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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי 2010דין וחשבון זה מסכם את פעולות מבקר הרשות לשנת  

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

 

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

בודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה של נושאי הביקורת נכללו בתוכנית הע

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.

 

תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שיפור  

מנת לשקף נכונה את היקף וטיב פעולותיה של הרשות, -עלות. יחד עם זאת עלוהתיי

קיימת גם התייחסות לאותן פעולות ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת 

לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי ההליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך 

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

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 

 ת וההמלצות בנושא המבוקר.ממצאי הביקורת טרם גיבוש המסקנו

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות  10/7/2012בתאריך  

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

 )ו'( )א'( לצו המועצות המקומית.

 

 צירף ראש המועצה את הערותיו לדוח הביקורת.   12/9/2012בתאריך      
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 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי 

 אכיפת גביית חובות ארנונה .1

 הוצאות רכב .2

 ביקורת מעקב-ניצול ימי חופשה ומחלה של עובדי הרשות .3

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת 

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

 א.השנתי הב

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      

 וגזבר הרשות וממנהלן הרשות. הפעולה המלא לו זכיתי ממנכ"ל

 

זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק      

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי           10/9/2012

  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   

קונצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף במסגרת ה

 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.

 

מטרתה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לתושביה במסגרת   

 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 

ראש, למטרות האמורות בתקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות יועדו מ

 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    

ידי מועצת הרשות המקומית, עד תחילת שנת התקציב -יך להקבע עלהתקציב צר

 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 

 ות חייבות להיות בנסגרת התקציב המאושר לאותה שנה.ההתחייבויות של הרש

 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

שה על ריכוז עם זאת לא לכלול פירוט יתר המק

הסעיפים ועל קבלת תמונה ברורה של היקף 

 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

בונות במקביל לסעיפי התקציב המאושרים חש

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.

 

וראות רואה החשבון ההוראות בחוקים ובתקנות של הרשויות המקומיות וה   

לעיריות, קובעות את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו 

 הדוחות הכספיים התקופתיים הנדרשים.

 

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

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

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

 וחשבון שנתי."

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

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

 

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

 ה והוצאותיה.מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסותי

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

 טיבה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:הדוחות פרספק

 

 התפתחות הישוב והיקף פעילות המועצה, .1

 מצבה הכספי של המועצה, .2

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

 

מספר תושבי  2010לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת  1.1  

 בתי אב. 2,746איש במסגרת  10,668יה הרשות ה

 

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

 

 

 תלמידים לפי הפירוט שלהלן: 1,502במוסדות החינוך למדו   1.3  

 

 21.90%  329  גני ילדים 

 49.00%  736  חינוך יסודי 

 22.77%  342 חינוך על יסודי 

    %6.33   95  חינוך חרדי 

    1,502  100.00% 

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

 

 הגרעון  המצטבר .א  2

 

 2,361היה  2010הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת   1.א.2

  - 2010אלש"ח לעומת אלש"ח לסוף שנת   3.702אלש"ח לעומת 

טון נובע מהעודף בגרעון המצטבר כאשר הקי 36.22%קיטון  של 

 אלש"ח .  1,341שנוצר בתקציב השוטף של הרשות  ע"ס 

 

הקיטון בגרעון השוטף  מהווה צעד מבורך ונובע מהליכי התייעלות  2.א.2

והגברת הגבייה שננקטו על ידי המועצה בהתאם להנחיותיו של ראש 

 המועצה.

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות.ב  2

    

 באלש"חגרעון     שנת    התקציב

 5,868 2008מצטבר עד שנת 

 (2,018) 2010עודף בשנת 

 (148) מענקים ומלוות להקטנת גרעון

 3,702 2010מצטבר עד שנת  

 (1,341) 2010עודף בשנת 

 2,361 31/12/2010 -גרעון מצטבר ל

 

 

 

 3.93% -מהתקציב ו 4.59%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  1ב..2

את הגדרת הרשות כרשות איתנה. מבחינת משרד מאפשר  ,מהביצוע

מהתקציב נחשב כנמוך ואינו מחייב  12.5%הפנים גרעון מצטבר של עד 

  כלל התערבות משרד הפנים ואינו מונע הגדרת הרשות כרשות איתנה.
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החייבים כלפי המועצה בסך נתוני מחלקת הגביה מצביעים על חובות  2.ב.2  

. הגידול בסך 2009אלש"ח בסוף שנת  32,877אלש"ח לעומת  36,374של 

לעומת החובות  10.64%אלש"ח מהווים עליה בשיכור של  3,497של 

 .2009לסוף שנת 

  

 64.89%בגין חיובים שנתיים מהווים  2010חובות התושבים לסוף שנת   3.ב.2 

 .2009בסוף שנת   63.31%מכלל החובות לעומת 

 

אלש"ח מורכבת מגידול   3,497ת בסך גידול חובות החייבים כלפי הרשו   4.ב.2

אלש"ח בחיובים  781אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי  ושל  2,716של 

 . חד פעמיים

 

חלה ירידה קלה  2010מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת   5.ב.2

מהחיוב  93.77% -מ יעור הגביה של החשבונות על בסיס חיוב שנתיבש

שיעור  . 2010שנת חיוב השנתי נטו במה 92.52% -ל 2009השנתי בשנת 

לעומת  58.82%על  2010הגביה של כלל החובות  שנתיים עמד בשנת 

. היציבות בשיעור הגביה מהחיובים השוטפים 2009בשנת  58.47%

לעומת היציבות של גביית כלל החובות מצביע על כך שמערכת הגביה 

ובלת של החיובים השוטפים אמנם התייעלה במידה מסויימת אך ס

 מהזנחה מסויימת בכל הקשור לגביית חובות העבר.

 

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

. שיעור הגביה 2010בשנת  86.15%לכדי  2009מהחיובים של  84.77%

לעומת  2010בשנת  27.44%מכלל החובות החד פעמיים עמד על 

 . 2009בשנת  26.34%

 

מכלל החיובים השנתיים  91.67%עמד על  2010שיעור הגביה הכללי בשנת   7.ב.2

מכלל החובות הניתנים לגביה  51.40%-ו 2009בשנת  92.51%לעומת 

 . 2009בשנת  51.55%לעומת  2010בשנת 
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מכלל גבית חובות  12.63%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו  8.ב.2   

וד שהחובות בגין החיובים החד פעמיים התושבים כלפי המועצה בע

מכלל החובות הניתנים לגביה. פער זה בחלק היחסי של  35.31%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. 

 

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

ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגביר משמעותית את שיעורי 

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

 . והן לאפשר הרחבת מגוון השירותים הניתנים לתושביםהגרעון המצטבר 

 

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

 

מכלל חובות  51.01%חובות התושבים בגין חיובי ארנונה מהווים  10.1.ב.2

 –אלש"ח  18,556( והסתכמו בסך של  2009בשנת  50.36%התושבים )

 .2009אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת  1,996גידול של 

 

ם ניכרת עליה ברוב הסעיפים: שכר בים החד הפעמייוגם בסעיפי החי 10.2.ב.2

 142גידול של  –לימוד גני ילדים אלש"ח , שכר  134גידול של  –דירה 

 אלש"ח. 18גידול של  –היטל ביוב , אלש"ח

 

אלש"ח כחובות מסופקים בחיובים  49נרשמו חובות ע"ס  2010בשנת  10.3.ב.2

אלש"ח בחיובים חד פעמיים. סך כל החובות  352שנתיים וסך של 

אלש"ח  5,780 -אלש"ח בחיובים שנתיים ו 523 -המסופקים מסתכם ב

אלש"ח  6,303בחיובים חד פעמיים. סך החובות המסופקים ע"ס 

 מכלל חובות החייבים כלפי המועצה.  17.33%מהווים 

 

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

מהחיובים החד פעמיים  91.89%נתיים, מהחיובים הש 92.65%עומד על 

 שיעורים אלו נחשבים לשיעורי גביה טובים. מכלל החובות. 56.12%ועל  
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 –בין היתר  –סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחינה כלכלית נבחנים   10.5.ב.2

ביכולתה ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו 

עטים. חלקן של הכנסות הרשות הכנסות גבוהות וידרשו שירותים מ

ממקורות עצמיים נותן אינדיקציה על יכולתה העתידית של הרשות 

לקיים את עצמה מבחינת מתן השירותים ברמה גבוהה לתושבים מחד 

ולחילופין ועל מידת תלותה במקורות מימון חיצוניים העשויים להזמין 

ניתנים לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים ה

 לתושבים.

 

אלש"ח בשנת   35,626 -מ –של הרשות ניכרת עליה בהכנסותיה העצמיות    10.6.ב.2 

אלש"ח )גידול של  2,500גידול של  – 2010אלש"ח בשנת  38,126לכדי  2009

לעומת  2010מתקבוליה בשנת  66.47%(. ההכנסות העצמיות היוו 7.02%

 . 2009בשנת  55.04%

 

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

כהכנסה בתקציב  הרגיל עם קבלתן בפועל. לעומת זאת, פירעונן של 

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

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

היה  2010שיעור פירעון המלוות בשנת  נתוני הגזברות ביחס למלוות,

 2009מהתקציב בשנת  6.50%מהביצוע( לעומת  4.77%מהתקציב )  5.93%

 מהביצוע( . 5.38%)

 

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 

ים כהוצאה בשנה שבה הם נרכשים והם מם פחת. הנכסים נרשבגינ

 משפיעים ישירות על גובה הגרעון.
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 ב ד צ מ ב ר     31מ א ז ן    ל י ו ם    

 )א ל ש " ח(

 2010 2009 2008 

    רכוש   שוטף

 765 981 4,597 קופה ובנקים

 1,981 1,311 532 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 17 55 879 ומים לא מתוקצביםתשל -חייבים

 6,008 2,347 2,763 

 1,375 2,876 2,602 השקעות מיועדות

 76 170 233 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 10,881 5,868 3,702 לראשית השנה

 (4,869) (148) 0 סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 (144) (2,018) (1,341) גרעון ) עודף ( בשנת החשבון

 5,868 3,702 2,361 גרעון מצטבר לסוף השנה

 2,289 884 381 גרעונות בתב"רים 

 12,371 9,979 11,585 ס  ה  "  כ  

 30,156 32,877 36,374 חייבים  בגין  מיסים

 32,657 34,419 32,277 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 281 11 0 בנקים והלוואות לזמן קצר

 10,577 6,917 8,741 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 62 0 0 תקבולים לא מתוקצבים

 8,741 6,928 10,920 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 1,375 2,876 2,602 קרן לעבודות פיתוח

    

 76 175 242 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 12,371 9,979 11,585 ס  ה  "  כ
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הנתונים המוצגים במאזן מראים בבירור על השיפור המהותי שחל במצבה הכספי 

 של הרשות וכפי שמקבל את ביטויו ב:

 

 3,616עליה ביתרות המופקדות בבנקים הן כמזומן והן כפיקדונות בסך של  .1

 אלש"ח.

אלש"ח המעיד על גביה  779קיטון בהכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו בסך  .2

 לכתיים.יעילה ממוסדות ממ

 אלש"ח. 270סגירת ההתחייבות לבנקים בגין משיכות יתר בסך של  .3

המעיד על הרחבת  –אלש"ח בהוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  1,824עליה של  .4

 היקף פעילותה השוטפת של הרשות.

 אלש"ח. 503ים בסך של -רירידה בגרעון המצטבר בתב" .5

 אלש"ח. 2,542ירידה בעומס המלוות בסך של  .6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 17 - 

 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי  2007 – 2010תקציבי הרשות לשנות הכספים  3.1  

 אישורם מוצגים להלן:

 

 2010* 2009** 2008 

 51,060 52,155 52,952 מסגרת התקציב

 30/12/2007 28/1/2009 20/3/2010 אישור  מועצת  הרשות

 12/8/2008 5/4/2009 2/5/2010 אישור  משרד  הפנים

 

אלש"ח תקציב מותנה  3,100אלש"ח כולל סך של  52,952* תקציב הרשות ע"ס 

 אלש"ח. 1,570בהכנסות אשר מתוכן נוצל סך של 

 

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

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

 אלש"ח. 51,635עמת ע"ס של 

 

 

במועדו  אושר במועצת הרשות 2008 כי תקציב הרשות לשנת יל עולהמהמוצג לע 3.2  

קציב מאושר. תקציב הרשות והמועצה החלה את פעילותה בשנה האמורה עם ת

והנטייה  11/2008עקב בחירות שנערכו בחודש  2009אושר בתחילת  2009לשנת 

תאושר על ידי המליאה הנבחרת. מועד אישור  2009התקציב לשנת  שאישור

התקציב בחודש הראשון של שנת התקציב משקף את הנחישות של המועצה 

לאשר תקציבים במועדם ובהקדם וזאת על מנת לאפשר הכנת תוכניות עבודה 

 וצעדי התייעלות במועד וכן ליישם צעדים אלו במועדם.  
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 )אלש"ח( התקציב  הרגיל  .א

 

 -שינוי מ 2008 2009 2010 

09 

 -שינוי מ

08 

      ה כ נ ס ו ת

 +27.08 +13.89 23,002 25,665 29,230 מיסים

 -55.34 -63.81 4,655 5,744 2,079 מים ביוב ונכסים

 -26.92 -4.02 3,202 2,438 2,340 שירותים מקומיים

 +4.99 +4.26 10,018 10,088 10,518 שירותים ממלכתיים

 -6.94 -5.92 7,092 7,015 6,600 מענקים

 -78.81 -4.38 3,091 685 655 תקבולים לא רגילים

 +0.71 -0.41 51,060 51,635 51,422 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 +8.30 +0.51 5,458 5,908 5,911 הנהלה וככליות

 -61.20 -44.33 670 467 260 מימון

 +24.64 +13.67 9,597 10,523 11,962 שירותים מקומיים

 +13.34 +7.56 17,871 18,831 20,254 שירותים ממלכתיים

 -33.52 -43.13 4,633 5,416 3,080 מים ביוב ונכסים

 -22.57 -9.23 3,939 3,360 3,050 פרעון מלוות

 -22.35 -3.16 8,892 7,130 6,905 תשלומים לא רגילים

 +0.71 -0.41 51,060 51,635 51,422 סה"כ הוצאות
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 -שינוי מ 2008 2009 2010 

08 

 -שינוי מ

07 

      הכנסות עצמיות

 +25.74 +12.80 24,863 27,715 31,262 מיסים

 +19.00 +14.20 5,746 5,988 6,838 מים ביוב ונכסים

 -52.66 +10.38 3,437 1,474 1,627 שירותים מקומיים

שירותים 

 ממלכתיים

12,284 11,423 10,723 7.54+ 5.23+ 

 -11.36 -13.23 7,744 7.911 6,864 מענקים

תקבולים לא 

 רגילים

1,191 1,367 3,287 12.87- 63.77- 

 +3.56 +7.49 55,800 55,878 60,066 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 +9.97 +4.70 6,020 6,323 6,620 הנהלה וככליות

 -32.21 -60.39 385 659 261 מימון

 +19.43 +11.47 10,179 10,906 12,157 שירותים מקומיים

שירותים 

 ממלכתיים

21,613 20,465 19,493 5.61+ 10.88+ 

 +7.63 +56.85 5,255 5,356 8,401 מים ביוב ונכסים

תשלומים לא 

 רגילים*

6,869 6,771 10,264 1.45+ 33.08- 

 -30.94 -17.04 4,060 3,380 2,804 לוותפרעון מ

 +5.51 +9.03 55,656 53,860 58,725 ס ה "כ  הוצאות

עודף )גרעון(   

 השנה

1,341 2,018 144   
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 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2010 2009 2008 

    ה כ נ ס ו ת

 108.09 107.98 106.95 מיסים

 123.43 104.24 328.91 מים ביוב ונכסים

 107.33 60.45 69.53 שירותים מקומיים

 107.03 113.23 116.79 שירותים ממלכתיים

 109.19 112.77 104.00 מענקים

 106.34 41.59 181.83 תקבולים לא רגילים

 109.28 108.21 116.81 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 110.29 107.02 111.99 הנהלה וכלליות

 57.46 141.11 100.38 מימון

 106.06 103.63 101.63 שירותים מקומיים

 109.07 108.67 106.71 שירותים ממלכתיים

 113.42 98.89 272.76 מים ביוב ונכסים

 115.42 94.96 99.48 תשלומים לא רגילים

 103.07 100.59 91.93 פרעון מלוות

 109.00 104.30 114.20 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:   

 

 2010בהכנסות המועצה לעומת התכנון התקציבי לשנת  16.81%של גידול ניכר  1.ג.3

 .2009בשנת  8.21%לעומת 

 

 -חלה ירידה זעומה בשיעור ביצוע גביית מיסים לעומת התכנון המקורי: מ 2.ג.3

שעור  .2010נת מהתקציב בש 106.95%לכדי  2009מהתקציב בשנת  107.98%

(  2009בשנת  7% -ו 2010בשנת  8%גביה בפועל העולה על התכנון הראשוני )

נובע מתכנון תקציבי שמרני שאיפשר לרשות לסיים את שנות התקציב באיזון 

 ואף בעודף תקציבי.

 

הנובע   30%מקומיים בשיעור של השירותים בתחום ה חלה ירידה בהכנסות 3.ג.3

נמוכות וזאת לאור עיכובים בפיתוח אזור התעשיה  בעיקר מהכנסות הנדסיות

אלש"ח  2,005אלש"ח לעומת  885: גביה של  2000עקרון -של המועצה

 מתוכננים. 

 

בהכנסות הרשות לעומת אומדן ההכנסות  16.81%למרות העליה הממוצעת של  4.ג.3

. כל ההוצאות  14.20%סך הוצאות הרשות עלו על המתוכנן בשיעור של   –

הנהלה וכלליות ומים וביוב( עמדו ברמה המתוכננת עם סטיות קלות )למעט 

)שירותים ממלכתיים(.  6.7%)פירעון מלוות( לגידול של  8%שבין קיטון של 

 . 12%ההוצאות בסעיף הנהלה וכלליות עלו התכנון המקורי בשיעור של 

עודף ההכנסות תרמה תרומה מוחשית לצמצום הגרעון המצבר של הרשות  5.ג.3

 אלש"ח. 1,341ך של בס
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 אכיפת גביית חובות המועצה
 

 מבוא .1

 

קיימים חובות של  2010בדצמבר  31בדוחות המבוקרים של המועצה ליום    

אלש"ח. מתוך  36,374החייבים ( כלפי המועצה בסך של  -תושבים ועסקים ) להלן

 אלש"ח. 14,966אלש"ח מסתכמים בסך של  25חובות אלה חובות החייבים מעל 

 

בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, נבדקו הליכי האכיפה שנקטה הרשות כלפי    

החייבים, סמיכות הפעלת ההליכים למועדי היוותרותם של החובות ויעילותם של 

 הליכי האכיפה שננקטו.

 

 רקע משפטי. 2

 

הינה המקור הנורמטיבי לפתיחה ושימוש  1929פקודת המסים )גביה( משנת    

ביה מנהליים נגד חייבים, לשם גביית חובות מסוגים שונים שהוכפפו בהליכי ג

 להוראותיה.

 

אכרזת המסים )גביה( ארנונה כללית פרסם משרד האוצר  2000לפברואר  24-ב    

לפיו על תשלומי  2000-ותשלומי חובה לרשויות מקומיות )הוראת שעה( ,התש"ס

המסים )גביה(. על פי הכרזה חובה המגיעים לרשות מקומית יחולו הוראות פקודת 

כמשמעותו בפקודה ובכך יש כדי לשפר באופן  "מס"זו , חובות לרשות מקומית יהיו 

משמעותי את אפשרויות הגביה של הרשויות המקומיות ולתת להן אמצעי גביה 

נוסף על האמצעים הקיימים: הליכים עפ"י פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות 

 לים.והליכים משפטיים רגי

 

לפקודה האמורה מכליל בהגדרת מושגה "מס" גם את מיסי הארנונה.  2סעיף    

 ( לפקודה:1)4נקודת המוצא לפתיחת הליכי הגביה היא סעיף 

 

"הוטל על אדם כחוק סכום כסף בקשר לאיזה מס שהוא, ולא שילם 

יום למן היום שהיה חייב לפרעו  15אותו אדם את הסכום בתוך 

דרישה בכתב לשלם את הסכום שהוא חייב  ולאחר שנשלחה אליו
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לפרעו ושלא פרעו, יתן פקיד גביה כתב הרשאה לגובה מסים ובו 

יצטווה לדרוש מאת החייב לשלם מיד את הסכום המגיע ממנו 

ולגבותו, אם לא ישלמנו, על ידי תפיסתם ומכירתם של נכסי 

 המטלטלים של החייב.." 

 

 נתונים גולמיים .3

 אם למועד התהוותם מראה כי:פילוח החובות בהת  3.1

 מכלל החובות.  58.40% –ש"ח  8,740,571ע"ס  2004חובות עד שנת  .א

 מכלל החובות.   8.15% –ש"ח   1,219,742ע"ס  2005חובות   משנת  .ב

 מכלל החובות.   7.68% -ש"ח    1,148,696ע"ס  2006חובות   משנת  .ג

 ל החובות.מכל   6.75% –ש"ח   1,009,871ע"ס  2007חובות   משנת  .ד

 מכלל החובות.   6.63% -ש"ח      992.197ע"ס  2008חובות   משנת  .ה

 מכלל החובות.   4.35%  -ש"ח     650,351ע"ס   2009חובות משנת   .ו

 מכלל החובות.   4.00%  -ש"ח     598,828ע"ס   2010חובות משנת       .ז

 ת.מכלל החובו   4.05%   –ש"ח    606,296חובות מסופקים     ע"ס   .ח

 6,324,622דוח הליכי גביה פתוחים שהופק במחלקת הגביה מסתכם בסך של  3.2

מכלל חובות  17.38% -אלש"ח ו 25מהחייבים מעל  42.26%המהווים ₪ 

 החייבים.

 פילוח הליכי הגביה הפתוחים לפי מהותם מראה את ההתפלגות הבאה: 3.3

 37.82% -₪  2,391,792ממתינים לאישור ע"ס  .א

 23.19%  -₪  1,466,523תיקים פתוחים   ע"ס  .ב

 7.51%–₪     475,095למחיקה            ע"ס  .ג

 5.56% -₪     351,558מעוכב רשות      ע"ס  .ד

 4.39% -₪     277,787מכתבי התראה   ע"ס  .ה

 4.30% –₪    271,786חוקר הוצל"פ     ע"ס  .ו

  4.21%  -₪    266,025איחוד תיקים     ע"ס  .ז

 4.12%  - ₪   260,410לקראת דיון       ע"ס  .ח

 4.11%  -₪    259,719בהמתנה לפס"ד  ע"ס  .ט

 3.05%  -₪    192,768פשיטת רגל       ע"ס  .י

  1.17%  –₪     73,925הסדר תשלומים ע"ס  .יא
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 0.26%  -₪     16,674הוגשו לביצוע    ע"ס  .יב

    0.15%  -₪       9,515צו תשלומים     ע"ס  .יג

   0.09%  –₪      5,621כינוס נכסים     ע"ס  .יד

 0.06%  -₪      3,544חובות מושעים  ע"ס  .טו

 0.03%  -₪      1,879חייבים בחו"ל    ע"ס  .טז

 

 ממצאי הביקורת .4

 

 הליכי אכיפת חובות הארנונה שננקטו ע"י מחלקת הגביה מראה כי: 4.1

מהמקרים  6.02% -מהחוב ו 4.63%המהווים ₪  693,598לגבי חובות ע"ס  4.1.1

 ננקטו הליכי הוצל"פ.

מהמקרים  9.77% -מהחוב ו 23.87%המהווים ₪  3,279,975לגבי חובות ע"ס  4.1.2

 הוגשו תביעות.

מהמקרים  5.26%-מהחוב ו 12.31%המהווים ₪  1,845,739לגבי חובות ע"ס  4.1.3

החוב נרשם בהערה שגביית החוב תתבצע עם דרישת היורשים למימוש 

 הנכס.

מהמקרים נמצאים  1.5%-מהחוב ו 0.76%המהווים ₪  114,344חובות ע"ס  4.1.4

 לקראת הגשת תביעות. בטיפול

מהמקרים מוגדרים  2.26% -מהחוב ו 3.35%המהווים ₪  502,958חובות ע"ס  4.1.5

 כחובות שגבייתם מוטלת בספק.

מהמקרים  3.01%-מהחוב ו 2.48%המהווים ₪  371,941לגבי חובות ע"ס  4.1.6

נרשמו הערות במינהל מקרקעי ישראל האמורים למנוע מימוש הנכס בטרם 

 פירעון החוב.

מהמקרים  14.29% -מהחובות ו 6.52%המהווים ₪  978,017ות ע"ס לגבי חוב 4.1.7

 הוטלו עיקולים בחשבונות הבנק ועל השכר.

 מהמקרים שולמו. 1.5% -מהחוב ו 0.55המהווים ₪  121,910חובות ע"ס  4.1.8

מהמקרים  11.28% -מהחובות ו 5.22%המהווים ₪  782,075לגבי חובות ע"ס  4.1.9

 קת הגביה.החייבים הגיעו להסדר תשלומים עם מחל

מהמקרים  6.77% -מהחובות ו 5.04%המהווים ₪  755,573חייבים ע"ס  4.1.10

 נמצאים בהליכי כינוס נכסים.
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מהמקרים  6.77% -מהחובות ו 13.89%המהווים ₪  2,083,694חובות ע"ס  4.1.11

 ממתינים להחלטת המועצה.

מהמקרים  24.81% -ומהחובות  16.54%המהווים ₪  2,480,496חובות ע"ס  4.1.12

 בות אבודים.מוגדרים כחו

 

 38.9%המהווים ₪  5,822,721חובות בסך   -כפי שהעולה מהנתונים הנ"ל  4.2

 מהחובות מוגדרים כחובות מסופקים/אבודים.

שיעור גבוה כזה מעמיד בסימן שאלה את יעילותה של מערכת אכיפת החובות  4.3

של המועצה אשר היעדר משאבים כספיים לפיתוח הישוב הוא פועל יוצא 

 ממנו.

מהחובות ממתינים להחלטות  14.82%המהווים ₪  2,217,680ס חובות ע" 4.4

הבעלים או יורשיהם למימוש הנכסים על מנת לגבות את החובות המגיעים 

 למועצה.

 53.72%המהווים ₪  8,040,401משקפים חובות ע"ס  4.4-ו 4.2הנתונים שבס'  4.5

 מהחובות האמורים.  

יכול למנוע הצטברות היקף הביקורת בדעה כי טיפול מיידי בחובות בפיגור היה  4.6

 זה של חובות .

הביקורת גורסת כי למרות שלכאורה קיימת הקפדה על גביית החובות בסמוך  4.7

למועד התהוותם בשנים האחרונות, ניכרת חוסר נחישות בנקיטת הליכי אכיפה 

 אגרסיביים או אי יעילות ביישום  הליכי האכיפה לגבי חובות בעלי ותק. 
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 הביקורת המלצות .5

 

יתרכז אך הביקורת ממליצה להקצות עובד במחלקת הגביה שבמסגרת תפקידו  5.1

 ורק בטיפול בחובות בפיגור באופן שוטף.

 

על המועצה, בשיתוף עם מחלקת גביה לדאוג למחיקת החובות שלא ניתן  5.2

 לגבותם.

 

ובות הביקורת ממליצה כי ייערך מעקב דו חודשי של חובות בפיגור. גביית ח 5.3

חודשים(, אם בדרך של עיקולים ואם בדרכי של  6בפיגורים קטנים )של עד 

הסכמי הסדר, היא דרך קלה ואפקטיבית יותר מאשר חוב שנצבר לאורך מספר 

 שנים ובסופו של התהליך דינו להימחק.

 

הביקורת בדעה כי יש לנקוט באמצעי אכיפה אגרסיביים לגבי חייבים עיסקיים  5.4

 מכבדים את הסכמי ההסדר שחתמו עם הרשות. וחייבים שאינם
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 מועצההוצאות בגין רכבי ה
 
 

בדקה את עלויות אחזקת כלי בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית, הביקורת    

הרכב של הרשות והתאמת נתוני ההחזקה לנוהלי העבודה, תקנות וכללי המינהל 

 התקין.

 

 

 כ ל ל י

בעוד ₪  430,000עמד על סך של  2009אות רכב לשנת תקציב הרשות בגין הוצ .1

עודף ביצוע על התכנון  -₪  570,946שההוצאות בפועל הסתכמו בסך של 

מההוצאות המתוכננות. סטייה בסדר  32.77%המהווים ₪  140,946המקורי של 

גודל זה מהווה סטייה מהותית ומשמעותית על אף השינויים שחלו הן במחירי 

 יפי הביטוח החלים על רכבי הרשות.הדלקים והן בתער

כלי רכב הוחלפו ברכבים  6כלי רכב כאשר  15עמדו לרשות המועצה  2009בשנת  .2

 רכב אחד נוסף על כלי הרכב הקיימים. -חדשים ו

כלי  4 -כלי רכב המוגדרים כרכבים צמודים ו 6כללו  2009מצבת רכב לסוף שנת  .3

 רכב מחלקתיים המוגדרים כ"רכבי איגום".  

מטעם החשב הכללי המתייחס  13.5.1של הוראה  4.4איגום, עפ"י סעיף רכב  .4

 ל"אופן יישום כללי המס במגזר הציבורי" מוגדר כ:

ק"ג המוקצה לעובד לביצוע משימה או  3,500רכב שמשקלו אינו עולה על 

 הסעת עובדים לאחר שעות העבודה ".

 הרשות התקשרה עם חברת "דלקן" לצורך תדלוק רכביה . .5

הליסינג של כלי הרכב כוללות ביטוחים, תיקונים טיפולים תקופתיים.  עלויות .6

כמו כן לרשות ניתנה אפשרות של רכישת הרכבים בתום תקופת ההתקשרות 

 מהמחיר הנקוב במחירון "לוי יצחק". 12%בניכוי של 

 כלי הרכב הצמודים נמצאים בשימושם של: .7

 מנהל מחלקת משאבי אנוש    ראש המועצה

 מנהל מחלקת הפיקוח והתשתיות   מועצהמזכיר/גזבר ה

 דוברת המועצה  מנהלת מחלקת תפעול
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 כלי הרכב המחלקתיים מתחלקים כדלהלן: .8

 1   מחלקת הפיקוח

 1   מחלקת השפ"ע

 2  מחלקת תפעול ועבודות

 

 

 ממצאי הביקורת 

 

 רכבים מחלקתיים

 

 רכבים לשימושן של מחלקות המועצה.   4לרשות המועצה עמדו  

 

נמצאים ברשות עובדי המחלקות וכב המחלקתיים מוגדרים כ"רכבי איגום" כלי הר

וקיים חשש כי הרכבים משמשים גם  בכל שעות היממה לרבות בסופי השבוע

 . לנסיעות שלא בתפקיד בלילות ובסופי השבוע

 

מטעם החשב הכללי המתייחס ל"אופן  13.5.1של הוראה  4.4רכב איגום, עפ"י סעיף  

 במגזר הציבורי" מוגדר כדלהלן:יישום כללי המס 

 

ק"ג המוקצה לעובד לביצוע  3,500רכב שמשקלו אינו עולה על "

משימה או הסעת עובדים לאחר שעות העבודה ואינו מוחזר 

 למשרד אלא נותר בחנייה במקום מגוריו של העובד".

 

כאן יצויין כי כלי הרכב המחלקתיים אינם נושאים תווי זיהוי המזהים את הרכבים  

 ככלי הרכב השייכים למועצה. 

 

 

 צריכת דלקים -רכבי מחלקתיים 

 

מתוך עיון בדוחות החודשיים של חב' "דלקן"  המרכזים את נתוני התדלוקים של 

 כלי הרכב עולים הממצאים כדלהלן :
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 .  אין קריאות מד הק"מ של הרכב השייך למחלקת התפעול. 1

   9,540 -יים מסתכם בסך  כל  צריכת  הדלק  של הרכבים  המחלקת    

 ליטר )דלק וסולר( .

תדלוקים בימי  16תדלוקים של רכבים מחלקתיים בימי ו',  63נתגלו  .2

 4 -תדלוקים בחול המועד פסח, תדלוק אחד ביום כיפור ו 3שבת, 

 87תדלוקים בחול המועד סוכות. בסה"כ רכבים מחלקתיים תודלקו 

 תדלוקים בימים שאינם ימי עבודה. 

רשמת כי נסיעות הרכב השייך למחלקת התפעול הינן מעל הביקורת מת .3

 10,424ממוצע של  – 2009ק"מ לשנת  125,090-למצופה ומסתכמות ב

נראה כי רישום הק"מ של מערכת הדלקן הינה שגויה  ק"מ לחודש.

ובדיקת מערכת הדלקן אחת למספר חודשים היתה עשויה למנוע 

   הישנותה של התקלה האמורה.

ד ק"מ של כלי הרכב ע"י מערכת הדלקן פוגמת ביכולת היעדר קריאת מ .4

 הביקורת להעריך סבירות צריכת הדלק של כלי הרכב המחלקתיים.

הביקורת גורסת כי תקינותם של הרכיבים האלקטרוניים ש"קוראים"  .5

 את מד הק"מ בכלי הרכב צריכים להיבדק לפחות אחת לשנה.

פי צריכת הדלק מזכיר המועצה מסר לביקורת כי בוצע מעקב יזום ל .6

 ורישום ידני של  מד הק"מ כתחליף לבדיקת מערכת הדלקן אצל הספק.

 

 

 ניהול  פיקוח ובקרה –רכבי מחלקתיים 

ככלל,כל רשות ציבורית לרבות רשות מקומית, מחויבת להנהיג נוהלי עבודה וכללי 

התנהגות אשר יבטיחו ניהול תקין של משאביה ויאפשרו פיקוח ובקרה לשימוש 

 וברכושה. בנכסיה

  

 המועצה התקינה נוהל לשימוש ברכבי המועצה. 1/11/1996.  בתאריך 1

. בהתאם לנוהל זה קיים איסור מפורש לביצוע נסיעות פרטיות,ונסיעות 2

כן הנוהל קובע כי -ללא אישור מנהל המחלקה אליו משתייך הרכב. כמו

 אין לבצע נסיעה ללא רישומה ביומן הרכב.

 בוצע ריענון נוהל זה  מדי פעם. –המועצה . לדברי מזכיר/גזבר 3



 - 30 - 

הוציא מזכיר/גזבר המועצה הנחיה מחודשת לפיה לא   11/2009. בחודש 4

יבוצעו נסיעות פרטיות ברכבים המחלקתיים וכן חובת ניהול ספר רכב  

 בכל נסיעה מחוץ לתחום שיפוטה של המועצה.

המחלקות . בנוהל המחודש האחריות לביצוע ההנחיה הוטלה על מנהלי 5

 אשר חויבו לרענן נוהל זה לעובדי מחלקתם , הן בכתב והן בע"פ.

גזבר/מזכיר המועצה הבהיר למנהלי המחלקות על  12/2009. בחודש 6

איסור החניית הרכבים ליד מקום מגוריהם של נהגי הרכבים וכן דרישה 

ממנהלת מחלקת התפעול לקבוע מקום חניה מוסדר ומוסכם להחניית 

 ם ימי עבודה.כלי הרכב בתו

למרות כל ההנחיות , נהגי הרכבים המחלקתיים, למעט נהג מחלקת . 7

 . ע,  אינם מנהלים ספר רכב כלל"השפ

 

 

 מעמד כלי הרכב -רכבים מחלקתיים 

 שצויין לעיל קובע כי: 13.5.1הוראת החשב הכללי  

רכב איגום המוקצה לעובד לביצוע משימה ו/או להסעת עובדים לאחר  .1

ו/או לאחר סיום יום העבודה, ואינו מוחזר למשרד אלא  שעות העבודה

נותר בחנייה במקום מגוריו של העובד, מהווה הטבה לעובד שעליה 

 להוראה(. 4.4.1תבוצע זקיפה ) סעיף 

זקיפת הטבה לעובד עבור חודש מלא תבוצע במקרים שבהם השימוש  .2

אר ברכב האיגום בוצע פעמיים בחודש לפחות, או כאשר רכב האיגום נש

 4.4.1.1ברשות העובד באחד מימי סוף השבוע או החופשה ) סעיף 

 להוראה(.

במקרים בהם כמה עובדים חולקים רכב באופן שיטתי ולא באופן חד  .3

יחייב החשב במס את כל קבוצת העובדים באופן  –פעמי או אקראי 

יחסי על השימוש ברכב, ובלבד שסך כל הזקיפות יהיה שווה בשוויה 

 להוראה(. 4.4.1.2רכב אחד ) סעיף  המלא של הצמדת

לא תיזקף הטבה במקרים שבהם יחנה עובד את הרכב סמוך למקום  .4

מגוריו לאחר שעות העבודה פעם אחת לכל היותר במהלך חודש 

 להוראה(. 4.4.1.3קלנדארי ) סעיף 
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אופן הימצאותם של הרכבים המחלקתיים תואם את הוראת החשב  .5

כי טבה לעובד ולפיכך הביקורת בדעה למצב בו יש לבצע זקיפת ההכללי 

חיוב העובדים המשתמשים ברכבים המחלקתיים בשווי במצב הקיים 

 ההטבה עולה בקנה אחד עם ההנחיות המחייבות של החשב הכללי.

על המועצה להנחות את מנהלי המחלקות להחנות את כלי  –לחילופין  .6

בידי  הרכב המחלקתיים בחניית המועצה ולהפקיד את מפתחות הרכבים

 עובד שימונה ושאינו קשור למחלקות האמורות.

 2רכבים מחלקתיים המשתייכים לקבוצת רכב  4שווי הרכב של  .7

לשנה ₪  89,280לשנה לרכב ובסך כולל של ₪  22,320מסתכמת בסך של 

אשר בגינן על המועצה לנכות מס הכנסה לפי שיעורי המס השוליים של 

  העובדים.

 

 

 שווי רכב –רכבים צמודים 

שימוש ברכב הרשות המועמד לשימושו של עובד בכיר ברשות מהווה  .1

 חלק מתנאי העסקתו.

גין השימוש , פרטי ומקצועי, שעושה העובד ברכב שהועמד לרשותו ב .2

הוא מחויב מדי חודש ב"שווי רכב" המהווה אומדן כספי להטבה זו לצרכי 

 ניכוי מס ההכנסה משכרו.

רכב והשתייכותו ל"קבוצת ווי השימוש האמור נגזר מעלותו של הש .3

רישוי" כפי שהממסד מגדיר. הרכבים הצמודים שהמועצה מעמידה 

למעט רכב ראש המועצה  2לרשות עובדיה משתייכים לקבוצת רישוי 

 . 4המשתייך לקבוצת רישוי 

בדיקת חיוב העובדים בפועל בשווי רכב לעומת החיוב המתחייב לפי מ .4

 חויב בהתאם לתקנות המס.  התקנות מתברר כי החיובים תואמים את המ

 

 

 צריכת דלק -רכבים צמודים  

מתוך עיון בדוחות החודשיים של חב' "דלקן"  המרכזים את נתוני התדלוקים של 

 כלי הרכב עולה התמונה הבאה:

 הדוחות החודשיים של חברת "דלקן" מפרטים את מד הק"מ בכל תדלוק.  .1
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צה, שלא כמו ברכבו למרות זאת, הרכב הצמוד החדש של מזכיר/גזבר המוע .2

, אינו כולל קריאת מד ק"מ על 7/2009הקודם,  ששימש אותו החל מחודש 

מדובר ברכב מדגם שלא ניתן היה  ידי מערכת ה"דלקן" בעת תדלוק הרכב.

לחבר את מערכת הדלקן למד הק"מ בגלל אי תאימות של המערכת 

 החשמלית של הרכב.

וים חלק מתנאיי שירותם, ברכבים צמודים, הנמסרים לעובדי הרשות והמהו .3

קריאת מד הק"מ מהווה גורם בעל משמעות נמוכה יותר מאשר ברכבים 

המחלקתיים. יחד עם זאת, קריאת מד הק"מ מהווה פרמטר חשוב 

בהתחשבנות המועצה עם חברת הליסינג כיוון שכל חריגה ממכסת הנסיעות 

ת כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות של המועצה עם חברת הליסינג, מחייב

 את המועצה בתשלום נוסף לפי מספר הק"מ שבחריגה.

הסכם ההתקשרות של המועצה עם חברת הליסינג מבוסס על נסיעות של  .4

ק"מ בחישוב שנתי, הן לגבי הרכבים הצמודים והן לגבי הרכבים  30,000

 המחלקתיים.

המועצה נוהגת לחייב את  העובדים בסכומי החיוב של חברת הליסינג בגין  .5

 הנסיעות שבחוזה ההתקשרות המקורי. חריגה ממכסת

המועצה אף נוהגת לחייב את העובדים בגין ההשתתפות העצמית באירועים  .6

ביטוחיים וזאת לאחר בירור האירוע בין העובד לבין הגזבר והיועץ המשפטי 

 למועצה.
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 המלצות הביקורת
 

 לאור הממצאים שפורטו לעיל, הביקורת ממליצה כדלהלן:

ך ביקורת תקופתית, רצוי חצי שנתית, ע"מ לוודא תקינותם של יש לערו .1

  הרכיבים האלקטרוניים האמורים "לקרוא" את מד הק"מ.

באופן רכבי איגום מחלקתיים, אף על פי שאינם מוגדרים רכבים צמודים, .2

שבו הם חונים ליד בתי העובדים ומצויים בחזקת עובדי המחלקות מעבר 

רשויות המס לגבי רכבים שיש בגינם עונים לדרישות לשעות העבודה,

במידה והרשות לא תשנה את נוהג לחייב את הנוהגים בהם בשווי רכב. 

להיערך ליישום הוראות שלטונות המס בנושא  יהעלהחניה כאמור לעיל, 

 חיוב בשווי רכב.

לחילופין, על המועצה להתקין הנחיה מחייבת שכלי הרכב המחלקתיים  .3

יום העבודה והמפתחות יופקדו בידי עובד  יושארו בחניית המועצה בתום

שאינו קשור למחלקות האמורות ואשר מתפקידו יהיה לוודא השארת כלי 

הרכב בחניית המועצה ולערך רישום קפדני על מועד קבלת המפתחות 

בתום יום העבודה ועל מסירת המפתחות בתחילת יום העבודה תוך ציון 

 וע הפעולה.שם העובד שמסר/קיבל את המפתחות ושעת ביצ

על המועצה לחייב את נהגי הרכבים המחלקתיים בניהול ספר רכב.  .4

הביקורת בדעה כי על נהגי הרכבים להעביר לגזברות המועצה צילומי 

ספר הרכב מדי חודש בחודשו, וזאת הן על מנת לערוך ביקורת מול חיובי 

 חברת הדלקן והן על מנת לוודא קיום ההנחיה המחייבת ניהול ספר רכב.

ל המועצה לנקוט בהליכים משמעתיים על כל חריגה מההנחיות ע .5

 המחייבות המתייחסות לניהול רכבים מחלקתיים.
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 ביקורת מעקב -ניצול ימי חופשה וימי מחלה
 

 

בוקרה ניצול ימי חופשה וימי מחלה של עובדי  2008לשנת  5בדוח הביקורת מס'  .1

 המועצה.

 דלהלן:ממצאי דוח הביקורת האמור היו כ .2

שעות בעלות מעביד  752.5עובדים יתרת חופשה שנתית שלילית של  12-ל 2.1 

 שעות חופשה. 192 -ל 7כאשר הטווח נע בין ₪   27,716של 

שעות  237.3עובדים יתרות שליליות בגין חופשת מחלה בסך כולל של  3 -ל  2.2 

 ₪.  7,347בעלות כוללת של 

י האנוש ביחד עם מזכיר המועצה בעקבות הגשת דוח הביקורת, מנהל משאב .3

 גיבשו המלצות כדלהלן:

 לא תתאשר ניצול ביתר של ימי חופשה. 1/1/2010 -החל מ 3.1

החל ממועד זה ניצול היתר של ימי חופשה יקוזזו משכר העובדים תוך יידוע  3.2

 העובדים על כך.

עובדים אשר יתרת החופשה הצבורה שלהם היא מעבר למכסה המותרת  3.3

 ו לנצל את העודף.יידרש

ביקורת המעקב שנערכה ריכזה את יתרות ימי החופשה השנתית וחופשות  .4

 .30/6/2010מחילה ליום 

 מריכוז הנתונים של צבירת ימי חופשה שנתית עולה התמונה הבאה: .5

שעות  470.5עובדים עדיין קיימת יתרת חופשה שלילית בסך כולל של  14-ל 5.1

 שעות. 122עד  3בטווח של 

 שעות. 50עד  17שעות חופשה בטווח של  133עובדים צבירת יתר של  4-ל 5.2

. מריכוז נתוני צבירת ימי מחלה עולה כי רק לעובדת אחת יתרה צבירה שלילית 6

 שעות מחלה. 48של 

הביקורת חוזרת ממליצה על עריכת מעקב רבעוני שוטף על היתרות הצבורות . 7

למיכסה מחד ויתרות שליליות ולנקוט בצעדים שימנעו צבירת יתרות מעבר 

 .מאידך

 

 

 

 

 


