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 מ  ב  ו  א
 

, סיכומי 2014דין 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,  

כנית העבודה השנתית כמכלול מייצג לפעילותה של נושאי הביקורת נכללו בתו

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.

 

ר תפקידה של הביקורת היא להדגיש את אותם נושאים הטעונים שיפו 

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

קיימת גם התייחסות לאותן פעולות ברוכות העשייה והיצירה. הביקורת משתדלת 

לסייע למחלקות הרשות בהטמעת שינוי ההליכים ודפוסי עבודה לפי הצורך תוך 

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

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 

 המסקנות וההמלצות בנושא המבוקר. ממצאי הביקורת טרם גיבוש

 

הוגש הדוח השנתי במתכונתו הסופית לראש הרשות  23/12/2015בתאריך  

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

 )ו'( )א'( לצו המועצות המקומית.

 

 ורת.צירף ראש המועצה את הערותיו לדוח הביק  17/1/2016בתאריך    
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 :הנושאים העיקריים שבהם עוסק הדוח השנתי 

 הפיקוח על הכשרות -המועצה הדתית .1

 יהבועדותו בישיבות המועצה  נוכחות נבחרים .2

 

מלבד הנושאים הכלולים בדוח זה, קיימים נושאים שבהם הביקורת 

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

 השנתי הבא.

ברצוני להודות למנהלי המחלקות והיחידות המבוקרות, על שיתוף       

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

 הביקורת ותרומתה לשיפור המערכת.

 

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

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

 

זהו גם המקום להודות לראש הרשות על הסיוע והגיבוי המלא שהעניק      

 לעבודת הביקורת.

 

 

 

 

 רו"ח –בנוזיו  איזי         20/1/2016

  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   

נצפט הכללי של התפתחות הישוב, של מגמות המדיניות ושל היקף במסגרת הקו

 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 

ש, למטרות האמורות בתקציב, וכפי שאושר על ידי מועצת הרשות יועדו מרא

 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 -להיקבע על התקציב צריך

 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 חייבות להיות בנסגרת התקציב המאושר לאותה שנה.ההתחייבויות של הרשו

 כדי שהתקציב ימלא את ייעודו עליו להיות בנוי על העקרונות הבאים:   
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יש לתת להם מינוח  –פעולות בעלות אופי זהה  אחידות.  1

 אחיד.

 

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

ה על ריכוז עם זאת לא לכלול פירוט יתר המקש

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

ונות במקביל לסעיפי התקציב המאושרים חשב

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.

 

ראות רואה החשבון ההוראות בחוקים ובתקנות של הרשויות המקומיות והו   

לעיריות, קובעות את העקרונות החשבונאיים, שלפיהם ינוהלו החשבונות ויוגשו 

 הדוחות הכספיים התקופתיים הנדרשים.

 

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

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

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

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

 

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

 הוצאותיה.מצבה הכספי של המועצה ויפרט בו את הכנסותיה ו

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    

 ה רחבה יותר, על המסגרת שבה פועלים הגופים המבוקרים:הדוחות פרספקטיב

 

 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  2014לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים לסוף שנת  1.1  

 בתי אב. 2,900איש במסגרת  11,061הרשות היה 

 

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

 

 תלמידים לפי הפירוט שלהלן: 1,607במוסדות החינוך למדו   1.3  

 

 29.68%  477  גני ילדים 

 45.18%  726  חינוך יסודי 

 %25.14  404 חינוך על יסודי 

    1,607  100.00% 

    ===  ===== 

 

 

(,נערות 129(, משפחות)363מקרים: קשישים ) 659במחלקת הרווחה מטופלים  1.4

 (.51(, התמכרויות)81(, נכים)35במצוקה)
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 מצבה  הכספי  של  הרשות .2

 

 הגרעון  המצטבר .א  2

 

 745היה  2014הגרעון המצטבר של המועצה המקומית לסוף שנת   1.א.2

 10.86%גידול  של   - 2013"ח לסוף שנת אלש  672אלש"ח לעומת 

 בגרעון המצטבר. 

 

הגידול בגרעון השוטף  מהווה צעד הנובע מגידול מבורך בעשייה  2.א.2

היישובית שננקטה על ידי המועצה בהתאם להנחיותיו של ראש 

 המועצה.

 

 התפתחות  הגרעון  של  הרשות.ב  2

    

 גרעון    באלש"ח שנת    התקציב

 1,842 2012נת מצטבר עד ש

 (1,170) 2012עודף בשנת 

 672 31/12/2013-מצטבר ל

 73 2014גרעון בשנת 

 745 31/12/2014 -מצטבר ל

 

 

 0.99% -מהתקציב ו 1.01%גרעון מצטבר בסדר גודל שכזה, המהווה  1ב..2

, אינו נחשב כגרעון משמעותי כלל. מאמצי ראש המועצה, מהביצוע

אשר השכילו לנצל את תקציב המועצה  הנהלת המועצה וגזבר המועצה

 הערכה.   מלואבאפן מיטבי ראויים ל

 

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

. הגידול בסך 2013אלש"ח בסוף שנת  46,759אלש"ח לעומת  49,409של 

לעומת החובות  5.67%אלש"ח מהווים עליה בשיעור של  2,650של 

 .2013שנת לסוף 
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 67.50%בגין חיובים שנתיים מהווים  2014חובות התושבים לסוף שנת   3.ב.2 

 .2013בסוף שנת   67.05%מכלל החובות לעומת 

 

אלש"ח מורכבת מגידול  2,650גידול חובות החייבים כלפי הרשות בסך    4.ב.2

אלש"ח  652אלש"ח בחיובים על בסיס שנתי  ומגידול של  1,998של 

 . חד פעמייםם בחיובי

 

מסוימת  עליהחלה  2014מתוך נתוני מחלקת הגביה מסתבר כי בשנת   5.ב.2

מהחיוב  93.96% -מ יעור הגביה של החשבונות על בסיס חיוב שנתיבש

שיעור  . 2014שנת מהחיוב השנתי נטו ב 94.86% -ל 2013השנתי בשנת 

מת לעו 52.51%על  2014הגביה של כלל החובות  שנתיים עמד בשנת 

. הגידול בשיעור הגביה מהחיובים השוטפים 2013בשנת  55.08%

לעומת הקיטון של גביית כלל החובות השנתיים מצביע על כך 

שמערכת הגביה של החיובים השוטפים אמנם התייעלה במידה 

מסויימת אך סובלת מהזנחה מסויימת בכל הקשור לגביית חובות 

 העבר.

 

של חיובים חד  בשיעור הגביהמעותית מש ירידהניכרת יחד עם זאת   6.ב.2

. 2014בשנת  84.83%לכדי  2013מהחיובים של  197.03% -פעמיים מ

 2014בשנת  18.51%שיעור הגביה מכלל החובות החד פעמיים עמד על 

. הירידה בחיובים שוטפים נגרמה עקב 2013בשנת  11.79%לעומת 

 אלש"ח בשנה המבוקרת.  5,073מחיקת חובות בסך של 

 

מכלל החיובים השנתיים  84.83%עמד על  2014שיעור הגביה הכללי בשנת   7..ב2

מכלל החובות הניתנים לגביה  45.06%-ו 2013בשנת  93.86%לעומת 

 . 2013בשנת  46.41%לעומת  2014בשנת 

 

מכלל גבית חובות  9.0%הגביה בפועל של החיובים החד הפעמיים היוו  8.ב.2   

שהחובות בגין החיובים החד פעמיים התושבים כלפי המועצה בעוד 

מכלל החובות הניתנים לגביה. פער זה בחלק היחסי של  32.5%ומהווים 

חובות לעומת החלק היחסי של הגביה מעלה תהיות שמא  המועצה אינה 

 שמה דגש מיוחד על גביית חובות בגין חיובים חד פעמיים .
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לפעול ביתר נחישות  הביקורת בדעה כי על מחלקת הגביה של המועצה  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 

 הגרעון המצטבר והן לשפר את מגוון השירותים הניתנים לאוכלוסייה. 

 

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

מכלל חובות  67.5%חובות התושבים בגין חיובי ארנונה מהווים  10.1.ב.2

 –אלש"ח  33.352( והסתכמו בסך של  2013בשנת  52.73%התושבים )

 .2013אלש"ח לעומת יתרת חובות ארנונה לסוף שנת  1,998גידול של 

 

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

  158 -אלש"ח, היטל ביוב 178-אלש"ח, עצמיות בחינוך 15 –שכ"ד 

 אלש"ח. 336 -אלש"ח, שלטים ואישורי

 

בין היתר  –סיכויי הרשות לשאת את עצמה מבחינה כלכלית נבחנים  10.3.ב.2  

ביכולתה ליצור לעצמה מקורות הכנסה עצמיים ומבוססים, שיניבו  –

חלקן של הכנסות הרשות הכנסות גבוהות וידרשו שירותים מעטים. 

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 

 לחצים חיצוניים בתביעות של התייעלות וצמצום השירותים הניתנים

 לתושבים.

 

 -מ –בהכנסותיה של הרשות ניכרת ירידה מסוימת בהכנסותיה העצמיות   10.4.ב.2 

גידול של  – 2012אלש"ח בשנת  38,958לכדי  2011אלש"ח בשנת  38.467

 2012מתקבוליה בשנת  57.54%אלש"ח . ההכנסות העצמיות היוו  491

 . 2011בשנת  59.12%לעומת 

 

ו במהלך שנת התקציב ובשנים קודמות נרשמות ההלוואות שנתקבל 10.8.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 
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היה  2012פירעון המלוות בשנת  פי נתוני הגזברות ביחס למלוות, שיעור

 2012מהתקציב בשנת  4.64%מהביצוע( לעומת  4.54%מהתקציב )  4.94%

 מהביצוע( . 4.46%)

 

נכסי הרשות כגון : מגרשים, בניינים, כבישים, מדרכות כלי רכב וציוד אחר  10.9.ב.2 

אינם מופיעים בדוחותיה הכספיים של הרשות כרכוש קבוע ולא נזקף 

הנכסים נרשים כהוצאה בשנה שבה הם נרכשים והם  בגינם פחת.

 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(

 2014 2013 2012 

    רכוש   שוטף

 9,111 4,863 5,369 קופה ובנקים

 941 790 814 הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו

 252 847 1,278 תשלומים לא מתוקצבים -חייבים

 7,461 6,500 10,304 

 2,005 7,165 1,398 השקעות מיועדות

 401 10,271 10,374 השקעות בקרנות מתוקצבות

    גרעונות בתקציב הרגיל

 2,084 1,842 672 לראשית השנה

 (211) 0 0 סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון

 (31) (1,170) 73 שבוןגרעון ) עודף ( בשנת הח

 1,842 672 745 גרעון מצטבר לסוף השנה

 ---    7,719 839 גרעונות בתב"רים 

 14,552 32,327 20,817 ס  ה  "  כ  

 45,303 46,759 49,409 חייבים  בגין  מיסים

 26,390 26,232 16,420 עומס  מלוות

    

    התחייבויות שוטפות

 0 1,756 0 בנקים והלוואות לזמן קצר

 12,146 13,135 9,045 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 0 0 0 תקבולים לא מתוקצבים

 9045 14,891 12,146 

קרן לעבודות פיתוח ועודפים 

 נטו –זמניים בתב"רים 

   

 2,005 7,165 1,398 קרן לעבודות פיתוח

    

 401 10,271 10,374 קרנות  מתוקצבות ואחרות

 14,552 32,327 20,817 ס  ה  "  כ
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 ת ק צ י ב    ה ר ש ו ת.  3

 

, מסגרתם ) באלש"ח( ומועדי  2012 – 2014תקציבי הרשות לשנות הכספים  3.1  

 אישורם מוצגים להלן:

 

     2014 *   2013 2012 

 63,595 62,936 67,765 מסגרת התקציב

 29/2/2012 13/3/2013 9/4/2014 אישור  מועצת  הרשות

 7/5/2012 26/5/2013 23/6/2014 משרד  הפניםאישור  

 

 29/10/2014אלש"ח וביום  6,016בסך של  14/5/2014* תקציב הרשות הוגדל ביום 

 75,244אלש"ח נוספים כך שהתקציב השנתי מסתכם בסך של  1,463בסך של 

אלש"ח כתקציב מותנה אשר נוצל בחלקו  1,910אלש"ח. התקציב הנ"ל כולל סך של 

 73,669הוא  2014אלש"ח. התוצאה היא כי תקציב המועצה לשנת  335בסך של 

 אלש"ח.

 

 

אושר לאחר תחילת  שנת  2014יל עולה כי תקציב הרשות לשנת מהמוצג לע 3.2  

ומתן  10/2013התקציב וזאת עקב הבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בחודש 

ועד אישור אפשרות לראש הרשות הנבחר להציע תקציב בהתאם למדיניותו. מ

התקציב בחודש הרביעי של שנת התקציב אינו משקף את הנחישות של המועצה 

לאשר תקציבים במועדם ובהקדם וזאת על מנת לאפשר הכנת תוכניות עבודה 

 וצעדי התייעלות במועד וכן ליישם צעדים אלו במועדם. 

 

 הביקורת מעירה כי צו המועצות המקומיות מחייב את הרשות לאשר את תקציבה

 בטרם תחילת שנת התקציב. 
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 התקציב  הרגיל  )אלש"ח( .א

 

 -שינוי מ 2012 2013 2014 

2013 

 -שינוי מ

2012 

      ה כ נ ס ו ת

 +17.17% +5.62% 35,599 39,489 41,710 מיסים

 -78.05% -50.21% 7,745 3,415 1,700 מים ביוב ונכסים

 +35.93% +140.51% 1,603 906 2,179 שירותים מקומיים

 +34.29% +19.05% 12,390 13,977 16,639 שירותים ממלכתיים

 -15.31% +16.51% 5,508 4,004 4,665 מענקים

 +803.47% +491.79% 750 1,145 6,776 תקבולים לא רגילים

 +15.84% +17.05% 63,595 62,936 73,669 סה"כ הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת

 +11.53% +12.67% 6,529 6,463 7,282 הנהלה וכלליות

 +19.29% -12.10% 140 190 167 מימון

 +9.22% -1.32% 14,454 15,997 15,786 שירותים מקומיים

 +25.67% +14.09% 24,480 26,964 30,764 שירותים ממלכתיים

 +4.59% +176.47% 8,372 3,167 8,756 מים ביוב ונכסים

 +7.39% +1.90% 2,948 3107 3,166 פרעון מלוות

 +16.13% +9.93% 6,672 7,048 7,748 תשלומים לא רגילים

 +15.84% +17.05% 63,595 62,936 73,669 סה"כ הוצאות
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 נתוני  ביצוע  התקציב  )אלש"ח(ב .  

 

 -שינוי מ 2012 2013 2014 

2012 

 -שינוי מ

2011 

      הכנסות עצמיות

 +15.02% +2.87% 36,656 40,983 42,160 מיסים

 -78.01% -62.11% 7,561 4,389 1,663 מים ביוב ונכסים

 +45.03% +114.62% 1,650 1,115 2,393 שירותים מקומיים

 +5.98% +5.98% 15,120 15,658 16,594 שירותים ממלכתיים

 -24.11% -4.61% 5,595 4,451 4,246 מענקים

 +573.41% +410.24% 1,132 1,494 7,623 תקבולים לא רגילים

 +10.29% +9.68% 67,714 68,089 74,679 סה"כ    הכנסות

      

      ה ו צ א ו ת 

 +6.06% -3.75% 7,158 7,888 7,592 הנהלה וככליות

 -10.77% +1.75% 195 171 174 מימון

 +1.45% -3.05% 14,768 15,453 14,982 שירותים מקומיים

 +17.79% +7.21% 26,774 29,417 31,538 שירותים ממלכתיים

 +2.39% +204.35% 8,531 2,870 8,735 מים ביוב ונכסים

 +18.78% +6.36% 7,240 8,086 8,600 תשלומים לא רגילים

 +3.78% +3.16% 3,017 3,035 3,131 פרעון מלוות

 +10.44% +11.71% 67,683 66,919 74,752 ס ה "כ  הוצאות

   31 1,170 (73) עודף )גרעון(   השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 19 - 

 נתוני ביצוע לעומת התקציבג . 

 

 2014 2013 2012 

    ה כ נ ס ו ת

 102.97 103.79 101.08 מיסים

 97.63 128.53 97.82 מים ביוב ונכסים

 102.94 123.07 109.82 שירותים מקומיים

 122.04 112.03 99.73 שירותים ממלכתיים

 101.58 111.17 91.02 מענקים

 150.94 130.48 112.5 תקבולים לא רגילים

 106.48 108.19 101.37 ס ה " כ  ה כ נ ס ו ת

    

    ה ו צ א ו ת

 109.64 122.05 104.26 הנהלה וכלליות

 139.29 90.00 104.19 מימון

 102.18 96.60 94.91 שירותים מקומיים

 109.37 109.10 102.52 שירותים ממלכתיים

 101.90 90.63 99.76 מים ביוב ונכסים

 108.52 114.73 111.00 מים לא רגיליםתשלו

 102.34 97.69 98.89 פרעון מלוות

 106.43 106.33 101.47 ס ה " כ  ה ו צ א ו ת
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 מהנתונים שלעיל ניתן להבחין בבירור כי:    

 

מעל  3%-העליה בגביית מיסים שאפיינה את השנים הקודמות בשיעור של כ   1.ג.3

 . 1%לתקציב התמתנה לכדי 

 

 2014בשנת  10%-חלה עליה בהכנסות משירותים מקומיים בשיעור של כ 2.ג.3

 לעומת האומדן התקציבי .  

 

 2012-2013בשנים  6-8%לעומת העליה העקבית בהכנסות המועתה בשיעור של  3.ג.3

בלבד לעומת האומדן המתוכנן.  1.37% -הגביה בפעל עלתה ב 2014, בשנת 

וצאות הרשות עלו על המתוכנן בשיעור דומה סך ה  –לעומת אומדן ההכנסות 

 .. 1.47%של 

 

 73גרמה להיווצרות הגרעון המזערי בסך של  0.1%עודף ההוצאות בשיעור של  4.ג.3

 אלש"ח .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 21 - 

 הפיקוח על  הכשרות –דתית המועצה ה
 

 מבוא .1
 

יהודיים המועצה הדתית היא תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק שירותי הדת ה 1.1

החוק(. חוק זה קובע שלרשות -. )להלן1971 -)נוסח משולב(, התשל"א 

( לפי מפתח סיעות, 45%המקומית יש זיקה למועצה הדתית הן במינוי הנהלתה )

 ( והן באישור תקציבה.60%הן במימון פעילותה )

 

ד' )ב( קובע כי המועצה הדתית היא גוף מבוקר  145צו המועצות המקומיות בס'  1.2

 י מבקר המועצה.על יד

 

 1התפרסם חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת התש"ע/ 2010ביולי  1ביום  1.3

החוזר/חוזר  -)להלןנוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות. שכותרתו: 

 מנכ"ל(

 

החוזר מפרט את האופן בו יש לטפל בקליטתם של משגיחי ומפקחי הכשרות,  1.4

עסקים המושגחים, אופן הדרך שבה יש לנהל את תיקי המשגיחים ותיקי ה

הנפקת תעודות הכשרות והסרתם, צורתה של תעודת הכשרות, מניעת ניגוד 

עניינים, עבודה מול גופי כשרות פרטיים, נוהלי דיווח ופיקוח על משגיחי ומפקחי 

 הכשרות.

 

המועצה הדתית מספקת, בין היתר, גם שירותי השגחה על כשרות המזון לציבור  1.5

 .על פי ההלכה  לכל דורש

 

בפועל, ההשגחה על הכשרות מבוצע על ידי מפקח הכשרות, משגיחי כשרות ורב  1.6

המועצה הדתית וכולל ייעוץ והכוונה בענייני כשרות.לכל עסק העומד בדרישות 

הכשרות, מנפיקה המועצה הדתית "תעודת הכשר" המעידה כי כשרות העסק 

ום נמצאת בהשגחתה של המועצה הדתית. הנפקת התעודה מותנית בתשל

 אגרה שנתית.
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בהתאמה( הונפקו אגרות  2014-15,  2013-14תשע"ה ) -בשנת תשע"ד ו 1.7

 עסקים בכל שנה.  31 -כשרות ל

 

 -הפיקוח על כשרות המזון מתנהל על פי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג  1.8

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1983

 

ם מועצת הרבנות שבו, כי הרשאים לתת תעודת הכשר ה 2החוק הנ"ל קובע בס'  1.9

הראשית או רב שהיא הסמיכה לעניין זה, וכן רב מקומי המכהן במקום שבו נמצא 

"מי שבידו אישור בכתב מאת  בית האוכל. "רב מקומי" מוגדר בהמשך הסעיף כ

 מועצת הרבנות הראשית שהוא רב בישראל והוא מכהן כרב עיר....."

 

משגיחים, המפקח וכלה הטיפול בהוצאת תעודות כשרות החל בקביעת זהות ה 1.10

בהליכי הגשת הבקשה וגביית האגרות להנפקת תעודות הכשרות מצוי בידי 

 המועצה הדתית.

 

 

 ניהול המחלקה לכשרות .2

במועצה הדתית אין מחלקה נפרדת לכשרות וזאת עקב מספרם המועט של  2.1

 העסקים שביקשו לקבל על עצמם את ההשגחה ההלכתית על הכשרות.

 

הישוב, המהווה את הסמכות העליונה בנושאי  בפגישת הביקורת עם רב 2.2

נמסר לביקורת כי נושא הכשרות מתנהל בהתאם להנחיות חוזר , הכשרות

 והתקנות שהותנו על פיו.  1מנכ"ל המשרד לשירותי דת התש"ע/

 

עבודת הפיקוח על הכשרות בבתי העסק מתבצעת באמצעות משגיחי הכשרות  2.3

 ובהשגחתו של המפקח על הכשרות.

 

מעסיקה מפקח כשרות אחד אשר מפקח מהבחינה המקצועית על המועצה  2.4

משגיחי הכשרות ורב היישוב משמש כאינסטנציה המקצועית העליונה בנושא 

 הכשרות.
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לוודא נוכחותם בכדי מפקח הכשרות עורך מידי יום ביקורים בעסקים מושגחים  2.5

י של משגיחי הכשרות מחד ולתהות על קיומן של סוגיות המתעוררות תוך כד

 עבודת המשגיחים מאידך.

 

משגיח הכשרות עובד בבית העסק, באופן שוטף ומשגיח על כשרותו של המקום.  2.6

המשגיח עובד בהיקף של מספר שעות/ימים כפי שנקבע על ידי המועצה הדתית 

והמעוגן בהסכם ההעסקה שנערך בין חברת כוח האדם לבעל בית העסק 

יחת תיק הפיקוח על הכשרות בהתאם לקביעת המועצה הדתית וזאת במועד פת

של בית העסק. המשגיח כפוף מבחינה מנהלתית לבעל בית העסק ואילו 

 למועצה הדתית. -מהבחינה המקצועית בנושא הכשרות

 

הפיקוח על משגיחי הכשרות מתבצע על ידי המפקח על הכשרות שהוא עובד  2.7

המועצה הדתית שתפקידו לוודא שההשגחה על הכשרות בבתי העסק מתבצעת 

כנדרש ומתפקידו גם לתת מענה לבעיות המתעוררות במהלך עבודת ההשגחה 

 על הכשרות.

 

 תהליך קבלת משגיח הכשרות הוא כדלהלן: 2.8

המועמד ממלא שאלון אישי ונדרש לענות על מספר שאלות בענייני  2.8.1

הכשרות. לאחר מכן הוא עובר ראיון אישי עם רב הישוב שכאמור מהווה 

 א הכשרות;את האינסטנציה העליונה בנוש

לאחר שהמועמד עבר בהצלחה תהליך זה, הוא מופנה לחברת כוח  2.8.2

 האדם לחתימת חוזה העסקה ומתחיל עבודתו בבית העסק. 

מפקח הכשרות מסר לביקורת כי קיימת תחלופה מאוד גבוהה בהעסקת  2.8.3

 משגיחי הכשרות וזאת לנוכח רמת השכר המשולם להם. 

 

כרם מחברת כוח האדם. לדברי רב משגיחי הכשרות מקבלים את ש -כאמור לעיל 2.9

המעבר לתשלום שכר המשגיח על ידי בית העסק לתשלום שכרו על ידי  -הישוב

חברת כוח האדם בא למנוע פתח להסדרים "בלתי כשרים" בין המשגיח לבית 

העסק, באופן שאינו משרת את דרישות הכשרות ועלול ליצור מצבים של ניגודי 

נאמנותו למועצה הדתית מחד גיסא לבין  עניינים בעבודתו של המשגיח בין

 מחויבותו כלפי בית העסק המשלם את שכרו מאידך גיסא.
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משגיחי הכשרות מנהלים יומן נוכחות ידני המפרט את מועד הגעתם ועזיבתם  2.10

את בית העסק שבהשגחתם והדוח נחתם על ידי בעל בית העסק. הדוח האמור 

 מועבר אחת לחודש לידי המפקח על הכשרות.

 

וח הנוכחות היומי כאמור כולל מקום לציון הערות משגיח הכשרות, ליקויים ד 2.11

 שנתגלו  והצעות לשיפור עבודתו של המשגיח.

 

 

 

 

 תקציב המחלקה לכשרות .3

נתוני התקציב של המחלקה לכשרות , כפי שפורסמו בספרי התקציב של  3.1

 המועצה הדתית, היו כדלהלן:

תקבולים  שנה

 בתקציב

 תקבולים

בדוח 

 הכספי

שלומים ת

 בתקציב

 תשלומים 

בדוח 

 הכספי

2012 81,000 93,392 118,135 130,751 

2013 81.000 82,835 120,400 137,160 

2014 82,000 97,805 135,000 152,854 

מקורן של הכנסות המחלקה לכשרות הן בעיקר מגביית אגרות עבור הנפקת  3.2

 תעודות הכשרות.

 

שכרו של מפקח הכשרות. מספר  הוצאות המחלקה לכשרות הן בעיקר עבור 3.3

 התקנים במחלקה הוא תקן אחד בלבד. 

 

 

 ניהול תיקי המשגיחים .4

משגיחי הכשרות אמורים לנהל יומן נוכחות ידני המפרט את מועדי הגעתם  4.1

ועזיבתם את בית העסק שבהשגחתם והדוח נחתם על ידי בעל בית העסק. הדוח 

 האמור מועבר אחת לחודש לידי המפקח על הכשרות.

 

דוח הנוכחות היומי כאמור כולל מקום לציון הערות משגיח הכשרות, ליקויים  4.2

 שנתגלו והצעות לשיפור עבודתו של המשגיח.
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לחוזר המנכ"ל קובע את אופן בחירת המשגיח על ידי המועצה הדתית.  3סעיף  4.3

עקב היות הרשות רשות קטנה בעלת מספר מועט של בתי עסק שביקשו קבלת 

שלבי הליך בחירת המשגיח אינם רלוונטיים לגבי המועצה השגחת כשרות, רוב 

 הדתית ברשות.

 

בין הדרישות הלא רלוונטיות ניצן למנות: הקמת מאגר משגיחים, פרסום משרה  4.4

עיתונים ובאתר האינטרנט, שיבוץ לעבודה לפי המועד הכרונולוגי של  2-פנויה ב

 הגשת המועמדות ועוד.

 

בו קובע את דרך ניהול התיקים האישיים  5חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי בסעיף  4.5

של המשגיחים לפיהם על המועצה לנהל לכל משגיח כשרות הפועל מטעמה תיק 

 אישי ובו יתויקו המסמכים הבאים:

 ;טופס הגשת מועמדות 4.5.1

 המלצת הועדה בעניינו; 4.5.2

 פירוט הסמכות והכשרות; 4.5.3

 פירוט ניסיון מקצועי קודם; 4.5.4

 המלצות; 4.5.5

הם הוא מופקד ושעות ההשגחה שנקבעו פירוט עדכני של בתי העסק עלי 4.5.6

 לכל בית עסק;

 פרטי המפקח הממונה; 4.5.7

 העתקי חוזי העבודה; 4.5.8

 הערות ותלונות; 4.5.9

 תמונת פספורט; 4.5.10

 אישור רפואי. 4.5.11

 

 בביקורת שנערכה לגבי ניהול תיקי המשגיחים נמצא כי : 4.6

 –משגיחי כשרות  46למרות שלפי נתוני חברת כוח האדם הועסקו  4.6.1

 שגיחים המנוהלים במועצה הדתית.תיקים של מ 15קיימים רק 

הפער הוסבר על ידי מפקח הכשרות בעובדה שקיימת תחלופה גבוהה  4.6.2

מאוד בהעסקת משגיחי הכשרות ורק עבור משגיחי הכשרות המתמידים 

 בעיסוקם מתנהל תיק משגיח.

תיקי המשגיחים המנוהלים על ידי  15-להלן פירוט התיעוד החסר ב 4.6.3

 המועצה הדתית:
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ת כמו תיעוד נדרש

 חסרה

% 

 93.3 14 דוחות נוכחות חודשיים

 33.3 5 טופס מועמדות

 100.0 15 המלצות ועדה/ראיון אישי

 53.3 8 הסמכות

 100.0 15 פירוט ניסיון קודם

 93.3 14 המלצות להעסקה

 100.0 15 פירוט חוזה עבודה

 100.0 15 הערות ותלונות

 100.0 15 תמונה

 100.0 15 אישור רפואי

 

כי תיקי המשגיחים אינם מתנהלים ם בטבלה מראים בבירור הנתוני 4.6.4

על אף העובדה שמדובר במספר מצומצם  בהתאם להנחיות המחייבות

 של עסקים הנמצאים בפיקוח הכשרות של המועצה הדתית.

 

הביקורת מעירה למועצה הדתית על דרך ניהולה את תיקי המשגיחים שלא  4.7

פדה יתירה לאופן הניהול תואם את ההנחיות המחייבות וממליצה על הק

המתנהלים בנתונים הנדרשים  כל תיקי המשגיחיםהמחייב ולעדכן את 

החסרים. כמו כן ממליצה הביקורת על שמירת התיעוד הנדרש במדיה 

 .הממוחשבת תוך סריקת התיעוד ושמירתו בתיקיה נפרדת לכל משגיח

 

 

 ניהול תיקי בתי עסק מושגחים .5

התיעוד שייכלל בתיקו של בית העסק שהחליט לחוזר המנכ"ל מגדיר את  6סעיף  5.1

 לקבל על עצמו את השגחת הכשרות מטעם המועצה הדתית:

 פרטי העסק, שמות אנשי קשר ודרכי התקשורת; 5.1.1

 המעמד המישפטי של העסק; 5.1.2

 פרטי בעלי השליטה ומורשי החתימה; 5.1.3

 סיווג העסק; 5.1.4

 טופס בקשה לקבלת תעודת הכשר ואישור תשלום האגרה; 5.1.5

 ים בדגש על צוות המטבח;פרטי צוות העובד 5.1.6

 קיומו ופרטיו של "נאמן כשרות" ; 5.1.7

 שם המשגיח ודרכי התקשורת; 5.1.8
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 זהות מפקח הכשרות; 5.1.9

 סוג ההשגחה שנקבעה; 5.1.10

 מועד מתן ותפוגת תעודת ההכשר; 5.1.11

 העתק תעודת ההכשר האחרונה; 5.1.12

 דוחות שונים שהונפקו עבורו לרבות ממצאי פיקוח וביקורת. 5.1.13

 

מתנהלים באופן ידני בתיקיות ידניות  הביקורת מציינת כי תיקי המושגחים 5.2

 29-ונמצאות בערימה לא מסודרת בכוננית השייכת למפקח הכשרות. מביקורת ב

 תשע"ה עולה כי:-תיקי העסקים המושגחים לשנים תשע"ד ו

 

 –מספר עסקים הנמצאים באותה בעלות נמצא בתיק אחד וללא מחיצות  5.2.1

ל אחד בבתי עסק דבר המקשה על בדיקת שלימות התיעוד והנתונים לכ

 נייס בר(.-בנפרד. )אולמי אלגריה, סברס, סאלוט, שונס ו

תיעוד המתייחס לרוב התיעוד הנדרש עפ"י חוזר המנכ"ל נעדר מתיקי  5.2.2

 בתי עסק המושגחים. להלן פירוט התיעוד החסר:
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תיקי המושגחים אינם מנוהלים הנתונים שלעיל מראים באופן מובהק כי  5.2.3

 בהתאם להנחיות המחייבות כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל.

 

בתי עסק  2 -עסקים מושגחים שנמסרה לביקורת 33מתוך רשימה של   5.2.4

תיקים  2 -ארכיון ולא נמסרו לביקורת ומושגחים נסגרו ותיקיהם הועברו ל

 נוספים לא נמצאו במערכת תיקי המושגחים.

 

תיעוד  תיעוד נדרש

תיעוד 

 חסר

 % מהתיקים

 % מהתיקים

 20.7 6 אנשי הקשר 

 20.7 6 תקשורתדרכי ה

 48.3 14 מעמד משפטי

 34.5  10 פרטי בעלי השליטה

  37.9 11 פרטי מורשי החתימה

  100.0 29 מועד ההקמה

  34.5  10 סיווג העסק

  24.1  7 טופס בקשה לקבלת כשרות

 89.7  26 אישור תשלום אגרת הכשרות

 93.1  27 פרטי עובדי המטבח

 86.2  25 פרטי נאמן הכשרות

 79.3  23 המשגיח שם

 79.3  23 דרך התקשורת עם המשגיח

 6.9  2 סוג ההשגחה

 3.4  1 היקף ההשגחה

 48.3  14 שעות הנוכחות של המשגיח

 72.4  21 מועד מתן תעודת הכשרות

 58.6  17 עותק תעודת הכשרות

 82.8  24 עותק מנוהל הכשרות המחייב

 82.8  24 חתימת המושגח על הנוהל

 51.7  15 הופקודוחות ש

 100.0 29 ניהול מידע ממוחשב

  328 סה"כ
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אין הקפדה על עדכון פרטי המשגיח בבית העסק המושגח באותם  5.2.5

 מקרים שקיימת תחלופה של משגיחים.

 

הביקורת ממליצה על ארגון מחדש של תיקי בתי העסק המושגחים,  5.2.6

 ר את התיעוד החסר.להתאימם להנחיות המחייבות ולהשלים לאלת

 

כמו כן הביקורת ממליצה "למחשב" את מערכת הפיקוח על הכשרות  5.2.7

לרבות ניהול תיקי המשגיחים והמושגחים במדיה הממוחשבת של 

 .והנדרש המועצה הדתית תוך סריקת התיעוד הרלוונטי

 

 

 הנפקת תעודות הכשרות .6

 ההליך הקיים להנפקת תעודות כשרות הוא לפי המפורט להלן: 6.1

" בקשה לקבלת תעודת הכשר בעל עסק המבקש הכשר לעסקו ממלא טופס  .א

 ובו פרטים לגבי עסקו. "

מפקח הכשרות עורך ביקורת בבית העסק כדי לאחר מילוי טופס הבקשה,  .ב

לבדוק את הנתונים המיוחדים של העסק ואת התאמתו לדרישות הכשרות. 

ית העסק. בהתאם לתוצאות לעתים הבדיקה מצביעה על צורך בשינויים בב

הבדיקה ולאחר ביצוע התיקונים )אם היה צורך בכך(, המועצה קובעת לבית 

העסק את דרישות הפיקוח השוטפות, שהן למעשה היקף משרה של משגיח 

 הכשרות שיוצמד לבית העסק.

 -הסכם והתחייבות להפעלת מקום חלבי/בשרי "בעל העסק חותם על "  .ג

לשמור על כשרות המקום ולהעסיק משגיח  מסמך שבו בעל העסק מתחייב

 כשרות בהיקף שעות יומי/שבועי, כפי שנקבע לו על ידי המועצה הדתית.

תעודות הכשרות מונפקות מראש לשישה חודשים על פי התאריך העברי,  .ד

תשרי של כל שנה. התעודות מונפקות בכפוף לכך שבית העסק -בחודש ניסן ו

 שילם את האגרה השנתית.

י עמידה בדרישות הכשרות, או כשהאגרה לא שולמה, המועצה במקרה של א .ה

הדתית אינה מנפיקה את תעודת הכשרות עבור חצי השנה הבאה או 

 מפקיעה את התעודה שכבר הונפקה.

 החתימה על תעודות הכשרות מתבצעת על ידי רב הישוב. .ו
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 בדיקת הביקורת לעניין הנפקת תעודות כשרות העלתה את הליקויים שלהלן: 6.2

ין נוהל פנימי בכתב המסדיר את התהליכים והסמכויות בהנפקת א 6.2.1

 תעודות כשרות.

אין במועצה הדתית רשימת דרישות כשרות מוקדמות מבתי העסק,  6.2.2

שאת קיומן נדרש המפקח לבדוק בעת ביקורו הראשון לצורך אישור 

 הבקשה לקבלת תעודת כשרות.

על ידי המפקח, נמצא כי אין תיעוד מסודר לגבי קיום הבדיקה הראשונית  6.2.3

למעט רישום בטופס הבקשה לקבלת תעודת הכשרות בספח המציין 

 "הערות" .

 כי על מפקח הכשרות להתייחס לפרמטרים הבאים : הביקורת גורסת 6.2.4

 התנאים הפיסיים של העסק והתאמתו לכשרות; .א

 רכישת סחורה מספקים העומדים בדרישות הכשרות; .ב

 העובדים וכישוריהם לטיפול במזון כשר. .ג

רי מפקח הכשרות , הדרישות מבעלי העסק מפורטות במסמך לדב 6.2.5

ההתחייבות הנלווה לקבלת תעודת הכשרות ודרישות אלו נבדקות על ידי 

 המפקח.

לדעת הביקורת, הצהרת ההתחייבות של בעל העסק אינה מהווה תחליף  6.2.6

לבדיקה המתבצעת על ידי המפקח ושלגביה נדרש בנפרד לערוך רשימת 

בדוק ולתעד את תוצאות הבדיקה תוך ציון פרמטרים שעל המפקח ל

 נשוא הבדיקה ותוצאות הבדיקה.

 

תעודות הכשרות המונפקות לבתי העסק אינן ממסופרות במספור רץ . המספור  6.3

המופיע על גבי תעודות ההכשר הוא מספרו הסידורי של העסק המושגח 

 ברשימת העסקים המושגחים על ידי המועצה הדתית. כתוצאה מדרך ניהול זה

תעודות הכשר של עסק מושגח ממוספרות  –של מספור תעודות ההכשר 

נוהג זה אינו תורם לקיומן של הבקרות במספור זהה לגבי תקופות שונות. 

 .הנחוצות
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העסק  -באותם מקרים בהם עסק מושגח נסגר ועסק אחר מבקש תעודת הכשר 6.4

תעודת  – החדש "תופס" את מיקומו הסידורי של העסק שנסגר וכפועל יוצא

ההכשר המוצא לעסק החדש נושא אותו מספר של תעודת ההכשר של העסק 

שנסגר. דרך ניהול זה של העסקים המושגחים פוגם בבקרה הפנימית ויוצר פתח 

לאי סדרים וערבוביה של נתונים. הביקורת גורסת כי יש להפריד בין מספור 

דש יקבל העסקים המושגחים למספור תעודות ההכשר במספור רץ ועסק ח

 מספר סידורי חדש ולא יבוא במקומו של עסק שנסגר. 

 

תעודות ההכשר מופקות דרך המחשב ואינן מודפסות בבית דפוס. הביקורת  6.5

בדעה כי מן הראוי שתעודות ההכשר יהיו מודפסות באופן מקצועי וישאו מספור 

 רץ. 

 

 תעודות ההכשר אינן כוללות את מועד מתן התעודה אלא את מועד התפוגה 6.6

 .א.ד. לחוזר המנכ"ל.9בלבד וזאת שלא בהתאם לס' 

 

במתחייב  אינן לשנת תקציבאגרות הכשרות הנגבות על ידי המועצה הדתית  6.7

 של התוספת לתקנות גביית אגרות של המשרד לשירותי הדת. 3בס' 

 

הדפסת תעודות הכשרות מתבצעת על ידי מזכירת המועצה הדתית מתוך  6.8

ל בתי העסק הפעילים. המזכירה מעבירה רשימת בתי העסק שבמחשב עבור כ

את תעודות הכשרות אל מפקח הכשרות אשר דואג לחתימת רב היישוב על גבי 

 תעודת ההכשר.

 

נמצא כי אין קריטריונים ונוהלים כתובים לגבי הפקעת תעודות הכשרות במקרה  6.9

של אי עמידה בדרישות הכשרות, לרבות נוהל לטיפול בחריגות מדרישות 

כות לקבוע את הפקעת הכשרות; אפשרות ערעור של בעל בית הכשרות; הסמ

 העסק על ההחלטה.
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 גביית אגרת כשרות .7

 כאמור, הנפקת תעודת כשרות מותנית בתשלום של אגרת כשרות. 7.1

 

, השר  2013תים(, התשע"ד , ועל פי תקנות שירותי נדת היהודיים )אגרת שיר 7.2

יעורי האגרות אלו נקבעים לפי לענייני דתות מוסמך לאשר את שיעורי האגרות. ש

סוג העסק ומספר האנשים והעובדים שהעסק יכול להכיל. שיעורי האגרות 

 מתפרסמים מדי פעם בחוזר המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת. 

 

 7/10/2013 -העדכון האחרון פורסם על ידי מנכ"ל המשרד לשירותי דת ב  7.3

ועל פיו סכום האגרה נקבע  6/11/2013ונכנס לתוקף ביום  7274בקובץ התקנות 

 על פי סוג העסק וגודלו ולפי מספר קריטריונים. 

 

של התוספת לתקנות האמורות המרכז את סכומי האגרות בגין תעודות  3ס'  7.4

 . הסכומים מתייחסים לשנת תקציבשנתיות מציין בפורש כי ההכשר ה

 

בינואר בהתאם  1)ב( לתקנות האמורות מציין כי סכומי האגרות יעודכנו מידי 8ס'  7.5

לעליית מדד המחירים לצרכן. סעיף זה נותן משנה תוקף כי האגרות התקופתיות 

אמורות להיגבות מתייחסות לשנת תקציב המתחילה בחודש ינואר והמסתיימת 

 בחודש דצמבר.

 

במועצה הדתית מנוהל תיק לכל עסק שבו מתויק, ההסכם שנחתם עם בעל בית  7.6

לום האגרה, דהיינו סכום האגרה. רשימות העסק והקטגוריה שנקבעה לצורך תש

העסקים וסכומי האגרה שנקבעו להם נמצאים גם במאגר הממוחשב של המועצה 

 הדתית.

 

בעלי העסקים נדרשים לשלם את האגרה השנתית בחודש תשרי של כל שנה  7.7

עבור השנה העברית וזאת על אף שתעודות ההכשר ניתנות לחצי שנה בחודשים 

אגרה מתבצע במשרדי המועצה הדתית וניתנת קבלה תשרי וניסן. תשלום ה

 ממוחשבת בעת התשלום. התשלום נרשם במחשב המועצה הדתית.
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 נמצא כי המועצה הדתית מתחילה בגביית האגרות מבתי העסק רק בחודש 7.8

, אף כי בתקנות דהיינו בסוף הרבעון השלישי של השנה התקציבית -תשרי

דת בעניין גביית האגרות נקבע כי הנספחות לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי 

 תשלום האגרה תחפוף את שנת התקציב. 

 

את האגרה ניתן לשלם אך ורק במשרדי המועצה הדתית. קביעה  זו מאלצת את  7.9

בעלי העסקים להגיע בעצמם אל משרדי המועצה הדתית או לשלוח נציג. 

 המועצה הדתית מאפשרת לשלם את אגרת הכשרות במזומן ו/או בהמחאה ו/או

 בהעברה בנקאית. 

 

הביקורת העלתה כי לא נקבעו נוהלים וקריטריונים לגבי תשלום אגרת  7.10

הכשרות במקרה שהעסק נפתח במהלך השנה או לגבי החזרים של אגרת 

השנה או במקרה של הפקעת תעודת  ךהכשרות במקרה שסגירת העסק במהל

 הכשרות.

 

במספר  נמצא גם כי המועצה הדתית מאפשרת לעסקים לשלם את האגרה 7.11

תשלומים לאחר קבלת אישור מהרב היישובי. הדבר מתבצע  3עד –תשלומים 

 מבלי שנקבעו קריטריונים או נוהלים לגבי מתן אשראי בתשלום האגרות. 

 

כל התיעוד הנדרש להירשם בהנהלת החשבונות מועבר אחת לרבעון  7.12

 למשרד הנהלת החשבונות החיצוני.

 

לי העסקים מספר פעמים בחודש המועצה הדתית מפקידה את תקבוליה מבע 7.13

אך בכל מקרה בסוף כל חודש התקבולים מופקדים והקופה המתנהלת במועצה 

 הדתית מתאפסת. 

 

המועצה הדתית נוקטת פעולות אכיפה לתשלום האגרה עקב אי כיבוד  7.14

ההמחאות שנמסרו לה הכוללת בעיקר יידוע בעל בית העסק על אי כיבוד 

שחוללה. המספר המועט של בתי העסק ההמחאה ודרישה לפירעון ההמחאה 

 המושגחים בתחומי המועצה אינו יוצר עומס של טיפול בהמחאות של כובדו.
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הגביה בפועל מבחינת הרישום נעשית על ידי המזכירה וזו מקיימת מעקב  7.15

 אחר החייבים ומוציאה תזכורות לתשלום.
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 סיכום הממצאים .8

ת מראים כי ההנחיות המחייבות של המשרד לשירותי הדת כפי ממצאי הביקור 8.1

 .אינן מיושמות במלואןשנקבעו בחוזר מנכ"ל 

 

את כלל הרכיבים המנהליים של ניהול מערך היעדר יישום ההנחיות מקיפות  8.2

 החל מניהול תיקי המשגיחים וכלה בהנפקת תעודות ההכשר.הכשרות 

 

 ורת מציינת את הליקויים הבאים:בהתייחס לניהול תיקי משגיחי הכשרות הביק 8.3

לא מתנהלים תיקים אישיים לגבי משגיחים שתקופת העסקתם היא  8.3.1

 קצרה.

 תיקי משגיחים רבים חסרים תיעוד נדרש. 8.3.2

 ם מעודכנים באופן שוטף.נתיקי המשגיחים אי 8.3.3

 

בהתייחס לניהול תיקי בתי העסק המושגחים הביקורת מציינת את הליקויים  8.4

 הבאים:

ד לכל בית עסק מושגח. תיעוד המתייחס למספר לא מתנהל תיק נפר 8.4.1

 עסקים בבעלות זהה מתנהל בתיק אחד.

 תיקי מושגחים רבים חסרים את התיעוד הנדרש על ידי חוזר המנכ"ל. 8.4.2

 

 בהתייחס להנפקת תעודות ההכשר הביקורת מציינת את הליקויים הבאים: 8.5

אין נוהל פנימי המסדיר את התהליכים והסמכויות בהנפקת תעודות  8.5.1

 הכשר.ה

 אין רשימת דרישות כשרות מוקדמות מבתי העסק. 8.5.2

אין תיעוד מסודר של מפקח הכשרות לגבי קיום הבדיקה הראשונית  8.5.3

 בבית העסק שמבקש קבלת תעודת הכשר.

 תעודות ההכשר אינן ממוספרות מספור רץ. 8.5.4

 תעודות ההכשר אינן כוללת את ציון מועד מתן התעודה. 8.5.5

 תקציב אלא לשנה העברית.אגרות הכשרות אינן מתייחסות לשנת  8.5.6
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 המלצות הביקורת .9

שנתגלו במהלך הביקורת וצויינו לעיל הביקורת ממליצה  המהותיים לאור הליקויים

 כדלהלן:

 

 ניהול תיקי משגיחים

 לנהל תיק נפרד לכל משגיח ללא כל קשר לתקופת העסקתו.    9.1

 רצוי כי תיקי המשגיחים יכללו העתקי תלושי השכר שלהם.    9.2

 את התיעוד החסר בתיקי המשגיחים הקיימים. לאלתר ן ולהשליםלעדכ    9.3

תיקי המשגיחים לרבות כל התיעוד הנלווה למדיה דיגיטאלית כל להעביר את  9.4

תוך סריקת התיעוד. רצוי כי לפחות בשנה הראשונה של המעבר למדיה 

 הדיגיטאלית תיקי המשגיחים ינוהלו במקביל.

 

 ניהול תיקי המושחים

 ד לכל עסק מושגח ללא קשר לבעלות עליו.לנהל תיק נפר    9.5

התיעוד החסר שמחוייב להיכלל בכל תיק של  כל את לאלתר לעדכן ולהשלים 9.6

 עסק מושגח.

להעביר את תיקי המושגחים למדיה דיגיטאלית תוך סריקת התיעוד. רצוי כי  9.7

לפחות בשנה הראשונה של המעבר למדיה הדיגיטאלית תיקי המשגיחים 

 ינוהלו במקביל.

 

 קת תעודות הכשרהנפ

   להכין נוהל פנימי המסדיר את התהליכים והסמכויות בהנפקת תעודות  9.8

 ההכשר.

הכנת רשימת דרישות כשרות מוקדמות מבתי העסק המבקשים קבלת תעודת  9.9

 הכשר.

להסדיר את התיעוד הנדרש שמפקח הכשרות נדרש למלא בביקורו הראשון  9.10

 בבית העסק בטרם קבלת תעודת הכשר.

ר רץ את תעודות ההכשר הניתנות לבתי העסק. רצוי כי למספר במספו 9.11

התעודות יהיו ממוספרות מראש ומודפסות שלא באמצעות המחשב של 

 המועצה הדתית.

 לכלול בתעודת ההכשר את מועד נתינתו. 9.12

 ביצוע גביית אגרת הכשרות בהתאם לשנת התקציב ולא לפי השנה העברית. 9.13
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 התייחסות המועצה הדתית .10

 

הדתית, בהתייחסותו לדוח הביקורת, מציין כי הוא מקבל את מלוא יו"ר המועצה   

 ממצאי הדוח וכי הנחה את מפקח הכשרות ליישם את כל המלצות הביקורת.

 

יחד עם זאת, לגבי המלצת הביקורת לפיה יש לגבות את אגרות הכשרות לפי שנת  

התקציב ולא לפי השנה העברית, כפי שהגביה מבוצעת כעת, המועצה הדתית 

ביקשה לקבל את הנחיות היועץ המישפטי שלה שינחה אותה כיצד לנהוג וזאת על 

סמך הנוהג הקיים במועצות דתיות הגובות את אגרות הכשרות לפי השנה העברית, 

 לתקנות אגרות המועצות המקומיות. 3בניגוד לס' 

 

הביקורת מציינת כי דוח הביקורת מתייחסת למועצה הדתית בקרית עקרון ללא כל   

דתן של המועצות הדתיות ברחבי הארץ והביקורת מעריכה כי ובהתייחסות לדרכי ע

אין בסמכותו של הייעוץ המישפטי כדי לשנות את התקנות שהותקנו כחוק והמחייבות 

ללא התייחסות ואת דרך התנהלותן של המועצות הדתיות באופן גורף וכוללני 

 למועצה דתית ספציפית. 

 

 התייחסות ראש המועצה .11

 

המועצה מקבל את המלצות הביקורת והנחה את המועצה הדתית לפעול ראש 

 ליישום ההמלצות.
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 ועדותיהווב המועצה בישיבות נבחרים חותנוכ

 
 מבוא .1

 

 בישוב החיים אורחות את לקבוע המוסמך העליון הפורום הינה הרשות מועצת 1.1

 וככזאת המקומי"  הנבחרים בית" כ משמשת הרשות מועצת. מכהנת היא בו

 סך ואת הפעילות כיווני את לבטא שאמור דמוקרטי-פוליטי גוף מהווה היא

 הבחירות. רשותל הבחירות בתוצאות ביטוי לידי שבאו יפכ התושבים רצונות

 עד לכהן אמורה שנבחרה והמועצה 2013 אוקטובר בחודש התקיימו האחרונות

 .2018 אוקטובר בחודש שיתקיימו לבחירות

 

 שיפוטה תחום בתחום הפועלת מקומי שלטוני גוף שהיא הרשות מועצת 1.2

 את מגדירים אשר, המרכזי והשלטון החוק להוראות כפופה המוניציפאלי

 .ובקרות הנחיות של מערכת קיום תוך וחובותיה סמכויותיה

 

 שהיא הועדות באמצעות ותכניותיה מדיניותה את מיישמת המקומית הרשות 1.3

 -הרשות מועצת חברי -הנבחרים הציבור מנציגי הן מורכבות אלו ועדות. מקיימת

 .במועצההעובדים והן מבעלי תפקידים  הרשות ידי על הממונים ציבור מנציגי והן

 

 ידי על מוכתבות ופעילותן קיומן אשר חובה ועדות הן תהרשו מועדות חלק 1.4

 בנוסף. המקומיות הרשויות על החלים החוקים באמצעות המרכזי השלטון

 שקיומן – רשות ועדות – נוספות ועדות להקים רשאית הרשות -החובה לוועדות

 .הרשות צרכי לפי וייחודיות אופציונאליות הן ופעילותן

 

 ועקבי סדיר באופן המועצה מליאת בישיבות תףלהשת מחויבים המועצה חברי 1.5

 .חברים הם בהן הועדות בישיבות וכן

 

 דרך על הרשות ראש את מנחה המקומיות המועצות לצו( א)104 סעיף 1.6

 :המועצה מליאת מישיבות נעדר אשר מועצה חבר של להיעדרותו התייחסותו
 רצופים חודשים שלושה המועצה מישיבות הנעדר המועצה חבר" 

 זולת, מועצה חבר להיות יחדל - רצופות ישיבות משלוש עדרשנ או

 בגלל או בישיבה נוכחותו את ממנו שמנעה מחלה בגלל נעדר אם

 ..."ציבורית שליחות בגלל או צבאי שירות

 

 לאחר הנעדר המועצה חבר את להתריע הרשות ראש את מחייב( ב) 104  סעיף 1.7

 נוסח את רשות בדואר לו לוחולש החוק הוראות על רצופות היעדרויות שתי

 .המועצה בישיבות נבחרים של לנוכחותם המתייחסות ההוראות

 

 ישיבת שלכל מאחר אך הועדות בישיבות הנבחרים נוכחות את מחייב אינו החוק 1.8

 לגרום עלולה הועדות מישיבות המועצה חברי של היעדרותם, קוורום נקבע ועדה

 הסדירה בפעילותה ולפגוע ותהועד עבודות את לשבש ובכך הישיבות לביטול

 .  הרשות של והתקינה
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 :קבועות כוועדות שלהלן הוועדות את קובע המקומיות המועצות צו 1.9

 

 את לתאם, המועצה ענייני את לנהל שתפקידה - הנהלה ועדת 1.9.1

 המועצה שהחלטות להשגיח, עליהן ולפקח הועדות של פעולותיהן

 שיוטל אחר תפקיד לכ ולמלא כדין הפועל אל יוצאו ועדותיה והחלטות

 .המועצה ידי על עליה

 של, המדינה מבקר של ביקורת דוח בכל לדון שתפקידה – ביקורת ועדת 1.9.2

 בדוח, הפנים משרד של דוח כל של, המועצה של הציבור תלונות נציב

 על אחר ביקורת דוח כל ושל המועצה של הפנימי המבקר של השנתי

 החובה מוטלת הביקורת ועדת על כן כמו. דין כל לפי שהוגש המועצה

 .השונים הביקורת בדוחות שנתגלו הליקויים תיקון אחר לעקוב

 למועצה המוגשות מחירים הצעות לבדוק שתפקידה – מכרזים ועדת 1.9.3

 שלדעת ננצעה על המועצה ראש לפני ולהמליץ מכרז פרסום בעקבות

 .לאישורו ראויה הוועדה

 חירום תלשע הרשות היערכות את להכין שתפקידה – ח"מל ועדת 1.9.4

 .חירום בשעת ולהפעלתו

 .הביטחון לכוחות סייעלו ייעץל שתפקידה – ביטחון ועדת 1.9.5

 העומדים התושבים בבקשות לדון שמתפקידה – ממיסים הנחות ועדת 1.9.6

 .הארנונה מתשלומי הנחות לקבל מסוימים בתנאים

 הגורמים חובות במחיקת לדון שמתפקידה – חובות למחיקת ועדה 1.9.7

 .לגבותם סביר סיכוי שאין ועצההמ כלפי החיצוניים

 

 

 המועצה מליאת בישיבות נבחרים נוכחות .2
 

 .נבחרים 11 מונה המועצה מליאת 2.1

 

 10/2015 לחודש ועד 10/2013 בחודש הנוכחית המועצה של כינונה מיום 2.2

 .מליאה ישיבות 23 קיימה המועצה

 

 נבחר אף כי עולה המבוקרת בתקופה המועצה ישיבות של בפרוטוקולים מעיון 2.3

 .רצופות ישיבות 3-מ נעדר לא
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 :שנבדקה בתקופה המועצה מליאת חברי של נוכחותם רשימת להלן 2.4

 

 הנוכחות שיעור נוכחות שם
 100.00 23 צברי חובב

 100.00 23 גזאל  חן בת
 91.30 21 אבו דוד

 100.00 23 סבג יעקב
 100.00 23 גולדשטיין מאיה ד"עו
 69.57 16 זלנה  אייל ד"עו

 95.65 22 דוד בצלאל
 91.30 21 בנא אברהם

 100.00 23 אהרון נועם
 91.30 21 ירימי אילן
 91.30 21 שגב קרו

 

 

 -לעיל שמוצג כפי המועצה מליאת בישיבות הנבחרים של הנוכחות נתוני לאור 2.5

 ממלאים הציבור כנבחרי המשמשים המועצה חברי כי מתרשמת הביקורת

 מליאת בישיבות הנבחרים של ההשתתפות כששיעור, בנאמנות תפקידם

, המועצה בישיבות בהשתתפות התמדה תוך, 100%-70% על עומד המועצה

 על שעמדו נושאים באותם הישיבות בדיוני פעיל חלק ולקיחת שאילתות העלאת

 .היום סדר

 

 .רצופות ישיבות 2 -מ פעמיים מתוכן ישיבות 7-מ נעדר אחד מועצה חבר 2.6

 

 .מועצה מליאת של רצופות ישיבות 2-מ נעדרה אחת מועצה חברת 2.7

 

 .אחת מישיבה אחר וחבר ישיבות 2 -מ נעדר אחד מועצה חבר 2.8

 

 אחד בקנה עולה אינה המועצה מליאת מישיבות היעדרות כי מעירה הביקורת 2.9

 אשר עמדות העלאת ומונעת עצמם על נטלו שהנבחרים הציבורית השליחות עם

 .הציבור רינבח שולחן סביב אל הנבחרים את הביאו

 

 

 

 המועצה ועדות .3
 

 ביקורת ועדת 3.1

 

 ר"כשיו חברים 3 המונה חובה ועדת הינה הביקורת לענייני הוועדה 3.1.1

 .מהאופוזיציה הוא הוועדה

 קיימה לא הוועדה כן כמו. כלל התכנסה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.1.2

-2010 לשנים למועצה שנערכו הביקורת ודוחות 2010 משנת ישיבה אף

 .נדונו לא החיצוני המבקר ידי על והן הפנימי המבקר ייד על הן 2013
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 מכרזים ועדת 3.2

 

 .נבחרים 3 המונה חובה ועדת היא מכרזים ועדת 3.2.1

 .פיו על שהותקנו והתקנות המכרזים חוק מכוח פועלת הוועדה 3.2.2

 הוועדה חברי את חבריה מבין תבחר הרשות מועצת כי קובעות ההנחיות 3.2.3

 .זו בועדה חבר מלהיות מנוע אינו הרשות ראש. שלה ר"היו ואת

 .ישיבות 5-ל התכנסה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.2.4

  הוועדה ישיבות בכל נכחו הועדה חברי 2 3.2.5

 .אחת מישיבה הנעדר תאח ועדה תחבר 3.2.6

 

 

 ממיסים הנחה ועדת 3.3

 היועץ נציג את וכן נבחרים 3 המונה חובה ועדת הינה ההנחות ועדת 3.3.1

 . ההרווח מחלקת ומנהלת המועצה גזבר, הרשות של המשפטי

 ובהתאם בשיעורים, לתושבים בארנונה הנחות במתן עוסקת זו ועדה 3.3.2

 חוקים ידי על וכן הפנים משרד ידי על שנקבעו והמגבלות לתבחינים

 .אחרים

 . ישיבות 2-ל התכנסה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.3.3

 .הוועדה בישיבות נכחו הוועדה חברי כל 3.3.4

 

 במיסים ערר ועדת 3.4

 

 אלא חברים אינם המועצה חברי שבה חובה ועדת הינה הערר ועדת 3.4.1

 .המועצה במליאת המיוצגות הסיעות מטעם ציבור נציגי

 .חברים 3 מונה הוועדה 3.4.2

 . כלל התכנסה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.4.3

 

  

 הביטחון ועדת 3.5

 

 .אזרחי משמר נתכונן שבה ברשות מוקמת ביטחון ועדת 3.5.1

 מרהמש בעניין ישראל למשטרת ולסייע לייעץ היא הוועדה תפקיד 3.5.2

 .האזרחי

 .הרשות של הביטחון וקצין הרשות מועצת חברי 4 -מ מורכבת הוועדה 3.5.3

 .ישיבות 5 -ל התכנסה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.5.4

 של אחת בישיבה השתתפו הוועדה חברי שאינם המועצה חברי 3 3.5.5

 .הוועדה

 .ישיבותיה בכל נכח( אהרון נועם) הוועדה ר"יו 3.5.6

 נוכחה( שגב קרן) ועדה רתחב; ישבות 3 -ב נוכח( סבג יעקב) ועדה חבר 3.5.7

 .ישיבות 4-ב

 היעדרויות 3 עם בלבד אחת בישיבה נכח( ירימי אילן) ועדה חבר 3.5.8

 . רצופות
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 חירום לשעת משק -ח"מל ועדת 3.6

 

 .חירום בשעת והפעלתו חירום לשעת המשק הכנת הוא הוועדה תפקיד 3.6.1

 הוראה כל ואין זו בוועדה הרשות מועצת חברי של לחברותם חובה אין 3.6.2

 .חבריה ומספר הוועדה רכבה לגבי

 עובדי מבין נוספים מקצועיים תפקידים בעלי וכן נבחרים 6 מונה הוועדה 3.6.3

 .המועצה

בשיחה של הביקורת עם קב"ט המועצה התברר כי לא נערכו פרוטוקולים  3.6.4

 מסודרים.

הביקורת קיבלה פרוטוקול אחד בלבד של ישיבת הוועדה שהתקיימה  3.6.5

שאינן מאפשרות לבדוק את  -דהוכן את החלטות הווע 2.3.2015ביום 

 נוכחותם של נבחרי הציבור בישיבות הוועדה.

בצלאל דוד, יעקב סבג, אברהם בנא, נועם אהרון ואייל  -חברי הוועדה 3.6.6

 זלנה לא נכחו בישיבה זו.

 

 הסביבה איכות ועדת 3.7

 

 חברי לשבעת בנוסף כי קובעות הוועדה להרכב בהתייחס החוק הוראות 3.7.1

 איכות בשמירת שעניינו ארצי ארגון נציג קבע דרך ויוזמנ, שלהלן הוועדה

 .הסביבה להגנת השר ונציג הסביבה

 הנוגעים בתחומים פעילות ולתכנן ליזום הוא הוועדה של תפקידה 3.7.2

 של קיימא בני ושימוש פיתוח ולהבטחת הסביבה איכות על לשמירה

 אחר ולעקוב תכניותיה את הרשות מועצת לאישור להגיש, הסביבה

 .המאושרות וכניותהת ביצוע

 ומנהל תשתיות מחלקת מנהלת, מועצה חברי 3: מ תורכב הוועדה 3.7.3

 .הפיקוח מחלקת

 .בלבד אחת ישיבה קיימה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.7.4

 .מהישיבה נעדר( ירימי אילן) אחד וועדה  חבר 3.7.5

 

 

 קרקע הקצאת ועדת 3.8

 

: בלבד מקצועיים מגורמים ומורכבת ציבור נבחרי כוללת אינה הוועדה 3.8.1

 ומנהלת הפיקוח מחלקת מנהל, משפטי יועץ, מהנדס, ברגז, ל"מנכ

 . התשתיות

 .ישיבות 4 קיימה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.8.2
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 תנועה ועדת 3.9

 

 נתיבי: כגון הרשות בתחום התנועה להסדרת אחראית התנועה וועדת 3.9.1

 .ועוד לחניה אסורים אזורים, חניה מקומות, תמרור, נסיעה

 ובסיס התנועה הסדרי בענייני מקצועית להתייעצות מסגרת היא הוועדה 3.9.2

 המפקח ידי על או המקומית התמרור רשות ידי על המתקבלות להחלטות

 .המשטרה קצין עם ובהתייעצות התעבורה על

 ראש של ידם בחתימת מאושרות הוועדה ידי על המתקבלות ההחלטות 3.9.3

 ר"ויו המקומית המשטרה נציג, המקומית התמרור רשות כראש הרשות

 .התנועה ועדת

 משטרת ונציגי, הקהילתי השוטר, מועצה חברי 7 -מ מורכבת עדההוו 3.9.4

 .התחבורה ומשרד ישראל

 .ישיבות 5 קיימה הוועדה המבוקרת בתקופה  3.9.5

 .הוועדה ישיבות בכל נכח( אבו דוד) הוועדה ר"יו 3.9.6

 2 כאשר ישיבות 2-ב נכחו( בנא ואברהם טייןשגולד מאיה) ועדה חברי 2 3.9.7

 .רצופות היו היעדרויות

 של אחת בישיבה נכחו( אהרון ונועם ירימי אילן,זלנה אייל) ועדה חברי 3 3.9.8

 .רצופות היעדרויות 3 עם הוועדה

 היעדרויות 4 עם בלבד אחת בישיבה נכחה( גזאל חן בת) ועדה חברת 3.9.9

 .רצופות

 

 

 חובות למחיקת ועדה 3.10

 

 גורמים ושל תושבים של בחובותיהם לדון הוא הוועדה של תפקידה 3.10.1

 על ולהחליט םלגביית אכיפה הליכי ביצוע לאחר, הרשות כלפי אחרים

 .החובות לגביית סיכוי אין כי שהשתכנעה לאחר מחיקתם

 .המועצה וגזבר המשפטי היועץ, מועצה חברי 4-מ מורכבת הוועדה 3.10.2

 .ישיבות 4-ל התכנסה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.10.3

 .ישיבותיה בכל נכחו וועדה חברי 3 3.10.4

 .ישיבות 3-ב נכחה גזאל חן בת הוועדה חברת 3.10.5

 

 

 שמות ועדת 3.11

 

 .הרשות בתחומי ואתרים לרחובות שמות מתן הוא הוועדה תפקיד 3.11.1

 .המועצה ומהנדס מועצה חברי 6-מ מורכבת הוועדה 3.11.2

 .ישיבות 2 קיימה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.11.3

 .אחת בישיבה חלק נטלו הוועדה חברי עם נמנים שאינם מועצה חברי 4 3.11.4

 חברי כל, אחת בישיבה שהשתתף( אהרון נועם) אחד ועדה חבר למעט 3.11.5

 .הוועדה בישיבות נכחו הוועדה
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 תמיכות ועדת 3.12

 

 .שלה המשפטי היועץ ואת הרשות גזבר את כוללת המקצועית הוועדה 3.12.1

 להענקת ראויים תבחינים לקבוע הוא המקצועית התמיכות ועדת תפקיד 3.12.2

 להנחיות בכפוף וזאת הרשות בתחומי הפועלים לגופים תמיכות

 .הפנים משרד ידי על שנקבעו כפי המקצועיות

 וכן מועצה חברי 5 חברים בה לתמיכות משנה ועדת הקימה אף המועצה 3.12.3

 .המועצה גזבר

 ידי על שהוגשו לתמיכה בבקשות לדון הוא המשנה ועדת של תפקידה 3.12.4

 סכומי את לקבוע וכן הבקשות את לדחות או ולאשר התמיכה מבקשי

 .אישרה שהוועדה לגופים שיינתנו התמיכות

 .ישיבות 4 קיימה עדההוו המבוקרת בתקופה 3.12.5

 נכחו – ישיבות 3-ב נוכחה אשר גזאל חן בת למעט - הועדה חברי כל 3.12.6

 .ישיבותיה בכל

 שימשה אשר המועצה מליאת בישיבת אושרו 2013 לשנת התמיכות 3.12.7

 . 26.12.13 מיום בישיבתה התמיכות כוועדת

 

 

 משפט הוצאות להחזר ועדה 3.13

 

 המועצה גזבר, הרשות של המשפטי מהיועץ מורכבת המקצועית הוועדה 3.13.1

 .הפנים ומבקר

 נבחרי של משפט הוצאות להחזר בבקשה לדון הוא הוועדה תפקיד 3.13.2

 ואשר בהן מעורב היה שהנבחר המשפטיות לתביעות הנוגע בכל הציבור

 .הרשות מועצת כחבר הציבורית בשליחותו קשורים

 הפנים משרד של המקבילה הוועדה בפני המלצה מהווה הוועדה החלטת 3.13.3

 .המבוקש ההחזר בדבר סופית להחליט מורהא  אשר

 .התכנסה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.13.4

 

 

 התביעות ועדת 3.14

 

 נזקים בגין המועצה כלפי חוץ גורמי בתביעות לדון הוא הוועדה תפקיד 3.14.1

 בנושאים או למועצה הקשורים גורמים ידי על למתלוננים שנגרמו

 .המועצה של פעילותה בתחומי הקשורים

 .שלה המשפטי היועץ את וכן המועצה גזבר את כוללת הוועדה 3.14.2

 .ישיבות קיימה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.14.3
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 מלגות ועדת 3.15

 

 .בלימודיהם הרשות תושבי בתלמידים ולתמוך לאשר הוא הוועדה תפקיד 3.15.1

 .ס"המתנ מנהל ואת נבחרים 6 כוללת הוועדה 3.15.2

 ישיבות 4 קיימה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.15.3

 .הישיבות בכל מלאה נוכחות כחהנו  - שגב קרן – אחת ועדה חברת 3.15.4

 3 -ב נוכחו – דוד ובצלאל סבג יעקב, גולדשטיין מאיה – ועדה חברי 3 3.15.5

 .הועדה ישיבות

 . בלבד ישיבות 2 -ב נוכחו – ירימי ואילן גזאל חן בת – ועדה חברי 2 3.15.6

 .83%-50% היה הוועדה בישיבות המועצה חברי של הנוכחות שעור 3.15.7

 

 השקעות ועדת 3.16

 

, המשפטי היועץ, המועצה גזבר: מ ומורכבת מקצועית היא הוועדה 3.16.1

 .הרשות תקציבאית -ו המועצה מהנדס

 אשר הכספים בעודפי ההשקעה אפיקי את לקבוע הוא הוועדה תפקיד 3.16.2

 . המועצה בקרנות נצברו

 .ישיבות קיימה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.16.3

כי היעדר עודפי הכספים מייתרת את כינוסה של מציינת הביקורת  3.16.4

 הוועדה.

 

 

 האלימות למיגור הוועדה 3.17

 

, מאפייניה כל על, האלימות תופעות עם להתמודד הוא הוועדה תפקיד 3.17.1

 תוכניות וליזום התופעה עם להתמודדות דרכים ולהציע המועצה בתחומי

 .טיפוליות

 מחלקת ומנהלת הפיקוח מחלקת מנהל, נבחרים 3-מ מורכבת הוועדה 3.17.2

 .הרווחה

 .ישיבות קיימה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.17.3

 

 

 הסמים בנגע למאבק הוועדה 3.18

 

 הרשות בתחומי הסמים צריכת תופעת עם להתמודד הוא הוועדה תפקיד 3.18.1

 .אופרטיביות תוכניות וליזום התופעה עם להתמודדות דרכים ולהציע

 מחלקת ומנהלת הפיקוח מחלקת מנהל את וכן נבחרים 3 כוללת הוועדה 3.18.2

 .הרווחה

 .ישיבות קיימה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.18.3
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 הטרור נפגעי של זכרם להנצחת ועדה 3.19

 

, הטרור נפגעי של זכרם להנצחת פעולות ליזום הוא הוועדה תפקיד 3.19.1

 .הרשות תושבי

 .החינוך מחלקת מנהל ואת נבחרים 3 כוללת הוועדה 3.19.2

  .ישיבות קיימה לא הוועדה המבוקרת בתקופה 3.19.3

 

 עליה לקליטת ועדה 3.20

 

 .החינוך מחלקת וממנהל נבחרים 3 -מ מורכבת הוועדה 3.20.1

 עולים של יטתםקל להקלת ופעילויות תוכניות ליזום הוא הוועדה תפקיד 3.20.2

 .המועצה תושבי חדשים

 .אחת ישיבה קיימה הוועדה המבוקרת בתקופה 3.20.3

 .שהתקיימה היחידה בישיבה נכחו הוועדה חברי כל 3.20.4
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 הממצאים סיכום .4
 

 המועצה חברי של נוכחותם סיכום, לעיל שפורטו כפי הביקורת ממצאי לאור 4.1

 :להלן מוצגים וועדותיה ובישיבות המועצה בישיבות

 
 מספר 

 הישיבות

 חובב

 צברי

 בצלאל

 דוד

 דוד

 אבו

 חן-בת

 גזאל

 יעקב

 סבג

 אברהם

 בנא

 מאיה

 גולדשטיין

 נועם

 אהרון

 קרן

 שגב

 אילן

 ירימי

 אייל

 זלנה

 16 21 21 23 23 23 23 23 22 22 23 23 המועצה מליאת

 0     0 0     0 ביקורת.ו

 5      5 4    5 מכרזים.ו

   2     2  2  2 במיסים הנחות.ו

  4 4  4   3    4 חובות מחיקת.ו

 1 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 שמות.ו

 1 1  1 2 2  1  5  5 תחבורה.ו

 0   0  0 0   0 1 1 ח"מל.ו

  1 4 5 1  3 1 1   5 הביטחון.ו

            0 האלימות למיגור.ו

  1   1   1    1 הסביבה איכות.ו

            0 יםבסמ למאבק.ו

 0   0  0      0 הנצחות.ו

   1     1 1   1 העליה לקליטת.ו

   4  4  4 3  4  4 התמיכות.ו

  2 4  3  3 2   3 4 המלגות.ו

 23 31 42 30 39 25 40 41 31 30 29 52 נוכחות כ"סה

 63.89 70.45 93.33 85.71 81.25 80.65 90.91 75.93 83.78 93.75 96.67  ההשתתפות שעור

 

 

 

 אליהם הישיבות מספר של נגזרת הוא המועצה חבר של השתתפותו שעור 4.2

 .הוזמן

 

 הישיבות מכלל 50%-ל מעל עומד המועצה חברי כל נוכחותם ששיעור למרות 4.3

 שיעור מהוועדות בחלק כי מראה בטבלה יותר מעמיק עיון – הוזמנו אליהם

 :להלן שמוצג כפי וזאת בהרבה נמוך הוא הנוכחות
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 מספר 

 הישיבות

 בצלאל צברי חובב

 דוד

 דוד

 אבו

 חן-בת

 גזאל

 יעקב

 סבג

 אברהם

 בנא

 מאיה

 גולדשטיין

 נועם

 אהרון

 קרן

 שגב

 אילן

 ירימי

 אייל

 זלנה

 0     0 0     0 ביקורת.ו

 5      5 4    5 מכרזים.ו

   2     2  2  2 במיסים הנחות.ו

  4 4  4   3    4 חובות מחיקת.ו

 1 2 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 שמות.ו

 1 1  1 2 2  1 5   5 תחבורה.ו

 0   0  0 0   0 1 1 ח"מל.ו

  1 4 5 1  3 1 1   5 הביטחון.ו

    0      0 0 0 האלימות למיגור.ו

  0   1   1 1   1 הסביבה איכות.ו

 0       0  0  0 בסמים למאבק.ו

 0   0  0      0 הנצחות.ו

   1     1 1   1 העליה לקליטת.ו

   4  4  4 3  4  4 התמיכות.ו

  2 4  3  3 2   3 4 המלגות.ו

 7 10 21 7 16 2 17 18 9 8 6 29 נוכחות כ"סה

 53.85 47.62 95.45 53.85 64.00 9.52 80.95 58.06 64.29 88.89 100.00  ההשתתפות שעור

 

 

 אזמ התכנסה לא הועדה. כלל נתכנסה לא חובה ועדת שהיא הביקורת ועדת 4.4

 לשנת התייחסו בהם דנה שהוועדה האחרונים הביקורת ודוחות 2012 שנת

2009 . 

 והחיצוניים הפנימיים הביקורת בדוחות בה דיון והיעדר הוועדה של כינוסה אי

 ואינה מחד המועצה של פעילותה על הציבורית הביקורת את מונעת

 .מאידך הביקורת בדוחות שהוצגו כפי הליקויים תיקון אחר מעקב מאפשרת

 

הערה זו הביקורת מציינת כי ועדת הביקורת התכנסה לישיבה אחת בשולי  

חברי כל זו נוכחו בישיבה , ישיבה בה דנה בדרכי עבודתה. 21.12.2015ביום 

וכן  – וקרן שגב שהחליפה את אברהם בנא יעקב סבגאייל זלנה, -הוועדה

ל המועצה, גזבר המועצה ומבקר הפנים "המשפטי של הרשות, מנכ היועץ

 של הרשות.

  

 וועדת מל"ח השמות ועדת בישיבות השתתף לא בנא אברהם כי לראות ניתן 4.5

 .הסביבה לאיכות הועדה בישיבת חלק נטל לא ירימי ואילן

  

 אחת בישיבה רק חלק נטלו זלנה ואייל ירימי אילן, אהרון נועם, גזאל חן בת 4.6

 .התנועה ועדת של 5 מתוך
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 5 מתוך אחת בישיבה נכחו ירימי ואילן גולדשטיין מאיה גזאל חן בת, אבו דוד 4.7

 .הביטחון ועדת של

 

 לציבור הציבור נציגי נאמנות של תמונה משקף אינו לעיל האמורהצער, למרבה  4.8

 .למענם לפעול הבוחרים

 

 בספק מוטלת נחיצותן ואשר ישיבות קיימו לא אשר חובה ועדות שאינן הועדות 4.9

 : הן

 התביעות ועדת 4.9.1

 ההשקעות ועדת 4.9.2

 האלימות למיגור ועדה 4.9.3

 הסמים בנגע למאבק ועדה 4.9.4

 ההנצחות ועדת 4.9.5
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 הביקורת המלצות .5
 

 -ו( א) 104' בס כאמור,  החובה מוטלת המועצה ראש על כי גורסת הביקורת 5.1

 2-מ הנעדר המועצה חבר את להפנות, המקומיות המועצות לצו( ב) 104

 .זה מצעד המשמע כל על החוק להוראות רצופות ישיבות

 

 אם אלא לרבעון אחת לפחות להתכנס מצוות החובה ועדות כי מציינת יקורתהב 5.2

 .מהן זאת מנע( מכרזים פרסום אי: כגון) מיוחד טעם  מו שלוקי

 

 בין, להתבטא צריכה בוחריהם למען פועלם כי המועצה לחברי מעירה הביקורת 5.3

 . המועצה מליאת ידי על שהוקמו בוועדותוהמתמדת  השוטפת בנוכחותם,היתר

 

 יש – מהוועדות חלק של המזערי הישיבות מספר  לאור כי דעהב הביקורת 5.4

 .קיומן נחיצות את לשקול

 

הביקורת ממליצה לחזור ולהדגיש ליו"ר הוועדות כי יש לערוך פרוטוקול מסודר  5.5

 של ישיבות הוועדות עם פירוט סדר היום, הנוכחים והנעדרים. 

 

" אחד גג קורת" חתת מרוכזים להיות הפרוטוקולים כלעל  כי ממליצה הביקורת 5.6

 . המועצה ל"מנכ של בהשגחתו יהיה הפרוטוקולים ריכוז כי ורצוי

 

 באתר הוועדות של הפרוטוקולים את לפרסם הראוי מן כי גורסת הביקורת 5.7

 מליאת ישיבות של הפרוטוקולים שמתפרסמים כפי המועצה של האינטרנט

 .המועצה

 

 

 התייחסות ראש המועצה. 6
 

 :דלהלןכממלאי התפקידים ה את המועצה מקבל את המלצות הביקורת והנח ראש 

 ר הוועדות."מזכירי הוועדות לזמן את ישיבות הוועדות בתיאום עם יועל  6.1

אלא אם קיומו של  רבעוןל אחתכינוס הוועדות לפחות  המועצה יוודא למנכ" 6.2

 טעם מיוחד מנע זאת מהן.

 כל הגורמים לפעול בהתאם להמלצות הביקורת.על  6.3


