוצל סך של 

 אלש"ח. 51,635עמת ע"ס של 

 

 

במועצת  ואושר  2009 -ו 2008יל עולה כי תקציב הרשות לשנים מהמוצג לע 3.2  

במועדם והמועצה החלה את פעילותה בשנים האמורות עם תקציבים  הרשות

ות שנערכו עקב בחיר 2009אושר בתחילת  2009מאושרים. תקציב הרשות לשנת 

תאושר על ידי המליאה  2009והנטייה שאישור התקציב לשנת  11/2008בחודש 

הנחרת. מועד אישור התקציב בחודש הראשון של שנת התקציב משקף את 

הנחישות של המועצה לאשר תקציבים במועדם ובהקדם וזאת על מנת לאפשר 

 לו במועדם.הכנת תוכניות עבודה וצעדי התייעלות במועד וכן ליישם צעדים א

 

אישור תקציב המועצה במועדים המחייבים מהווה ללא ספק שיפור משמעותי  3.3  

( אשר התקציב  2007בניהול הכספי של המועצה לעומת שנים קודמות ) עד שנת 

 אושר במהלך שנת התקציב ובאיחור ניכר מהמועדים המחייבים. 

 

 

 

 

 

 

 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א
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 07 -שינוי מ 08 -מ שינוי 2007 2008 2009 

      ה כ נ ס ו ת

 20.83 11.14 21,239 23,002 25,665 מיסים

 26.38 23.39 4,545 4,655 5,744 מים ביוב ונכסים

 -19.01 -23.87 3,010 3,202 2,438 שירותים מקומיים

 10.16 0 9,918 10,018 10,088 שירותים ממלכתיים

 -7.57 -1.09 7,589 7,092 7,015 מענקים

 -75.98 -77.84 2,851 3,091 685 תקבולים לא רגילים

 5.05 1.12 49,152 51,060 51,635 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 9.56 8.24 5,392 5,458 5,908 הנהלה וככליות

 -60.09 -30.30 1,170 670 467 מימון

 16.12 9.64 9,062 9,597 10,523 שירותים מקומיים

 5.55 5.37 17,840 17,871 18,831 כתייםשירותים ממל

 22.78 16.90 4,411 4,633 5,416 מים ביוב ונכסים

 -4.03 -14.70 3,501 3,939 3,360 פרעון מלוות

 -8.31 -19.82 7,776 8,892 7,130 תשלומים לא רגילים

 5.05 1.12 49,152 51,060 51,635 סה"כ הוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יב  )אלש"ח(נתוני  ביצוע  התקצב .  
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 07 -שינוי מ 08 -שינוי מ 2007 2008 2009 

      הכנסות עצמיות

 26.41 11.47 21,923 24,863 27,715 מיסים

 18.41 10.40 5,057 5,746 5,988 מים ביוב ונכסים

 -52.97 -57.12 3,134 3,437 1,474 שירותים מקומיים

 5.66 6.52 10,811 10,723 11,423 שירותים ממלכתיים

 2.07 2.15 7,750 7,744 7.911 מענקים

תקבולים לא 

 רגילים*

1,367 3,287 2,984 58.42- 54.19- 

 8.16 0.13 51,659 55,800 55,878 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 15.53 5.03 5,473 6,020 6,323 הנהלה וככליות

 0.91 71.16 653 385 659 מימון

 25.35 7.14 8,700 10,179 10,906 שירותים מקומיים

 11.15 4.98 18,411 19,493 20,465 שירותים ממלכתיים

 13.47 1.92 4,720 5,255 5,356 מים ביוב ונכסים

תשלומים לא 

 רגילים*

6,771 10,264 10,199 34.04- 33.62- 

 -1.52 -16.75 3,432 4,060 3,380 פרעון מלוות

 4.40 -3.23 51,588 55,656 53,860 ס ה "כ  הוצאות

 2742.25 1301.38 71 144 2,018 עודף )גרעון(   השנה

 

 אלש"ח. 8,850: בניכוי מחזור הלוואות בסך 2009-* תקבולים/תשלומים לא רגילים ב

 

 

 

 

 

 

 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 
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 2009 2008 2007 

    ה כ נ ס ו ת

 103.22 108.09 107.98 מיסים

 111.26 123.43 104.24 מים ביוב ונכסים

 104.11 107.33 60.45 שירותים מקומיים

 109.00 107.03 113.23 שירותים ממלכתיים

 102.12 109.19 112.77 מענקים

 104.66 106.34 41.59 תקבולים לא רגילים

 105.10 109.28 108.21 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 101.50 110.29 107.02 הנהלה וכלליות

 55.81 57.46 141.11 מימון

 96.00 106.06 103.63 שירותים מקומיים

 103.20 109.07 108.67 שירותים ממלכתיים

 107.00 113.42 98.89 מים ביוב ונכסים

 131.15 115.42 94.96 תשלומים לא רגילים

 98.02 103.07 100.59 פרעון מלוות

 104.95 109.00 104.30 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת

 

 

 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

 בהכנסות המועצה לעומת התכנון התקציבי. 8.21%ניכרת עליה ממוצעת של  .1.ג.

 

 -חלה ירידה זעומה בשיעור ביצוע גביית מיסים לעומת התכנון המקורי: מ .2ג.

 .2009מהתקציב בשנת  107.1%לכדי  2008מהתקציב בשנת  108.1%

 

אלש"ח(  964)  40%ירידה בהכנסות משירותים מקומיים בשיעור של  חלה. 3ג.

אלש"ח  2,021אלש"ח לעומת  981הנובע בעיקר מהכנסות הנדסיות: גביה של 
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אלש"ח שקוזזה מעליה בסעיפי הכנסות פיקוח  1,040ירידה של  -מתוכננים 

 עירוני ושירותים עירוניים שונים.   

 

בהכנסות הרשות לעומת אומדן ההכנסות  8.21%למרות העליה הממוצעת של  . 4ג.

(. עודף 0.59%בסך הוצאות הרשות כמעט ולא חלו שינויים ) עליה של   –

ההכנסות תרמה תרומה מוחשית לצמצום הגרעון המצבר של הרשות בסך של 

 אלש"ח. 2,018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סייעות גני ילדים



 - 22 - 

 
 

ילדים בתחומי הרשות והם מנוהלים על  גני 12מפעילה המקומית מועצה ה .1

ועל ידי  –הרובד המנהלי  – רכזת הגיל הרך ) עובדת המתנ"ס המקומי ( ידי 

ברובד  –הסייעות לגננות שהן עובדות קבועות של המועצה ומחליפותיהן 

 המקצועי.

 

כבר בשלב זה ניתן לציין כי "עובדת מתנ"ס" הממונה על "עובדות מועצה" כ .2

 לחיכוכים בתחום יחסי עבודה, קבלת מרות ומשמעת וכד'. יוצרת פוטנציאל

 

מסגרת התוכנית השנתית של הביקורת, נערכה ביקורת נוכחות לגבי ב .3

 הסייעות של גני הילדים.

 

ביקורת נפגשה עם מנהל משאבי אנוש, מנהל מחלקת החינוך ורכזת גני ה .4

 הילדים וכן עם יו"ר ועד עובדי המועצה לצורך הכרת פעילות הגנים

 והסייעות.

 

אוי להדגיש כבר בשלב זה כי מנהל מחלקת החינוך של רשות מקומית ר .5

מופקד על כל מערך החינוך הרשותי לרבות הטיפול בגני הילדים כאשר 

הרשות המקומית היא המעסיקה את הסייעות לגננות  וכן לאחזקה ולטיפול 

 השוטף בגן על מתקניו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרקע החוקי .א
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 הסייעתתפקידיה של  1א.

 

אוגדן תנאי השירות של מרכז השלטון המקומי מגדיר את תפקידיו של עובד     

 במגזר הציבורי ובכללן גם של הסייעות בגני הילדים. ככלל קובע האוגדן כי :

 

כל התנאים הסוציאליים בכח " חוקת העבודה " לכלל עובדי הרשויות . 1.1א.

 ע אחרת.המקומיות חלים גם על הסייעת, אלא אם כן נקב

 

 סייעת בגן הילדים עובדת גם בימות חופשה במערכת החינוך.ה  1.2א.

 

על הסייעת לעבוד בגן בתחילת הפגרה ובסיומה על מנת  -פגרות החדיםב 1.3א.

 שהגן ימצא במצב מסודר.

 

כסת החופשה השנתית שתינתן לסייעת הגן בקיץ היא כמכסה השנתית מ 1.4א.

שנות עבודה  5סייעות שלהן ותק של  של יתר העובדים ברשות המקומית.

ויותר כסייעת לגננת באותה רשות מקומית, תועסק בעבודה מתאימה 

ברשות המקומית בעודף הזמן שבין חופשתן השנתית לבין פתיחת שנת 

 חודשי משכורת מלאים. 12הלימודים ותהינה זכאיות לתשלום של 

 

חודשי עבודה  11 -לשנים תהינה זכאיות  5-ייעות המועסקות פחות מס 1.5א.

 סה"כ )חודש אחד תהינה בחופשה ללא תשלום(. 

 

 אוגדן גם מגדיר את תפקידיה של הסייעת ואלו הן:ה 1.6א.

 

 .08:00וקליטת ילדים עד שעה  07:30תיחת הגן בשעה פ   1.6.1א. 

 

 ריכת סריקה ביטחונית ובטיחותית בגן ובחצר הגן.ע  1.6.2 א. 

 

 ון בדרך אל הגן.רכישת מוצרי מז   1.6.3א. 
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  כנת הגן ליום הפעילות : סידור והכנת חומרי עבודה ולמידה, ה 1.6.4א.

 אביזרים מתאימים לפעילות הפדגוגית.   הכנת 

 

  מירה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות שהות ש 1.6.5א.

 הילדים בגן.

 

ינת חי ןכד' מירה ותחזוקה של פינות ייחודיות: צמחיה, גינה, פש 1.6.6א.

 ומתן סיוע לגננת בארגון הסביבה החינוכית.

 

 יצוע עבודות ניקיון יסודיות בגן, בחצר ובפינת החי.ב  1.6.7א.

 

שקיית הגינה וגירוף החצר, הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם ה 1.6.8א.

 למקומם.

 

 ינוי הסדר בחדרי הכתות בזמני מעבר הילדים מפעילות לפעילות.ש  1.6.9א. 

 

 יפול פיזי והיגייני בילדים תוך עידוד הילדים לטפל בעצמם.ט 1.6.10א. 

 

 ריכת שולחן לארוחות ופינויו, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.ע 1.6.11א. 

 

זרה בהשגחה על הילדים במשך יום העבודה ובשליחתם הביתה ע 1.6.12א.                  

 בסוף יום הלימודים.

 

יוע בעבודות קישוט ובסידור הגן לקראת חגיגות, מפגשי הורים, ס 1.6.13א.

 ימי הולדת, ערבי חגים ואירועים אחרים וניקיון הגל אחריהם.

 

   שתתפות בישיבות תכנון העבודה השנתית ותכנון פעולות ה 1.6.14א.

 ההצטיידות.

 

 שתתפות בישיבות הצוות ובפגישות הדרכה ביוזמת הגננת.ה 1.6.15א. 

   מיכה בקבוצות ילדים בפעולות יצירה או משחק בתיאום עם ת 1.6.16א.              

 הגננת.
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 מיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר.ת 1.6.17א. 

 

 יוע לגננת בביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות ס 1.6.18א.     

 השונות על פי הנחיות הגננת.

 

 ות הורים, בפעילויות הורים וילדים ובחגיגות.שתתפות באסיפה 1.6.19א. 

 

 סייעות מחליפותב. 

ימים  5ימים בשבוע בעוד הסייעות מועסקות  6גני הילדים מועצה פועלות   

בשבוע. על כן קיימת "בנק" של סייעות מחליפות אשר ממלאות את מקומן של 

 הסייעות הקבועות ביום החופשי שלהן.

 

 הכשרה של הסייעות ג. 

דן תנאיי השירות מגדיר את הדרישות שהסייעות אמורות לעמוד בהן, אוג  

 והן:

 שנות לימוד לפחות. 12השכלה של  1ג.

 

וגרת קורס סייעות או התחייבות לעבור קורס כזה תוך שנתיים מיום ב 2ג.

 תחילת עבודתה.

 

 ליטה ע"י ועדת קבלה אליה תוזמן מפקחת על גני הילדים או נציגתה.ק 3ג. 

 

 עת לא תקבל קביעות בטרם סיום תהליך הכשרתה.ייס 4ג. 

 

 

 

 

 

 נוכחות הסייעות בעבודהד. 
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 אוגדן תנאי השירות קובע גם את תנאי עבודת הסייעות כמפורט להלן:   

 

  ל התנאים הסוציאליים מכח " חוקת העבודה " לכלל עובדי הרשויות כ 1ד.

 המקומיות חלים גם על הסייעת.

 

 ם עובדת גם בימות חופשה במערכת החינוך.סייעת בגן הילדיה 2ד.  

 

בפגרות החגים ) סוכות, חנוכה ופסח ( על הסייעת לעבוד בגן בתחילת הפגרה  3ד.  

 ובסיומה.

 

 חובתה של הסייעת להשקות את הגינה ולטפל בפינת החי גם בעת הפגרות.מ 4ד. 

 

של  מכסת החופשה שנתית שתינתן לסייעת הגן בקיץ היא כמכסה בשנתיתמ 5ד. 

 יתר העובדים ברשות המקומית. 

 

שנים ויותר, תועסקנה בעבודה מתאימה ברשות  5ייעות בעלות ותק של ס 6ד. 

המקומית בעודף הזמן שבין חופשתן השנתית לבין פתיחת שנת הלימודים 

 חודשי משכורת מלאים. 12ותהינה זכאיות לתשלום של 

 

ימי עבודה בחודשי  8-יבות בנוסף ובתוך חודשי עבודתן, תהינה הסייעות חיב 7ד.

 אוגוסט לצורך פתיחת הגן וסגירתו.-יולי

 

חודשי עבודה ) חודש  11 -שנים תהינה זכאיות ל 5-ייעות המועסקות פחות מס 8ד.

שנים תהינה זכאיות  5-אחד בחופשה ללא תשלום (. סייעות המועסקות יותר מ

 ודש עבודה.חודשי עבודה, אך תהינה חייבות בחודשי הקיץ בעוד ח 12 -ל

 

 

 

 

 

 ממצאי הביקורת.ה
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 תפקידי הסייעת ונוכחות 1ה.

 

קובע את חובת החתמת כרטיסי  3/2008חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .1.1ה.

בתחילת יום  –הנוכחות של עובדי הרשות המקומית פעמיים ביום 

כן החוזר מנחה את הרשות המקומית לנקוט -העבודה ובסיומה. כמו

ינם ממלאים אחר ההנחיות בנוגע בסנקציות כנגד העובדים שא

 לדיווחי הנוכחות שלהם.

 

לפי שיחות שקיימה הביקורת עם מנהל מחלקת החינוך ורכזת גני .1.2ה. 

הילדים וכן עם מנהל משאבי האנוש ויו"ר ועד העובדים במועצה, 

 07:30מסתבר כי הסייעות מתחילות את יום עבודתן בסיבות השעה 

ות בדרכן לגן, עורכות סקירות כשהן עורכות את הקניות הדרוש

 קולטות את ילדי הגן. 07:35בטיחותיות בגן והחל משעה 

 

כמו כן נמסר לביקורת שהסייעות מתקשרות מהטלפון שבגן לדווח . 1.3ה.  

על הימצאותן בגן אם כי לא תמיד בשעת הגעתן. הסייעות אינו 

מדווחות על שעת עזיבתן את העבודה וזאת בהתאם לסיכום שבין 

סיכום כזה נערך בע"פ ולא נמצא כל ייעות להנהלת המועצה. הס

כמו כן  ידוע לכל הממונים כי  מסמך כתוב וחתום על סיכום כזה.

 .14:00-14:30הסייעות מסיימות את עבודתן בסביבות השעה 

 

הביקורת התקשרה פעמיים לכל הגנים בשעות שהסייעות אמורות . 1.4ה.  

ה במקום או שנמסר לביקורת להימצא בגנים ואף סייעת לא הית

 שהסייעת " הלכה מזמן ".

 

כן הסייעות " נהנות " מחופשות הלימודים ) פסח,סוכות,חנוכה ( -כמו. 1.5ה. 

וזאת בניגוד וכן מחופשת הקיץ המלאה של המערכת החינוכית 

 לנקבע באוגדן תנאיי השירות.
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קו בהפעלת , בחודשי הקיץ, מחצית מהסייעות הועס 2008בשנת  .1.6ה.  

ימים בעוד מחציתן האחרת אמורות  10 -קייטנות קיץ למשך כ

 להפעיל קייטנות בשנה העוקבת.

 

שעות שבועיות :  42.5על הסייעות לעבוד  -עפ"י אוגדן תנאיי השירות. 1.7ה.

בחודשי פעילות המערכת החינוכית בגן וביתר התקופה על המועצה 

ת תואמות. בחישוב מוטלת החובה להעסיק את הסייעות , בעבודו

 ימי עבודה מלאים. 261שנתי על הסייעת לעבוד 

 

הביקורת גורסת כי עבודה  בהפעלת צהרונים, מועדוניות וקייטנות  . 1.8ה.

 יכולה להיחשב כעבודה תואמת. 

 

ימי עבודה  244הן עובדות  -לפי תנאיי העבודה בפועל של הסייעות . 1.9ה.  

אסיפות הורים וחופשה שנתית  2-פעילויות חגים ו 4בשנה לרבות 

 יום. 21בת 

 

ימי עודה  17 2008לפי תחשיב הביקורת כלל הסייעות עבדו בשנת  .1.10ה.  

 14ש"ע לכל  2,023פחות מהנדרש מבחינת ימי עובדה מלאים שהן 

ש"ע עקב עזיבה מוקדמת את הגנים במהלך  5,124הסייעות וכן 

 תקופת הפעילות של המערכת החינוכית. 

 

 -יוצא כי סה"כ אובדן שעות העבודה של הסייעות מסתכם ב -לפיכך .1.11ה.  

ולפי עלות שכר של  שעות לסייעת בממוצע ( 510 -) כ שעות 7,145

₪  15,994 -כ) ₪  223,916המועצה משלמת סך של  –לשעה ₪  31.33

עבור שעות עבודת הסייעות שבגינן לא קיבלה כל לסייעת בממוצע ( 

 תמורה.

 

העסקתן של הסייעות כמפעילות צהרונים/מועדוניות/קייטנות היתה   .1.12ה. 

חוסכת מעבר לסך האמור בפסקה הקודמת גם את שכר מפעילות 

הצהרונים/מועדוניות/קייטנות אשר המועצה, דרך המתנ"ס המקומי , 

 מגייסת להפעלתן. 
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זאת ועוד: בנוסף להקטנת עלויות ההפעלה של המסגרות החינוכיות  .1.13ה. 

אמורות ולחילופין , ניתן היה להוריד את דמי השתתפותם של ה

ההורים בצהרונים/מועדוניות/קייטנות ולאפשר ליותר ילדים 

להשתתף בצהרונים/מועדוניות/קייטנות ולאפשר להוריהם  לצאת 

 לשוק העבודה.

 

הביקורת גורסת כי סיום עבודת הסייעות שאינו מדווח למערכת  .1.14ה.  

במשמעת העבודה במועצה, בבקרה הפנימית על הנוכחות, פוגמת 

עבודת כלל עובדי המועצה וגורמת לעלויות כספיות מיותרות ולא 

 נחוצות לקופת המועצה.

 

כן, מודעותו של הדרג הניהולי במועצה למציאות בה -על-יתר  .1.15ה. 

מתאפשרת "קיצור" ימי/שעות עבודת הסייעות, מוסיפה "חטא על 

בות הדרג הניהולי לפעול ביעילות וחיסכון פשע" וזאת לנוכח מחוי

 .ותוך הקפדה למינהל התקין והחוקי של עובדי המועצה

 

 

 הכשרת הסייעות .ב

 

 מתוך עיון וסקירת תיקיהן האישיים של הסייעות מסתבר כי :

 

 אף סייעת לא עברה ועדת קבלה בטרם תחילת העסקתה כסייעת.. 1ב.

 

שנות  12כלה מינימאלית של ( אין הש43%) 14סייעות מתוך  6 -ל. 2ב. 

 לימוד.

 

 ( הציגו מסמכים על הכשרתן כסייעות.36%סייעות )  5רק . 3ב.

 

 סייעת אחת מוגדרת כמנקה בבי"ס בעודה מועסקת כסייעת בגן..4ב.

שנות עבודה נהנית מתנאיי שכר של  5 -סייעת אשר לה פחות מ.5ב. 

 (. 11חודשי שכר במקום  12סייעת ותיקה ) 
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 המבוקרים תתגובוג.  
 

, כפועל יוצא מתפקידו וממחויבותו לעובדי המועצה, מציין את יו"ר ועד העובדים.  1ג.

האחריות הרבה הרובצת על כתפי הסייעות ועל היותו הסקטור המקופח ביותר 

 מבחינת השכר. 

הביקורת אינה חולקת על מידת האחריות המוטלת על הסייעות ועל היותן 

  מקופחות מרמת שכר נמוכה.

 

הביקורת ערה למציאות שבה סייעות לגני הילדים ברשויות מקומיות בארץ . 2ג.

"נהנות" מ"שעטנז" של שעות העבודה המהווה עירוב של שעות העבודה של 

 המערכת החינוכית ושל השלטון המקומי.

 

יו"ר ועד העובדים מציין כי הואיל וקייטנות הקיץ מופעלות על ידי המתנ"ס ולא .  3ג.

הסייעות מנועות מלעבוד בהן במהלך חופשת הקיץ של  –המועצה על ידי 

כן מציין יו"ר הועד כי בעבר, כאשר קייטנות הקיץ -המערכת החינוכית. כמו

עבדו הסייעות למשך שבוע אחד במהלך חופשת הקיץ  –הופעלו על ידי המועצה 

  או שבועיים אחת לשנתיים. 

     

כי שעות עבודתן של הסייעות הן פועל  ", מציין מנהל מחלקת משאבי אנוש  .4ג.

מרות שהנושא הועלה לא פעם וקוימו דיונים ליוצא של נוהג עבודה מן העבר ו

בין הנהלת הרשות לבין ועד העובדים, טרם התקבלה החלטה המשנה את הנוהג 

 . ההיסטורי"

 

מציין  כי אי החתמת הכרטיס בסיום העבודה מקורה  מנהל מחלקת החינוך. 5ג.

" וזאת לאור העובדה כי במשך שנים רבות  להימנע מהתנגדות גורפת" ברצון 

 הסייעות לא החתימו כרטיסי נוכחות כלל.

 

כמו כן מציין מנהל מחלקת החינוך כי אין כל תפקיד במועצה בה ניתן לשבץ . 6ג.

 את הסייעות בתקופת חופשות המערכת החינוכית.
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למועצה אין יכולת יקורת כי " יחד עם זאת, מנהל מחלקת החינוך מסר לב.7ג.

מקצועית וכ"א מיומן להפעיל קייטנות. ולכן לאורך השנים המתנ"ס כגוף 

 המקצועי של המועצה עשה זאת בעזרת סייעות המועצה".

 

הביקורת בדעה כי אמירה זו אינה ראויה להישמע על ידי מנהל מחלקת החינוך  .8ג.

-ה הן מבחינה פדגוגיתהאמור להיות הגורם הבקיא ביותר בתחומו במועצ

 תקציבית.-תוכנית והן מבחינה ארגונית

 

למרות שהביקורת ערה למחויבות הדרג הניהולי והייצוגי של המועצה לשמור   .9ג.      

הביקורת על יחסי עבודה תקינים ותוך הגנה על האינטרס של העובד ככלל, 

כסיבה  , ללעי על ידי המבוקרים שהתייחסותם הובאה  אינה מקבלת את האמור

מספקת וכעילה לסטייה  מהמתחייב לפי אוגדן תנאיי השירות כפי שנקבע תוך 

 ונציגות העובדים. משרד  הפנים הסכמה בין נציגי השלטון המקומי

 

כי היעדר יכולתה המקצועית של המועצה לארגן ולהפעיל הביקורת מציינת . 10ג.

וכי אין כל  ל הסייעותקייטנות אינה מהווה עילה ל"ויתור" על שעות עבודתן ש

  –מניעה שהסייעות " יושאלו " למתנ"ס כעובדות בקייטנות הקיץ. זאת ועוד 

בהיעדר מחלקת גני ילדים במועצה  הניהול האדמיניסטרטיבי של מערך 

הביקורת גורסת שניתן  הסייעות מתבצעת על ידי רכזת הגיל הרך של המתנ"ס.

אחת ועל ידי כך לשתף את כל  לשבץ מספר סייעות לכל קייטנה במקום סייעת

 הסייעות בחובתן להשלים את שעות העבודה שחוקת העבודה דורשת מהן.
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 המלצות הביקורת .ד
 

 ממליצה כדלהלן: תלאור הממצאים שנתגלו במהלך הביקורת, הביקור

 

יש להקפיד על דיווח הסייעות גם בעת עזיבתן את הגן בתום יום העבודה  1ד.

 תנאיי השירות, חוקת העבודה וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. כמתחייב מאוגדן

 

על הדרג הניהולי של המועצה להקפיד על שעות עבודת הסייעות בהתאם .2ד.

 לחוקת העבודה.

 

ביקורת ממליצה לקיים את מחלקת גני הילדים בתחומי טיפולה של .ה3ד.

 מחלקת החינוך ולא כיחידה חיצונית של המתנ"ס.

 

ה על ארגון והפעלת הקייטנות על ידי מחלקת החינוך של ביקורת ממליצ.ה4ד.

 המתנ"ס. –" הגוף הביצועי של המועצה " המועצה ולא על ידי 

 

הניהולי  הממונה  על  עבודת  הסייעות   אחראי   לשיבוץ   הסייעות דרג  .ה5ד.

 " בעבודה תואמת " בתקופות שהמערכת החינוכית אינה פעילה.

 

ת העבודה החסרות כקיזוז מימי חופשה צבורים ש לשקול המרת שעו. י6ד.

 שטרם נוצלו בידי הסייעות.

 

ש לקבל חוות דעת משפטית לגבי האפשרות של תביעת החזר תשלומי . י7ד.

 השכר ששולמו ביתר.

 

יש לקיים ועדת בחינה בטרם קבלת סייעות לעבודה  -גבי סייעות חדשות .ל8ד.

רשים בהתאם לאוגדן תנאיי וזאת לבדיקת עמידתן בתנאים ובכישורים הנד

 השירות.

 

ש לדרוש קבלת תיעוד מלא של הכשרתן המקצועית של הסייעות. במקרה . י9ד.

 הצורך יש להפנותן לקבלת ההכשרה הנדרשת.
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 -משכורות לגבי סייעות בעלות ותק פחות מ 11יש להקפיד על תשלום של . 10ד.

 שנים כנדרש. 5
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 קיץ  במוסדות   חינוך  שיפוצי
 
 
 

 מבוא .1

 

גני  10 -בתי ספר יסודיים ו 2בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון פועלים .   1.1

ילדים. המועצה מתחזקת באופן שוטף את מבני מוסדות החינוך ומדי שנה, 

במהלך חופשת הקיץ מבצעת שיפוצים יסודיים הדורשים פרק זמן ממושך 

 לביצועם.

 

המקבל את  -תב"ר –הקיץ מתוקצבים באמצעות תקציב בלתי רגיל שיפוצי .  1.2

 אישור משרד הפנים לאחר אישורו במליאת המועצה.

 

הביקורת, במסגרת תוכנית העבודה השנתית , בדקה את תהליך ביצוע השיפוצים . 1.3

 במוסדות החינוך תוך ליווי התהליך באופן שוטף.

 

 

 

 תהליך הביצוע .2
 

יצוע ואישור התב"ר, בתי"הס וגני הילדים נתבקשו להעביר בהכנה להליכי הב.   2.1

למחלקת החינוך את דרישותיהם לשיפוצי הקיץ. הדרישות שנתקבלו רוכזו 

והועברו למחלקת ההנדסה לתמחור וזאת ע"מ לקבל מושג לגבי עלותם הצפויה 

של השיפוצים הנדרשים. עלות השיפוצים שנדרשו על ידי מוסדות החינוך 

 ₪ . 1,144,200הסתכמו בסך של  2009בחודש אפריל 

 

צוות המורכב מחבר מועצה המחזיק בתיק החינוך , מנהל מחלקת החינוך, .  2.2

מנהלת מחלקת התפעול  ועובד מחלקת התפעול  בחן את הדרישות לשיפוצים 

לאור תימחורם על ידי מחלקת ההנדסה ודירגה את הדרישות בהתאם למדיניות 

שיפוצים הנדרשים ותוך התייחסות למגבלות המועצה , מהות ודחיפות ה

  וזאת תוך התייעצות שוטפת עם ראש המועצה וגזבר המועצה. התקציביות
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המועצה העדיפה לבצע את השיפוצים הנדרשים באמצעות התקשרות עם .  2.3

החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי ) משכ"ל ( תוך ניצול המכרז 

על מנת לנצל את יתרון החברה בעריכת שהוציא המשכ"ל בנושא וכן 

התקשרויות נוספות בתחום וביקורותיה השוטפות על ידי גורמים מקצועיים 

 מטעמה.

 

לאחר ביצוע סיור קבלנים שנקבע ע"י המשכ"ל וקבלת הצעות הקבלנים על .   2.4

נחתם חוזה  6/2009סמך נתונים לגבי העבודות שביצוען נדרש, בתחילת חודש 

 חברת גיל סבו בע"מ. –המועצה לבין הקבלן התקשרות בין 

 

הצעת מחיר  –בהתאם לדרישת מגוון העבודות הנדרשות על ידי המועצה .   2.5

לא כולל מע"מ ולאחר הנחת קבלן ₪  444,504החברה הזוכה עמדה על סך של 

 .3%בשיעור של 

 

 התפלגות עלות העבודות לביצוע :. 2.6

           ₪      %  

 7.77  34,532  יר  אופק חדשבי"ס אוהל מא

 8.28  36,821 בי"ס בן צבי        אופק חדש       

 23.43 104,164  גג אסבסט  בי"ס בן צבי

 21.21  94,279  בי"ס אוהל מאיר שיפוצי קיץ

 18.10  80,433  שיפוצי קיץ בי"ס בן צבי

 21.21  94,273  שיפוצי קיץ גני ילדים

  100.00 444,503     סה"כ
      ===== ==== 

 

והקבלן  2009חוזה ההתקשרות עם הקבלן , באמצעות המשכ"ל, נחתם  ביוני . 2.7

יום מיום מתן צו להתחלת  56התחייב לסיים את עבודות השיפוצים תוך 

 העבודות. 
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 ממצאי הביקורת .3

      

הביקורת נפגשה  עם מנהלת מחלקת התשתיות ועם הממונה מטעמה  3.1

ורות לצורך הכרת תהליכי הביצוע ומעקב שוטף אחר לביצוע העבודות האמ

התקדמות ביצוע העבודות. נסקרו חוזה ההתקשרות עם הקבלן, חשבונות 

ביצוע שהוגשו, הן החשבונות החלקיים והן החשבון הסופי וכן הפעילות 

הכספית כפי שמשתקפת מכרטסת הנה"ח. נתוני החשבון הסופי הושוו 

 ית והן תמחירית.לנתוני הזמנת העבודות, הן כמות

  

את שיפוצי  6/5/2009מיום  7/11מליאת המועצה אישרה בישיבתה מספר  3.2

אלש"ח. למרות אישור מליאת  650ע"ס של  494הקיץ במסגרת תב"ר מס' 

אלש"ח הבקשה שהוגשה למשרד הפנים לאישור היתה  650המועצה ע"ה 

 .15/6/2009אלש"ח. תב"ר זה אושר ע"י משרד הפנים ביום  560בסך של 

 

תוספת  16/8/2009מיום  11/11מליאת המועצה אישרה בישיבתה  מספר  3.3

אלש"ח מקרנות המועצה. הגדלה זו אושרה על ידי  150לתב"ר האמור ע"ס 

.  המקורות הכספיים למימון הוצאות התב"ר 18/1/2010משרד הפנים ביום 

אלש"ח, הקצבת משרד  262לאחר הגדלתו הם:  מענק מפעל הפיס ע"ס 

אלש"ח )בגין התאמת בתי"ס לאופק חדש (  וקרנות  108ע"ס  החינוך

 אלש"ח.  710סה"כ  –אלש"ח  340המועצה ע"ס 

 

אלש"ח בהתאם  760עומד ע"ס של  30.6.2010תקציב התב"ר נכון ליום  3.4

לאישורי משרד הפנים. בטופס שינוי התב"ר שאושר ע"י משרד הפנים ביום 

מיום  11/11המועצה  מצוין כי ההגדלה אושרה בישיבת 14.6.2010

 לעיל. 3.3זהה למועד הגדלת התב"ר המופיע בסעיף  – 16/8/2009

 

יחד עם יש לציין כי תב"ר שיפוצי הקיץ שאושר ע"י מועצת הרשות מסתכם  3.5

 אלש"ח.  800בסך של 
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אלש"ח  465דירקטוריון מפעל הפיס אישר מענקים לשיפוצי קיץ ע"ס  3.6

(   497גגות האזבסט ) תב"ר מספר  אלש"ח בגין החלפת 230הכוללים סך של 

צבי  ועל כן השתתפות מפעל הפיס בשיפוצי -של בתיה"ס אוהל מאיר ובן

 262אלש"ח וזאת לעמת  235הקיץ של מוסדות החינוך מסתכמת בסך של 

 אלש"ח המופיעים כמקור המימוני של התב"ר האמור.

 

וזה גזברות המועצה אישרה חריגה בהוצאות השיפוצים בפועל לעומת ח 3.7

לא כולל מע"מ. חריגה זו ₪  97,221 - 21%ההתקשרות הראשוני  בהיקף של 

אינה מפרטת את מהות העבודות שבוצעו ואת תימחורם. מתוך שיחה עם 

המלווה את עבודות השיפוצים מטעם המועצה הוברר כי מדובר בעבודות 

שלא נצפו מראש בעת הכנת כתב הכמויות המקורי ובצרכים שנתגלו תוך 

 יצוע עבודות השיפוצים בהתאם להתקשרות המקורית עם הקבלן.כדי ב

 

כך  22/6/2009צו התחלת העבודות ניתן על ידי מהנדס המועצה ביום  3.8

יום אמור להשלים את  56שהקבלן שהתחייב לסיים את העבודות תוך 

 .17/8/2009עבודות השיפוץ בתאריך 

 

ורת החשבון על . בביק3/9/2009החשבון הסופי הוגש על ידי הקבלן ביום  3.9

ידי המפקח על העבודות לצורך אישורו לקראת תשלום החשבון, התגלו אי 

 לפני מע"מ.₪  28,936התאמות בסך של 

 

אי ההתאמות כללו ייחוס עבודות ריצוף בבתיה"ס שבוצעו בשנים  3.10

 קודמות כעבודות שבוצעו במהלך שיפוצי הקיץ הנוכחיים.

 

סגרת החשבון שהגיש עלות אי ההתאמות קוזזה מחשבון הקבלן במ 3.11

בגין שיפוץ לשכת ראש המועצה וזאת, לדברי המפקח על העבודות, ע"מ 

להימנע מהחזרת החשבון לקבלן, תיקונו, הגשתו שנית לאישור המפקח 

הליך שהיה מעכב את התשלום לקבלן בפרק  –והעברתו לתשלום לגזברות 

 זמן נוסף.
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זרת החשבון הביקורת אינה מקבלת את נימוקי המפקח על אי הח 3.12

, היתה מוטלת  על המועצה באמצעות המפקחלקבלן העבודות וגורסת כי 

החובה להחזיר את החשבון השגוי לקבלן לצורך תיקונו או לחילופין לדרוש 

 מהקבלן הודעת זיכוי לחשבון הסופי בסכום אי ההתאמות.

 

השוואת היקף העבודות שהוזמנו לעומת היקף העבודות שבוצעו  3.13

 מפורטים להלן:

 

 אתר העבודות

 

עלות 

 בהצעה

עבודות 

שלא 

 בוצעו

 

עבודות 

 נוספות

 

הפרשי 

 כמות

 

הפרשי 

 מחיר

 

 

 יתרה

 

    % 

 הפער

 1.75 35,139 198 4,776 5,697 10,064 34,532 אופק חדש-א.מאיר

 32.15- 24,986 281 6,413- 5,668 11,371 36,821 אופק חדש -בן צבי

 49.79 156,036 0 7,873 120,914 76,915 104,164 גג אסבסט -בן צבי

 36.44 128,641 14,331- 66,160 12,677 30,145 94,280 שיפוצים -א.מאיר

 35.92 109,327 2,513 28,082 32,350 34,051 80,433 שיפוצים -בן צבי

 0 0 0 0 0 13,450 13,450 גן שושנים

 0 0 0 0 0 12,638 12,638 גן אירוסים

 0 0 0 0 0 7,950 7,950 גן חבצלת

 6.69 3,841 0 0 550 309 3,600 גן ורדים

 50.14 3,147 0 485 566 0 2,096 גן הדרים

 0 322 0 0 0 0 322 גן נרקיסים

 0 0 0 0 0 1,340 1,340 גן רותם

 0 3,093 0 0 0 0 3,093 גן פעוטון

 110.87 39,102 1,919- 16,829 7,367 1,718 18,543 גן סביון

 21.92 38,091 4,462- 492 12,719 1,900 31,242 גן כוכב

 21.87 541,725 17,720- 118,284 198,508 201,851 444,504 סה"כ

 3,343-            נטו –היקף ביצוע עבודות 

 100,564   נטו –הפרשי כמות/מחיר 

 97,221  הנסה"כ הפרש ביצוע לעומת הזמ

      ==== 

 

 מהאמור לעיל עולה כי:   3.14

הנוספות שלא נכללו לא בוצעו עולה על עלות העבודות עלות העבודות ש .א

 ₪. 3,343בסך של  בהזמנה הראשונית
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עלות הפרשי כמות העבודות שבוצעו בפועל עולה על הפרשי המחיר של  .ב

 ₪. 100,564אותן העבודות בסך של 

עלות כמות העבודות בהתאם למחירים שהוצעו בהצעה המקורית טפחו  .ג

 ₪. 17,720י המחיר קטנו בסך של בעוד שהפרש₪  118,284בסך של 

גני ילדים לא בוצעו השיפוצים המתוכננים. העבודות שלא בוצעו  4 -ב .ד

ובתחום חזות הגן ע"ס ₪  14,963כללו שיפורים בתחום הבטיחות ע"ס 

 ₪.   32,472ובסה"כ ₪  17,510של 

 

 28,936לאחר קיזוז עלות אי ההתאמות שנכללו בחשבון הסופי ע"ס  3.15

 68,287ות שיפוצי הקיץ לעומת התכנון המקורי עומד ע"ס הסטייה בעל -₪ 

 מסך העבודות המתוכננות. 15.4%המהווים ₪ 

 

צבי ותיקון טעויות -לאחר התיקונים האמורים ) החלפת גג אזבסט בן 3.16

כמותיות ( להלן ריכוז מתוקן של שיפוצי הקיץ כפי שאמור להשתקף בתב"ר 

494 : 

 

 אתר העבודות

 

עלות 

 בהצעה

עבודות 

א של

 בוצעו

 

עבודות 

 נוספות

 

הפרשי 

 כמות

 

הפרשי 

 מחיר

 

 

 יתרה

 

    % 

 הפער

 7.34- 31,999 198 1,636 5,697 10,064 34,532 אופק חדש-א.מאיר

 32.15- 24,986 281 6,413- 5,668 11,371 36,821 אופק חדש -בן צבי

 9.08 102,845 14,331- 40,364 12,677 30,145 94,280 שיפוצים -א.מאיר

 35.92 109,327 2,513 28,082 32,350 34,051 80,433 שיפוצים -בן צבי

 0 0 0 0 0 13,450 13,450 גן שושנים

 0 0 0 0 0 12,638 12,638 גן אירוסים

 0 0 0 0 0 7,950 7,950 גן חבצלת

 6.69 3,841 0 0 550 309 3,600 גן ורדים

 50.14 3,147 0 485 566 0 2,096 גן הדרים

 0 322 0 0 0 0 322 םגן נרקיסי

 0 0 0 0 0 1,340 1,340 גן רותם

 0 3,093 0 0 0 0 3,093 גן פעוטון

 110.87 39,102 1,919- 16,829 7,367 1,718 18,543 גן סביון

 21.92 38,091 4,462- 492 12,719 1,900 31,242 גן כוכב

 4.82 356,753 17,720- 81,475 77,594 124,936 340,340 סה"כ
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            -47,342  נטו –קף ביצוע עבודות הי

 63,755  נטו –הפרשי כמות/מחיר 

 16,413 הנסה"כ הפרש ביצוע לעומת הזמ

     ===== 

 

עלותן המתוכננת של העבודות  –הואיל ולא כל העבודות המתוכננות בוצעו בפועל  

עומד  כך שהסטייה בפועל של העבודות שבוצעו₪  304,962שבוצעו עומד על סך של 

 .16.98%על 

 

 הרכב כרטיס הנה"ח של התב"ר מראה כי שולמו ההוצאות המפורטות להלן: 3.18

 

 443,150  לקבלן השיפוצים  3.18.1

  20,524   בלות חול 440  3.18.2

  18,693 בדיקות חשמל ובטיחות  3.18.3

  6,116  מזגנים כולל התקנות  3.18.4

  113,160 מתקנים כולל התקנות  3.18.5

 10,094  העסקת עובדים  3.18.6

  22,630   עבודות חשמל  3.18.7

  35,755 חומרי צבע ואינסטלציה  3.18.8

  1,048  מערכת גילוי עשן  3.18.9

 8,737   הדברות  3.18.10

 1,748    פוליש  3.18.11

 6,630  מתקנים מתכלים  3.18.12

 13,844  לוחות לפי מפרט  3.18.13

 1,588    וילונות  3.18.14

 5,000    שונות  3.18.15

 14,001  צבי-רהוט בי"ס בן  3.18.16

 10,684 רהוט בי"ס אוהל מאיר  3.18.17

 14,500   4מחשבים   183.18.

   747,902    ס ה "כ  

      ===== 

 

 ..497חלפת גג אסבסט בבי"ס בן צבי שנכלל בתכנון הראשוני הועבר לתב"ר ה 3.19
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אלש"ח אינו צריך  175ת מוסדות החינוך ע"ס של הביקורת גורסת כי הצטיידו 3.20

להיכלל במסגרת תב"ר שנושאו שיפוצי קיץ אלא במסגרת תב"ר ייעודי נפרד 

 .או לחילופין מתוך התקציב השוטף בנושא הצטיידות מוסדות חינוך

 

 

 

 

   המלצות הביקורת 4
 

 הביקורת בדעה כי הליכי ההקמה וניהול התב"ר היו סבירים. .4.1

 

כי על המועצה להגיש בקשות להקמת תב"רים הביקורת בדעה  .4.2

 בהתאם למסגרות התקציביות וכפי שאושרו ע"י מליאת מועצת הרשות.

 

הביקורת גורסת כי היה מקום להחזיר לקבלן השיפוצים את החשבון  .4.3

הסופי לתיקון ולא לתקן עלויות בין תב"רים ע"מ לחסוך בזמן לביצוע 

 התשלום לספק.

 

מוסדות חינוך צריך להיכלל במסגרת  הביקורת בדעה כי הצטיידות .4.4

 ולא במסגרת תב"ר שיפוצי קיץ.או מתקציב שוטף תב"ר ייעודי נפרד 

 

הביקורת מציעה כי שיפוצי קיץ עתידיים יכללו אומדן מסוים לגבי  .4.5

 עלות העבודות הלא צפויות.

 

 

 
 

 

 

 

 


