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 2020ינואר 
 
 
 

 לכבוד  
 ראש המועצה   -בי  ימר סלים סל

 
 א.נ., 

 
  2019בהתאם לצוו המועצות המקומיות מוגש לכם בזה דוח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת 

 

  2019בדוח זה נכללים את ממצאי הביקורת בנושאים העיקריים שנבדקו בשנת 

 

על הדו"ח ולהמציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח  ך כבודך מתבקש להגיש לוועדת הביקורת  את הערותי

 דו"ח  . הערות  , בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הבצירוף ה

 

ראש המועצה עליו ולהגיש למועצה לאישור את  מתבקשת לדון בדוח המבקר והערותהחדשה  ועדת הביקורת 

 סיכומיה והצעותיה בתוך חודשים מיום שנמסרו לה  הערות ראש המועצה . 

 

, המועצה מתבקשת לקיים דיון מיוחד בהם  תוך חודשים מן היום שבו תגיש הועדה את סיכומיה והצעותיה

  ולהחליט בדבר אישור ההצעות . 

 
 

 בכבוד רב  
 
 רשיד בדראן , רו"ח  
 מבקר פנימי ונציב תלונות ציבור  

 העתק : ועדת הביקורת . 
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 התכנון במועצה מקומית מג'ד אל כרום
 
, אשר מהווה פרק ליבה ברפורמה בתכנון  ובנייה . רפורמה לחוק התכנון ובניה   101פורסם תיקון  07.04.14 –ב 

היא הקלה על האזרח   101זו בהליכי התכנון ורישוי הבניה היא מקיפה ומעמיקה .  המטרה  העיקרית  לתיקון 

 ן הליכי התכנון והבנייה באמצעות מת ע"י הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים , וכן פישוט

 זמן קצוב למוסדות התכנון למענה ולאישור תכניות . 

 

חברי המועצה במטרה  6 –המורכבת מ    תכנון ובניהפנימית להוקמה ועדת מקומית מג'ד אל כרום במועצה 

שא תכנון להגביר את האחריות של המועצה כלפי תושבי הכפר ולהווה צעד משמעותי לקידום המועצה בנו

  .ובנייה

 

וראש המועצה לפעול לקידום תכנון מתארי מפורט תוך קביעת לוח זמנים לביצוע ועדת הרשות הציפייה מ

התכנון להסדרה עד התאריך הקובע , ובמקביל לנקוט בצעדים כולל  דיווח  לוועדה המרחבית נגד כל המפר 

 ומוסדות התכנון . רשות החלטה של האו תכנון 

 

, מנהלת פרויקטים וקידום תכניות  , ומתכנן אסטרטגי לתכנון ובנייה רה  מח' ההנדסה בצוערת המועצה הגבי

במטרה  לחזק  את הרשות המקומית  בהיבטי תכנון ובנייה ולשדרג  את יכולותיה  של מחלקת   כיועץ חיצוני 

 הוספת שטחי פיתוח . ע"מ  שהמחלקה תהיה בעלת סמכויות ואחריות לקידום תכנון מתארי ומפורט   וההנדסה 

 

המועצה  העמידה משאבים לקידום תכנון מפורט לשכונות /  מתחמים  במקביל להכנת תכנית מתאר כוללנית , 

 לרבות קידום איחוד וחלוקה על בסיס מתחמי תכנון .

 

  בנושא תכנון ובנייה : חסמים מרכזיים   וצגו ה  09/07/2019מיום   ת מטה מול  מטה  בישיב 

ליישוב קיימת תכנית מאושרת שלא עונה . בנייה  בעיה רוחבית בתכנון ובנייה ואי הנפקת  היתרי .1

  לצרכים של היישוב . 

הסכמי נעשו  מחסור בקרקעות מדינה /  שטחי  ציבור  ביישוב מגד' אל כרום  . במשך  עשרות שנים  .2

בעבר נתקבלו הרשאות , אדמות מנהל מקרקעי ישראל   ביישוב  מג'ד אל כרום להחלפה ומכירה 

 .    לצרכי ציבור  לבניית  גני"י  ומוסדות ציבור  והעיכוב  היה  בעיקר  עקב מחסור בקרקע

 היעדרם של אזורי תעשייה ותעסוקה  . .3

 מו"מ  תקוע  להרחבת שטח שיפוט מג'ד אל כרום  .4
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 פרויקטור   -הצעת מתכנן  

עוספיה (   –דאליה לדוגמא לפתרון  סאגת   התכנון וההיתרים  ברשות אחרת ) וולונטארי  לאמץ  מודל   .1

בתים  כמקשה אחת ולקדם  הנפקת היתרים באופן  ייזום מול    150לקחת שכונה/ מתחם  של   קרי 

בית  ספר  ברם  לא  מעשי , אין   פתרוןמצוי יו"ר  הוועדה המרחבית כי  ברמה המחוזית והארצית 

 .  ושמאית מתאימה  מעטפת משפטית

עסקאות להחלפת קרקעות מדינה מחוץ  דרך להגדיל  היצע קרקעות המדינה הנכללות בתחום  היישוב   .2

   . יישוב בתוך הליישוב  עם  קרקעות בבעלות פרטית 

  הצעת מטה 

מתאר מפורטות הכוללות הפרשות של מקרקעין   ובמקביל קידום תכניותת הרחבת תחום שיפוט הרש

 לצרכי ציבור . 

  המועצה תמציא מסמך בנושא , ויוגבש צוות של תכנון ובנייה במש"מ .

 תוצאות הבדיקה 
 סטטוס תחום השיפוט א .  

אסדרת מפת השלטון המקומי הינה סוגיה כללית . הצורך בהרחבת תחום השיפוט של המועצה  מול    •

בפורמים שונים ברם לא הוגשה בקשה מתאימה לשינוי מרחב תכנון / גודל שיפוט רשות אחרת עלה 

 הרשות לא  מצויה בדיונים של ועדת חקירה  .    -המועצה  . ממלא לא  הוקמה ועדת חקריה 

  29.10.2019 –התקציבים שאושרו ע"י  המועצה לקדום תכנון מתארי ותכניות מפורטות  עד  ל ב . 
תקציב מאושר  תאור  מס 

 אלפי ₪ 
הכנסות 

2019 
הוצאות 

2019 
הכנסות 
 מצטבר 

הוצאות 
 מצטבר 

 הערות 

 15/2014ישיבה  350 355 0 0  500  16039תכנון איחוד וחלוקה ג/ 103
 –/ג 16039תכנון קרקע פרטית    108

 תכנון מפורט כולל טבלאות איזון
 01/2015ישיבה  187 - 0 0 1,351

ישן לחדש  85כביש  תכנון תב"ע 143
 ישן  85ושינוי תב"ע הרחבת כביש 

 09/2016ישיבה  287 338 0 0 450

 09/2016ישיבה  278 - 0 0 450 16040תכנון תב"ע ג/ 144
תכנון איחוד וחלוקה ותצ"ר בתב"ע  166

 ישן וחדש  85מתחם בין כביש 
 04/2017ישיבה  35 - 0 0 500

 13/2017ישיבה  - - 0 0 550 הסדרת בנייה ביישוב  177
גיבוש תכנית לקידום התכנון  149

 והתכנית הרשותית לפיתוח כלכלי 
 12/2016ישיבה  263 219 22 0 500

+  06/2019ישיבה  635 523 170 233 923 העסקת מתכנן אסטרטגי  148
12/2016  +
04/2018 

אל דיל   10149  חוזה תכנון תב"ע -
 מסיל 

/  09/2016ישיבה  - - 0 0 1101
 מ. השיכון 

 01/2019ישיבה  0 0 0 0 680 כבישים  2תכנון מפורט בין  234
 01/2019ישיבה  0 0 0 0 400 השלמת איחוד וחלוקה בענה מערב 235
תכנון סטטוטורי ואיחוד וחלוקה  236

 14מתחם 
 01/2019ישיבה  0 0 0 0 570

  2035 1435 192 233 7975 סה"כ תקציבים  
 מטבלת רשימת התקציבים עולה כי: 

. אלפי ₪  6540ביצוע מתחת בצד הכנסות  .    0.26אחוז ביצוע  בצד הוצאות    .  0.18אחוז ביצוע  בצד הכנסות  .1

 אלפי ₪  600גירעון זמני . אלפי ₪  5940ביצוע מתחת בצד הוצאות 

גיבוש   149תב"ר   –ו  העסקת מתכנן אסטרטגי  – 148מלבד תב"ר ר"ים   לא  הייתה  תנועה  בתב 2019בשנת  .2

 .   תכנית לקידום התכנון והתכנית הרשותית  לפיתוח  כלכלי 

 תכנון תב"ע דיל אל מסיל  – טרם  נפתחו  תב"ר .3

 .  108   כלולה בהרשאה תקציבית לתב"ר מס' 103ככל הנראה הרשאה לתב"ר מס'   .4
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 מתאר סטטוס תכניות ג . 
 

 הערות  מיקום  סטטוס  מס'   –תב"ע  מס 
 28/02/1991 תכנית מתאר כלל יישובית   בתוקף  3700ג/ מתאר  1
 –מתאר 2

 שינוי 
 05/07/1993 שכונה צפונית  בתוקף  9186ג/

 -מתאר 3
 הרחבה 

מפורטת                   תכנית    28/11/2013 שכונה מזרחית  בתוקף  16039ג/
 איחוד וחלוקה 260-0318477

 -מתאר 4
 הרחבה 

תכנית מפורטת                  10/05/2015 שכונה מערבית  בתוקף  16040ג/
  איחוד וחלוקה  260-0625178

 מאושר שינוי ייעוד . החדש והישן  85בין כביש  בתוקף  /ג 10523 מתאר   5
שכונת מגורים בין שני  בהליך סטטוטורי   260-0295931  -ת  

 כבישים 
הודעה על פתיחת הדיון  25.03.2019
 בהתנגדויות 

 2015הגשה  בענה מערב  בהליך סטטוטורי 260-0283929 -ת  6
 מתחם רעיוני  דרומית  –מערבית  בהליך סטטוטורי 13/1מתחם  -ת  7
 מתחם רעיוני  צפונית  –מערבית  סטטוטוריבהליך  13/2מתחם  -ת  8
 מתחם רעיוני  צפונית ) צד מערבי (  בהליך סטטוטורי  14מתחם  -ת  9
 פיתוח עתידי בדרום  אל מסיל  ל שכונת די בהליך  10149   - ת 10
 
 

 סוגיות כלליות שהתכנון המרחבי נדרש להתמודד איתן  : 
 רוב התכנון נעשה על קרקע בבעלות פרטית .   .1

חלק מהאוכלוסייה גרה בבתים  פרטים על קרקע בבעלות או בחזקה פרטית . קיימים דורות של  .2

יורשים , ללא חלוקה של הקרקעות לבעליהן או רישום מסודר . הבעלות הפרטית על הקרקע 

המפוזרת והמקוטעת תורמת למצב שבו  לא ניתן לממש פיתוח קרקע  ולכל היותר הפיתוח יהיה  

צף  . פיתוח כזה מחייב תשתית פיסית ארוכת  טווח  . החשש  הרשות לא   מפוזר ובהיעדר ר

יכולה לעמוד בעלויות הקמתו ותחזוקתו  מחד וכן  המימוש בפועל  עלול להוביל סכסוכי קרקעות 

 בין בעלי הקרקעות לבין עצמם ובינם לבין הרשות או המדינה . 

 בנייה ללא היתר על הקרקע ...  .3

חלוקה  על קרקע בבעלות פרטית  ללא  הסכמה  קיים קשה  רב  להוציא  הליך איחוד ועריכת ב .4

 לפועל הקצאת מקרקעין לצרכי ציבור . 

 .אין מספיק קרקעות מדינה  .5

הסוגיות לעיל מהווים חסם מוחשי בפני תכנון מודרני הכולל הפרשות שטחים לדרכים , לשטחים 

 ציבוריים פתוחים ולמבני ציבור . 

 

 

  2019ייה בשנת מס' היתרי בנד . 
  

       0–שואף ל   2019מס' היתרי בנייה בשנת 
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   ים תגובת המבוקר

 
בעניין  הרחבת  תחום שיפוט  המועצה , הרשות הגישה בקשה להרחבת גבולות ע"ח שטח שיפוט של מועצה אזורית משגב . 

 משגב , כרמיאל , מג'ד אל כרום  )דיל אל מסיל (  -מונתה ועדת לתיקון גבולות ו

 

יש תכנון שמשרד השיכון עושה  אין  צורך  בפתיחת  תקציב בלתי רגיל כאשר  הפרויקט  מבוצע ע"י  המשרד  הממשלתי .

 והשכונה הדרומית .  13לבד כדוגמת  מתחם 

 

החסמים בנושא תכניות בנייה חוצים את כל המגזר ומזה שנים רבות קיים מחסור באדמות לבניית מוסדות ציבור . אין 

 מאית .  כללים ברמה ארצית לפתרון סוגיית הבנייה הלא מוסדרת  ברשויות המגזר , אין מעטפה משפטית וש

 

כי   שבתוקף    תופסת  במרוצת  הזמן מעמד  של  תכנית  איחוד  וחלוקה  בהסכמה  איחוד וחלוקה ללא הסכמה תכנית 

מעוניין  ממש  התושב לא אף זאת   ועל  אין  מנוס   מהפרשה  לצרכי  ציבור  , כולם  יודעים  שיש   הפרשה  לצרכי הציבור

   .  לטובת היישוב  ומתי ירוק  השטח יממש  מי   צריך  עיון  :   -ב שאלה .   שטח ציבור להקצות 

 

 סיכום 

 בצל  החסמים שמונו  לעיל  ,  האזרח  לא יכול לנצל היתרונות ברפורמה . 

בסיס להפרשת קרקע פרצלציה כב –ת  רה וחדשות  הכוללמפורטות ות תכנייכינו שתושבים  מ החשש 

 . ושוב לא  יתממשו   הסכמה  בסטטוס ללא והתכניות  יקובעו   לצרכי ציבור 

 יישום מודל הליך הרישוי  לבנייה בהיתר עלול  להיתקע  שנים  רבות  . 

חלופות תכנוניות  בהתאם לתכנית  איחוד וחלוקה מאושרת  ,   הצגתשוקלת לקדם במסגרת ,  המועצה 

 יביו ) מדידה והכנה והגשה עד אישור תצ"ר ( תצ"ר  עם כל מרכ
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  הטיפול במבנים בסימון  להריסה
 

, הוא החוק המסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל , מהרמה  1965 – חוק התכנון והבנייה , התשכ"ה

הארצית ועד הרמה המקומית . החוק קובע מדרג של מוסדות תכנון המסמיך אותם לקבל החלטות בנוגע לתכנון 

סד ) ז( לחוק קובע כי מו 145לחוק קובע כי כל שימוש בקרקע מצריך היתר בנייה . סעיף  145המרחבי . סעיף 

לא ייתן היתר בנייה אלא אם כן אושרה למקרקעין שלגביהם מבוקש היתר הבנייה תכנית הקובעת תכנון 

הוראות  בדבר ייעוד הקרקע , חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהן , שטחי הבנייה המותרים וגובה של 

תכנית כזאת עשויה להיות תכנית מתאר ארצית , מחוזית , מקומית או מפורטת . להלן יפורטו מאפייני המבנה . 

כל אחת מהתוכניות הללו וגורמי התכנון היוזמים ומכינים אותה , וכן יתואר תהליך אישור תכנית שעל בסיסה 

לבים : של הייזום והכנה , אפשר לקבל היתרים לבנייה . אפשר לחלק את תהליך האישור של תכנית לשלושה ש

 שלב ההפקדה ושלב האישור . 

מוצגים שלבי התהליך של כל אחת מהתוכניות משלב הייזום ועד שלב ההפקדה להתנגדויות טרם  1בטבלה 

 קבלת האישור . 

 חובת הפקדה להתנגדויות  גורם יוזם ומכין  סוג התוכנית 

 אין  המועצה הארצית לתכנון ובנייה  תכנית מתאר ארצית 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה /  תכנית מתאר מחוזית 

 ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה 

יש . התכנית תופקד בידי 

הוועדה המחוזית והעתק יועבר 

 אל מנהל התכנון במשרד הפנים 

תכנית מתאר מקומית / 

 תכנית מפורטת 

משרד ממשלתי , ועדה מקומית 

ן ולבנייה , רשות מקומית , לתכנו

בעל הקרקע או כל מי שיש לו 

 עניין בקרקע 

יש . התוכנית תופקד בידי 

הוועדה המחוזית והועדה 

 המקומית המתאימה 

 

פי חוק , כדי להפוך קרקע לזמינה לבנייה יש לאשר תכניות מפורטות במוסדות התכנון המוסמכים לכך )  –על 

וזיות ( ; על התוכניות המפורטות לעלות בקנה אחד עם תכניות המתאר בדרך כלל הוועדות המקומיות והמח

הארציות , המחוזיות והמקומיות . החוק גם קובע כדי לממש תכניות מפורטות לאחר אישורן ולהתחיל לבנות 

 על הקרקע ולהשתמש בה נדרש היתר בניה . הועדה המקומית או רשות הרשוי המקומית היא המוציאה  את

 ועל ההיתרים להתאים להוראות התוכניות.   ה כפי שנקבע בחוק ובתקנותיו ,היתרי הבניי

 

אישור ביטול  – 6הובא על  סדר יומה של המליאה  סעיף    10/09/2019מיום   14/2019בישיבת המועצה מס' 

להלן התכנית המוצעת . המדובר על  מבנים  – 260-0782524סימוני הריסה בתחום תכנית מזרחית מס' 

 רים לתחום דרך מאושרת או   שצ"פ . שחוד

המוצעת באה  לבטל סימוני הריסה לבתים או חלקי בתים אשר היו   260-0782524התכנית המזרחית מס'  

במסגרת התוכנית המקורית מסומנים להריסה והיו  אמורים  להיות  מוסדרים  במסגרת תכנית האיחוד 

  .וחלוקה
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המשיכו להיות .   0318477-260תשריט התכנית המפורטת המאושרת -המבנים  יועדו  וסומנו להריסה ב

  .   24/15/16039בבכ/מק/מסומנים להריסה ולא הוסדרו במסגרת תכנית איחוד וחלוקה 

לא הובאו בחשבון הבניינים העומדים להריסה והערך שלהם    24/15/16039בבכ/מק/בתכנית איחוד וחלוקה 

  אפס .  היה

שמטרתה שינוי יעוד המקורית  16039יצוין  כי השכונה המזרחית  עברה שני  גלגולים : תכנית מתאר הרחבה  ג/ 

,    260-0318477ואשר היו בה בתים או חלקי בתים שחדרו אז לשטחי ציבור  , התכנית המפורטת המאושרת 

מבנים  להריסה ולא   -ת  השורש אשר לא  יכולה לפתור בעיי 24/15/16039ותוכנית איחוד וחלוקה בבכ/מק/

ביטלה את סימוני ההריסה  ונוצר מצב שלביטול סימונים  הוגשה תכנית מפורטת חדשה לביטול סימני 

להלן  התכנית המוצעת . בדברי הסבר לתכנית המוצעת  נכתב כי : " תכנית זו מציעה לבטל את   -   הריסה  

 ם בשכונה מזרחית " . הוראות ההריסה בתוך המגרשים המיועדים למגורי

) להלן  התכנית המוצעת ( היו 260-0782524טבלת השטחים וגם טבלת זכויות והוראות  הבנייה בתכנית מס'  

בדיוק  לפי תכנית מס'  וכל הוראות התכנית המוצעת 0318477-260תואמות ובדיוק  לפי  תכנית מס'  

הביקורת  חשש  בפני מח'  ההנדסה  הכיצד  הוועדה ולכן בטרם  ישיבת המועצה העלתה    24/15/16039בבכ/מק/

 תיתן  לגיטימציה ותכשיר  התכנית המוצעת  ? 

 

 הביקורת בטרם  קיום ישיבת המועצה  בקשה  בדיקת  והתייחסות  המהנדסת ותשובה למס'  שאלות :  

  האם המבנים  המסומנים להריסה עומדים בהוראות  העיקריות  של  תכניות מאושרות קודמות

 האם המבנים לא חודרים לדרכים ושטחים  ציבוריים 

 האם אין התנגדויות  משכנים  

 האם ניתן  להוציא היתרי בנייה למבנים  אלו מכוח התכנית המוצעת , כולל  תכניות מאושרות קודמות ?  

 

נית המקורית הביקורת הבהירה כי  ללא שינוי  בנסיבות ,אין  פלא אם המבנים אשר היו  מסומנים להריסה בתכ

 ימשיכו להיות מסומנים להריסה . 

 

ועוד  ציינה  הביקורת  כי  אין  ספק שהטעמים הגורמים לתופעת הבנייה ללא היתר ביישוב אינה תמיד קשורה 

את התושב שישב  בכיליון  שאונסים  במכשולים  מוסדיים , תכנוניים ומשפטיםבתושב עצמו וייסוד התופעה 

ד שהחליט   לבנות ללא היתר  ולכן מן הראוי  שמח' ההנדסה  תבחן את התכניות עיניים תקופה ארוכה  ע

 שבתוקף לשם הסרת המגבלות הקיימות בהן שהביאו לסימוני   הריסה  מיותרים כבקשת המועצה . 
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אגב  המועצה  לבד היא שיזמה והגישה התכנית המוצעת ללא מעורבות הועדה לתכנון ובנייה  או  התושבים  

בעלים  ולכן  מן הראוי היה  לתת  חו"ד  הנדסית   עבור תכנית  המוצעת  ) ללא  איחוד וחלוקה !!( והחסמים ה

 להסרת הסימונים  כדוגמת : 

 הבעלות הפרטית כחסם בפני תכנון  •

 דפוסי התכנון והצרכים האמתיים של התושבים  •

 מחסור בשטח ציבור  •

 מחסור בתוכניות הנותנים פתרון תכנוני למבנים  בסימוני הריסה  •

 על אף  השלמת המשימה בלולאת  תכנית  , התושב לא שלם עם ההפרשה לצרכי ציבור   •

  

 ממצאי ביקורת 

 

מח' ההנדסה לא ספקה נתונים מהימנים לחברי המועצה בנוגע להיקף המבנים המסומנים להריסה  .1

 והחסמים אם בכלל להסרת  הסימונים . 

 

המוצעת  ובכלל זה השינויים ) פעולות תכנוניות כדוגמת שינוי תווי דרך ,  לא היו הוראות בתכנית .2

פירוט   התכנית ( שיעשו בתכנון החדש , תוך וכן הגדרת שלבים והתניות לביצוע  התווית דרכים וכד'

עיקרי הוראות התכנית ביטול  . עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני המוצע לבין המוצע בתכנית זו

 , ללא שינוי בטבלאות  24/15/16039הוראות ההריסה בתחום מגרשי המגורים שנקבעו בתכנית בבכ/מק/

 

 

  המבוקר תגובת 

רה את הבתים אך לא ביטלה את סימוני ההריסה כי ביטול סימונים אלה תכנית האיחוד וחלוקה הסדי •

ולכן : התוכנית המוגשת הינה לבטל סימוני הריסה לבתים או חלקי בתים אשר  .מחייב תכנית מפורטת

  .היו במסגרת התוכנית המקורית מסומנים להריסה והוסדרו במסגרת תכנית האיחוד וחלוקה
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מטרת התכנית החדשה  הייתה ביטול סימון הריסה ברם עורך התכנית השיג מטרה  הביקורת העירה כי

לשיטת העבודה של  המהנדסת  אם  המיקום של החלקה  . סימנים  במחי  מאוד  בהינף יד , פשוט  זו

  . דאגה  לא תהיה  עוד  להיות מגרש המיועד למגורים  הופך

 

יש לפרט עיקרי הוראות  2.1  בסעיף  שפורטהכפי   לדעת הביקורת  כדי לממש את מטרת התכנית

וכן הגדרת שלבים   ובכלל זה השינויים ) פעולות תכנוניות כדוגמת שינוי תווי דרך , התווית דרכים וכד'  התכנית

פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני המוצע לבין   והתניות לביצוע התכנית ( שיעשו בתכנון החדש , תוך

  . המוצע בתכנית זו

 

קיימות   ימשיכו  להיות  להריסות מבנים  המתייחסות  או מוצעת ,  ההוראות  אין   ספק   בכל תכנית מאושרת

לאחר ביצוע ההריסה   מבנה המסומן להריסה אלא  היתר בנייה בתחום החלקה שבה קיים  ולא ניתן להוציא

   .  נייןאבל זה לא הע  הריסה בפועל  בפועל .מאידך  יתכן ולעולם לא תבוצע

 

ביטול סימוני הריסה היה ניתן להכשיר מלכתחילה באמצעות הליך תכנוני  שקובע  מיקום  דרכים ושטחי  ציבור  

 הממזער  עד למינימום הנזק למבנים  עם  סימוני הריסה בתכנית מחוזית  מקורית  .

 

דומני  ניתן  למזער הנזק  עד  לאחר  השלמת  המשימה  בלולאת  תכניות  לא ניתן להפוך  הקערה על פיה  ברם 

       המסיר  מכשולים תכנוניים ומשפטייםלמינימום  באמצעות הליך 

 

משפטי על מנת לוודא כשירות התכנית   למח' ההנדסה לבקש הסבר מעורך התכנית ואף יעוץ  הביקורת  המליצה

 התכנית קופת המועצה. הבדיקה לכשירות התכנית בסמכות הוועדה אבל מי שממן  החדשה המוצעת  .  אכן

 

הגשת תכנית ללא הוראות הפעלה מרוקנת התכנית מהתוכן  ולכן בנוסף לפירוט ההוראות  והשינויים הנדרשים 

זו  שאגב מומנת מקופת המועצה   ,  תושב פלוני   היה צריך להגיש  במימון  פרטי תכנית מפורטת  בתכנית

 הנותנת  פתרון  יצירתי לבעיית  מבנה פרטי והמסומן להריסה . 

 

 . בכלל באשר לבנייה הקיימת ללא היתר , יוסר איום ההריסה  עד מציאת פתרון והסדרה תכנונית ומוניציפאלית 

 

שוקלת לקדם במסגרת ,  הצגת  חלופות תכנוניות  בהתאם לתכנית  איחוד וחלוקה מאושרת , תצ"ר   המועצה  

 עם כל מרכיביו ) מדידה והכנה והגשה עד אישור תצ"ר (
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 מועדון גיל הזהב
 

 עפ"י הוראות צוו המועצות המקומיות : 

 מסוג חוזים אלה: ועצה מקומית רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מ . 3

ובלבד ששיעור  חוזה קיים, בפרט מפרטיהמקומית, חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה  )א( (7) 

 על פי החוזה הקיים ; לגבי אותו פרט מההוצאות  50%הגדלת ההוצאות לא יעלה על  

, ובלבד הוספת פרטים לחוזה קייםחוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה המקומית על ידי  ב()

על פי  מכלל הוצאות המועצה המקומית 25% ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על

 אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת; 50%יים או על קהחוזה ה

 ההתקשרות עם הקבלן פטורה ממכרז : 

 מהוצאות באותו פרט ;  50%עד  –אם הגדלת החוזה הקיים בפרט מפרטי החוזה 

אם המועצה קבעה   50%מהוצאות הרשות   על פי חוזה הקיים , או  עד  25%עד –פרטים   על ידי הוספת הגדלת החוזה  

 שעריכת מכרז נוסף לא תביא  תועלת . 

 כל חוזה קבלני שנתם ע"י  המועצה הינו בעל תוקף ומסגרת תקציבית  מוגבלת . 

 על פי הפירוט הבא :    75% –המועצה  רשאית  להגדיל את היקף ההתקשרות עד ל 

 מכלל הוצאות המועצה    25%עד  –ריגים  ) הוספת פרטים לחוזה ( בסעיפים ח .א

   50%עד  -בסעיפים קיימים  ) הגדלת בפרט מפרטי החוזה (  .ב

לא ניתן להגדיל  היקף ההתקשרות  אם  לשם כך נדרשת  מחלקת ההנדסה  לפנות למועצה  להגדלת  היקף  ההתקשרות . 

 מדובר על עבודה חדשה או עבודה שונה . 

הפיס  אושר הקמת מועדון פיס לגיל הזהב בסכום  מענק מאושר ממפעל   09/05/2017מיום   05/2017בת המועצה מס' בישי

 ₪ .    224,972אושרה  תוספת מענק  בסך  11/07/2017מיום   ₪06/2017 . בישיבת המועצה מס'  1,604,000בסך 

 

 יס  להלן  פירוק  ישיבות המועצה לאישור מקורות מימון  מפעל הפ

סכום מענק  מענק מס' תכנית פיתוח  מועד הישיבה  מס' ישיבה 

 פיס 

 הערות 

 מענק   אלפי ₪  590 1895/2011 2011 17/7/2011 10/2011

 1895/2011ביטול מענק  אלפי ₪  950 3550/2013 2012 14/01/2013 01/2013

 3550/2013ביטול מענק  אלפי ₪   1604 83/2017 2012 09/05/2017 05/2017

   83/2017יתווסף למענק  224,972 428/2017 2012 11/07/2017 06/2017

 

 מ"ר קשיש . 339 –שטח בנייה מאושר כ 

לביצוע עבודות הקמת מועדון לגיל הזהב  . ועדת המכרזים אשר התכנסה ביום  11/2016המועצה פרסמה מכרז מס' 

וכה במכרז ביחס לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז . ביום הכריזה על הצעת הקבלן) ח.י (  כהצעה הז 25.01.207

 נחתם חוזה בהתאם לתנאי המכרז .  15.02.2017
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   29.05.2019להלן פירוט עלויות הפרויקט ליום 

  6109007000 פריט 

 עבודות  י.ח 

6115045000  

 פיקוח ע.מ 

2.9%   

6112061000 

 תכנון  מ.ס 

10.5% 

סה"כ 

עלויות  

 הפרויקט 

2014521750 

 דמי הקמה 

2014511510 

 39,154 360,077 45,630  314,447   1ן חלקי -ח

 7,623 737,357 78,606 18,565 640,186 2ן חלקי -ח

  229347 17,829 5,961 205,557 3ן חלקי -ח

  341927  18,498 323,429   01.01.2019 – 4ן חלקי -ח

 46,777 1,668,807 142,065 43,024 1,483,619 סה"כ ליום  

 

 29.05.2019להלן פירוט העברות מפעל הפיס ליום 

סכום  מועד ההעברה  

ההעברה  

2004611529 

כיסוי  

 עבודות י.ח 

כיסוי פיקוח 

 ותכנון 

 352,180 314,447 37,773 

 624,651 624651  

 6,309 6,309  

10.12.2018 203,500 203,500  

10.12.2018 42,929  42,929 

 80,662 1,148,907 1,229,569 סה"כ 

 

  29.05.2019לפי פרק תקציבי  ליום   46להלן ריכוז התקבולים והתשלומים של תקציב בלתי רגיל מס'  

הפרק 

 התקציבי 

תקציב 

 מאושר 

2004621750 

הוצאות 

 מצטבר 

2004611529  

הכנסות 

 מצטבר 

הוצאות  גרעון זמני 

01.01.2019  

הכנסות מתחת 

p.n 

84 1829 1,668,708 1,229,569 439,139 341927 97212 

 

 .   29.05.2019להלן סיכום דוח  הכספי  ליום 

 אחוז הביצוע  ביצוע מתחת  ביצוע  תקציב יחסי   תקציב  סוג 

 67.23 599,403 1,229,569 1,828,972 1,828,972 הכנסות 

 91.24 160,264 1,668,708 1,828,972 1,828,972 הוצאות 

 

 ,  עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת ולכן  הוחלט  לאשר לקבלן : לדעת ההנהלה 

 תוספת מעלית חשמלי .   25% •

 תוספת להשלמת דרישות כיבוי אש לצורך אישור אכלוס   10% •

 

 

 



 המועצה המקומית מג'ד אל כרום                         مجلس مجدالكروم المحلي
 20190מג'ד אל כרום        20190مجدالكروم         

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           

 

14 

 

 תוצאות למועד הבדיקה 

לא נפתחו  כרטיסים   לספק  ,מפקח ,מתכנן  לפי מספר סידורי ) ספציפיים   לפרויקט מועדון גיל הזהב   .1

 . כרטסת  כל ספק או בעלי מקצוע  כוללת  תערובת  התחשבנויות למס' פרויקטים .  לפרויקט ( 

אין התאמה בין סכום העברת מפעל הפיס  לבין  התפלגות התשלומים לספק , פקח  , מתכנן   בהתאם  ליחס  .2

 ( .   0.092,   0.025,  0.883העלויות באומדן  עלויות הפרויקט ) 

 בבקרת הכנסות  .מעקב לקוי  .3

 עבודה חדשה ) עבודה שונה (  ללא מכרז  –הוספת פרטים לחוזה  קיים  .4

 אלפי ₪   לפי  התחשיב  הבא :  366אלפי ₪ , וסיכון  לגירעון  מתגלגל    439גרעון זמני  .5

 .   1,894,984=   1.17*  1,199,737*  1.35   -צפי עלות העבודות ע"י  הקבלן כ 

 ₪     54,954=  %1,894,984  *  2.9  -רויקט  המאושר   כ צפי  פיקוח  מעלות הפ

 ₪   198,973=  1894984*  10.5% –צפי יועצים ותכנון מעלות הפרויקט המאושר כ 

 ₪   46,777 –דמי הקמה כ 

 ₪ .  2,195,688 –סה"כ צפי  עלויות הפרויקט  כ 

 ₪ .  1,828,972–סה"כ צפי הכנסות מפרויקט כ 

 אלפי ₪  366גלגל   גירעון מת –הסיכון 

 

 תגובת המבוקר   

הכסף  הפרויקט איננו נמצא בגירעון בכלל אלא להפך נמצא בעודף מזערי כי כבר שוכב במפעל הפיס דיווח שטרם שוחרר

  למועצה.

 

 

אין המדובר על גידול בפרט מפרטי חוזה קיים  או הוספת פרטים על בסיס עבודות בחוזה קיים . הגידול  לדעת הביקורת 

מהוצאות הרשות ובכל  מקרה  ספק אם  קיים  25%בהוצאות עקב הוספת העבודה החדשה ) מעלית ובטיחות (  הינו  מעל 

יא תועלת .  תמוה בעיני   מדוע צוות היועצים  פטור  ממכרז אלא אם כן המועצה נמקה מדוע עריכת מכרז נוסף לא תב

והמתכננים לא כלל  באומדן  מעלית ובטיחות  ) העבודה החדשה ( על אף ומדובר  על מועדון גיל  זהב שהדרישה לנגישות 

 .     ובטיחות  היא  בסיסית

מהתקשרות נוספת ללא   לציין כי הוספת פרטים חדשים לפי מחירון דקל או  כל מחיר הוגן אחר  לא פוטרת המועצה

 ממכרז .

 .אלפי ₪  שאין לו בשלב זה מקורות מימון ע"י  מפעל הפיס   366 -מן הראוי היה לתת הסבר על הגירעון המתגלגל  כ

  1230  -ללא שינוי כ  31/12/2018אלפי  ₪  טרם הוגדל , ביצוע הכנסות  כולל שריון  מיום  1829 –אגב תקציב מועדון כ 

 .  אפס  – 29.10.2019 ליום  2019אלפי ₪ , ביצוע שנת 
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 מועדון מועשר

ביטחון  מועדון מועשר הינו מענה מונגש לאזרחים ותיקים המתקשים להגיע בכוחות עצמם לשירותים חברתיים , ומעניק

 תזונתי ופעילות חברתית . 

 

 אוכלוסיית היעד במועדון מועשר 

 זקנים עצמאים ותשושים קל . .א

 זקנים , שאינם משתלבים במסגרת הקיימות , עקב אפיונים ייחודיים , הגורמים      לבידולם .  .ב

 זקנים הזקוקים לתמיכה בתזונה  . ג

 זקנים ללא עורף משפחתי או תמיכה משפחתית .ד

 זקנים הסובלים מבדידות וזקוקים לחברה ופעילות פנאי   .ה

 זקנים נזקקים מעוטי הכנסות  .ו

 

 מטרות 

 אי לאוכלוסייה הזקנה המבודדת הרחבת שירותי הפנ .א

 הנגשת המועדון לאוכלוסייה המתקשה להגיע בכוחות עצמה   .ב

 תמיכה בתזונת הזקן  . ג

 השתלבות של זקנים נוספים במועדון  .ד

 העשרת התכנים במועדון  .ה

 העצמת הזקנים ע"י שיתופם בקבלת החלטות  .ו

 המטרות המצוינות במועדון חברתי  .ז

 

 אמות מידה 

 

 ביום פעילות   30 -לא יפחת מ מספר המבקרים במועדון .א

 המועדון יאושר ברשויות אשר אין בהן מרכז יום  .ב

 זקנים  300המועדון יאושר ברשויות בהן גרים לפחות  . ג

מועדון מאושר יופעל ביישוב בו כבר פועל מועדון חברתי מוכר ושניתן להסב אותו למועדון מועשר במלואו או  .ד

 בחלק מימי פעילות המועדון .  

 

 זמני פעילות המועדון 

 שעות לפחות , ביום פעילות .  5המועדון יפעל כמועדון מועשר לפחות שלושה ימים בשבוע ובמשך 
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 סל השירותים  

 רט במועדון חברתי ובנוסף כמפו .א

 ארוחה אחת קלה עשירה  .ב

 הסעות קבועות . ג

 תכנית חברתי מועשרת שתכלול לפחות שני נושאים מתוך התחומים הבאים  .ד

 אישית  –העצמה , מיצוי זכויות ותקשורת בין  .1

 התגוננות בפני אלימות והתעללות  .2

 פנאי והתפתחות אישית : קורסים ,חגים , הרצאות , טיולים   .3

 קידום בריאות והפעלה גופנית המותאמת לגיל זקנה , והמודרכת ע"י בעל הכשרה בתחום    .4

 באחת מישיבות הצוות . הועלה   דוח ביקור חיצוני  הנערך  ע"י  מפקח מטעם  משרד הרווחה בעניין מועדון מועשר 

 

 הפרטה / סגירת מועדון מועשר . –הסיכון 

 הסיבות העיקריות : 

ה דוח  הליקויים  הוגש למנהל מח'  הרווחה בעקבות  ביקור מפקח מטעם  משרד הרווחה  במועדון מועשר וכנרא •

חודשים עד שאותרה מדריכת פעילויות  , עדיין לא  8כלל המלצה להפריט השירות או  סגירה   .המדובר על  

דוח  הביקור החמור הועבר מיד לראש חודשים , הפסקה ועיכובים  במנה חמה .  8נקלטה מדריכת ספורט ולקח 

  המועצה ויסווג בסטטוס  לטיפול מנהל הרווחה /הצוות לתיקון ליקויים . 

 כידוע  , המועצה  עמדה באמות המידה לפתיחת מועדון מועשר .   

 :    2019פירוט תקציב מועדון מעושר לשנת 

 ביצוע למועד המעקב   תקציב הכנסות ₪  סעיף תקציב  מס' 

השתתפות קשישים במועדון   1344500420

 מועשר 

10,000 3,870 

 74,481 178,000 מועדונים מועשרים   1344500930

  תקציב הוצאות  סעיף תקציב  מס' 

 49,318 238,000 מועדונים מועשרים   1844500840

  

 כדי שלא ייסגר או יועבר לספק  חיצוני מן הראוי היה  להקפיד על יישום הוראות  להפעלת המועדון שלהלן  :  

 שעות לפחות , ביום  פעילות ( ;  5)  8:00-13:00ימים בשבוע בשעות   3 –המועדון יפעל ב  .1

 ביום פעילות ;  30 –מס' המבקרים במועדון לא יפחת מ  .2

 במועדון חברתי ;סל שירותים כמפורט  .3

 אספקת ארוחה אחת קלה ועשירה;  .4

 ₪ ; 30כל חבר במועדון מועשר ישתתף בסך  .5

העצמה , מיצוי זכויות  -פעילות חברתית מגוונת :  תכנית חברתית הכוללת שני נושאים מתוך התחומים  הבאים  .6

בריאות והפעלה גופנית  אישית , התגוננות בפני אלימות והתעללות , חוגים וטיולים , קידום  –ותקשורת בין 

 המודרכת ע"י בעלי הכשרה בתחום .   

 ₪ .   416משרד הרווחה מממן עבור כל משתתף במועדון מועשר סך של  .7
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 : דיקה העלתה הב

אמורה להיות פתירה כי גרים ביישוב לפחות  לגבי החוסר  במספר הקשישים  המשתתפים  במועדון  ,  הסוגיה •

הדיווח היה   2018בשנת אגב    זקנים  וממלא  יש לוודא  נוכחות והשתתפות  סדירה של זקנים במועדון .  300

 מלא . 

 

לגבי איתור מדריכים , סוגיה  זו  אמורה להיות פתירה כי המדובר  על ארבעה  תחומים של פעילויות חברתית   •

 ב הבחירה רחב . אגב  מנהלת המתנ"ס אף הציעה  סיוע  ושיתוף פעולה בעניין .  ומרח  מגוונת

 המלצה 

וודא  יישום הוראות קול קורא  והנחיות להפעלת ימנהל הרווחה בשיתוף  פעולה עם פיקוח משרד  הרווחה  •

  . מועדון מועשר
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 חוקי  עזר

 . חשיבות רבה  ככלי ניהולי ומימוני לצורך מתן שירותים לתושביםבהתקנת חוקי עזר  ישנה 

הקובעת שיעור קנס אחיד , בשקלים  חדשים , לכל   הוראת עונשין  כלליתלפקודת המועצות המקומיות נקבעה  23בסעיף 

ום לבית מי שעובר על הוראה שבחוק עזר כלשהו של מועצה מקומית .הוראת עונשין כללית זאת מאפשרת הגשת כתב איש

לי אשהוא קנס מקסימ משפט על הפרת הוראה מהוראות חוק עזר כלשהו ובית המשפט יכול לפסוק לפיו קנס משמעותי

של המועצה המקומית  הוראה פלונית בחוק עזרלפקודה מתייחס לעבירה על  26סעיף  ונתון לשיקול דעת בית המשפט .

 ושיעור הקנס לכל עבירת קנס . 

 הקבועות בחוקי עזר , מתחלקים לשניים :  דרך האכיפה של עבירות

 לפקודת המועצות  ;  23הגשת כתב אישום בהסתמך על סע'  .א

דובר באכיפה שיכולה להסתיים בלי שהדבר בכלל ייבחן מ.   פקח המועצה מכוח צו עבירות קנס ע"י מתן דוח  .ב

 בפני בית המשפט , אלא רק בידי הפקח הנותן את הדוח .

רביזיה בנושא   חוקי עזר הישנים  , חלק  בוטל  ובנוסף  חוקקו  חוקי עזר  חדשים   במטרה להגיע לרמה  המועצה עשתה 

 של רשות נורמלית  שמותקנת בה  מערכת חוקי עזר  עם תפיסה מודרנית .

חוקי עזר למג'ד  אל כרום . בישיבת ועדת החוקה , חוק ומשפט   8פורסמו   -חיקוקי  השלטון המקומי   -בקובץ התקנות 

 אושר צוו המועצות המקומיות ) עבירות קנס ( מועצה מקומית מג'ד אל כרום .   09/05/2016בכנסת  מיום 

 להלן רשימת  חוקי עזר חדשים  מאושרים  : 

 791. קובץ תקנות  08/2012מועצה מס'   רוכלים  : ישיבת .א

 791.קובץ תקנות  08/2012פיקוח על מכירת בשר ומוצריו : ישיבת מועצה מס'   .ב

  791. קובץ תקנות  08/2012הריסת מבנים מסוכנים : ישיבה מועצה מס'   . ג

 791.  קובץ תקנות  08/2012סימון רחובות : ישיבת מועצה מס'   .ד

  791קובץ תקנות  –ם ושמירת ניקיון איכות הסביבה : מניעת מפגעי .ה

  861. קובץ  תקנות  08/2016  -ו  13/2015סלילת רחובות : ישיבת מועצה מס'    .ו

   861.  קובץ תקנות  08/2016  -ו  13/2015תיעול  : ישיבת מועצה מס'   .ז

   799. קובץ  תקנות   08/2012העמדת רכב וחנייתו : ישיבת מועצה מס'   .ח

  -06/2014קי עזר ) איכות סביבה , שלטים , רוכלים , סימון רחובות (  : ישיבה צו עבירת קנס לחו .ט

    856קובץ תקנות 

לפקודת העיריות " עותקים של חוקי עזר יוחזקו במשרדי העירייה ויהיו מצויים למכירה לציבור " . סעיף  263על פי סעיף 

ל משלם מיסים או תושב זכאי לעיין , בין היתר בכל חוק קובע כי , כ 1950 –לצו המוצעות המקומיות )א( , התשי"א  199

 עזר של המועצה .  
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 הפעלת חוקי עזר :  בדיקת 

הזכות אודות , בין היתר , שב אין מספיק מידע . לתו חוקי העזר ותרגומן לא פורסם באתר האינטרנט של המועצה  .1

.  בכלל וצוו עבירת קנס בפרט  עזר ה י וונה ליישם הוראות  חוקלעיין  ,  בכל חוק עזר של המועצה  . לא נראה באופק כ

 בכלל אין  עותקים של חוקי עזר במשרדי  המועצה   ומחלקות המועצה לא  נגישים לחוקי עזר . 

 בדיקת היועמ"ש ואישור המליאה . לנוהל פנימי לא הוצע כיפת חוק עזר צוו עבירת קנס . אנוהל פנימי לאין  .2

או פקח ם חיצוניים   שירותיבאמצעות אם לאכוף חוקי העזר , ולא  נתקבלה  החלטה סופית   לא התקיים דיון  .3

 . ו/או  בשילוב  עם  פקח אשכול בית הכרם המועצה 

לא הונפק  לפקח עובד המועצה  כתב הסמכה הכולל כל הסמכויות  הקבועות בחוק , כולן או חלקן , לשם פיקוח על   .4

אגב  בעבר הרחוק  כוונה למי שראש המועצה הסמיכו בכתב למפקח לעניין הוראות חוק עזר . הביצוע חוקי עזר . 

לזלו כי  אז  המועצה לא יכלה לקנוס ולאכוף הפקחים  השתמשו בפנקסים ידניים  והוציאו התראות , התושבים ז

חוקי עזר בתירוץ לא  היה חוק ברירת קנס  . היום  הותקן  חוק  כזה  ועל  אף זאת  שוררת אנדרלמוסיה בכל הקשור 

 לסדר ואכיפת חוקי עזר . 

עים כדוגמת  פקח רב תכליתי אחד . אין כיום  מספיק כ"א  של  פקחים ואף אין אמצהפעלת חוקי העזר מוטלת על  .5

חוסר איגום המשאבים בתחום זה . להפעלת חוקי העזר השונות תיאום בין מחלקות המועצה רכב סיורים . אין 

 מחליש את יכולת המועצה לבצע פיקוח יעיל בתחומה , בכל הקשור למילוי הוראות חוקי העזר . 

ה . המליאה דאז  השאירה  פתח למינוי  המלצת ועדת הביקורת לשעבר למינוי פקחים כולל אכיפת חוקי עזר לא יושמ .6

הובהר למשתתפים כי   הולכים   01/04/2019פקחים  ע"י  האשכול .  בישיבת מטה האשכול מול מטה המועצה מיום 

מצלמה מגוונים  13 –  -להקים חדר בקרה  מחובר למצלמות בשטח ואיוש פקח אזורי . לכל יישוב משוריין  תקציב ל

כל  כפר מיישובי האשכול  אמור להיות מתואם  עם  הפקח האזורי  ובמידת הצורך  ימונה שונים . הפקח המקומי ב

לכאורה לא אמור להיות חיכוך  בין הפקח החדש המקומי  כשימונה או  הפקח האזורי  לבין הפקח  פקח מקומי נוסף . 

שטרה , משטרה ירוקה , פקחי  מ –רב תכליתי במועצה  . מנהלת תשתיות ערכה שולחן  עגול לכל גורמי האכיפה   -ה 

איכות הסביבה .. ע"מ  לזהות שיתוף פעולה רב משתתפים של גורמי אכיפה והכיצד ניתן לקדם מוקד אכיפה אזור . 

הפקח   –מוקד האכיפה החדש לפלאפון של הפקח המקומי ואז יכולים לעבוד ביחד  ית יהיה ניתן להוריד אפליקצי

 התחום שעבר לטיפול האשכול תקוע .  האזורי והפקח המקומי . 

 –המועצה לא  רכשה , וממלא לא היה צורך לרכישת  מכשיר קודן להטלת קנסות כי לא התקינה  רשת  אכיפה  .7

 מסופים  להפעלת  חוקי עזר . 

ה , שלטים , רוכלים , סימון אושרו דרגת הקנס בהוראות ספציפיות של צו עבירת קנס לחוקי עזר  ) איכות סביב .8

. סכומי הקנסות  ביתר  חוקי עזר  בהוראות כלליות  ולא נקבע  להם דרגות  14.09.2018רחובות ( שעודכן בתאריך 

 הקנס בצוו עבירת קנס  

צוו עביר קנס שייועד להפעלת  חוקי עזר .  -ן בנק מיוחד להפקדת הכנסות עצמיות מחוק עזר -המועצה לא פתחה  ח  .9

  עזר לא משמשים כלי מימוני לצורך מתן שירותים לתושבים .  חוקי

 מצב סוציו אקונומי נמוך ,והסוגיה רוחבית  .10

הכולל כוח שיטור ייעודי קהילתי  ויחידת פיקוח ייעודית ברשות , אשר ירתיע , ימנע  –לא הוקם מערך אכיפה משולב  .11

 י חברתית. ואיכוף בתחום עבירות איכות החיים , האלימות וההתנהגות האנט
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  סיכום  אירועים   

 :  חניית רכב •
 אירוע : רכב חונה במפריע  לתנועת רכבים או  הולכי  רגל 

  הסוגיה : מחסור בכלים ואמצעים ליישום הוראות חוק עזר כדוגמת :
 מקומות  חנייה מסודרים  אין   .1
 גורר מורשה אין   .2

 מח'  התברואה כוללת  פקח  רב  תכליתי  אחד .3
 :    פיקוח  על כלבים •

 אירוע  :  נשיכת  כלב   משוטט.  
 הסוגיה : מחסור בכלים ואמצעים ליישום הוראות חוק עזר כדוגמת :

 ברבע  משרה .  –שירותי וטרינארי על בסיס אזורי  .1

אין  מספיק  כלים  לתפיסת כלבים  משוטטים  . לא  משתלם למועצה  לשאת בעלות  שירותי לוכד  .2
 כלבים משוטטים  בכלובים כלבים ואחזקת 

 מח'  התברואה כוללת  פקח  רב  תכליתי  אחד .   .3

 : הצבת תמרורים ברחובות היישוב  •
 אירוע : : אי ציות  לתמרורי תנועה   . 

  הסוגיה : מחסור בכלים ואמצעים ליישום הוראות חוק עזר כדוגמת :
 מח'  התברואה כוללת  אך ורק  פקח רב  תכליתי  .   .1

 
 השלמת תכנית תנועה ותמרורים ביישוב  .בשלב ראשון מומלץ  על  אזהרות . :  תרון פ

 : חניית משאית  •
 אירוע :  משאית חונה  בחצר  בניין  המועצה  על אף הצבת  תמרורים במקום בולט  

 כניסה לחצר בניין המועצה . ב              
  הסוגיה : מחסור בכלים ואמצעים ליישום הוראות חוק עזר כדוגמת :

 מקומות  חנייה מסודרים  אין   .1
 גורר מורשה אין   .2

 רב  תכליתי  .  מח'  התברואה כוללת  אך ורק  פקח  .3

 משטרה קהילתית לא  מעורבת מספיק  באכיפת חוק  עזר .  .4
 

 אושר פה אחד חקיקת חוק עזר לחניית  13/2019בישיבת המועצה מס'  : פתרון                               
 המשאיות בחניונים המיועדים לכך מחוץ לכפר ופרסום החוק רק לאחר                                              
 שתהיה חלקת אדמה מתאימה                                               

  : הפרות להוראות  חוקי עזר   •
ייה בלתי חוקית ופגיעה ברכוש ציבורי,  הפעלת רמקולים ורעש בשעות לא שגרתיים  , בנאירוע  :  

, למדרכות   ,   פתיחת בתי עסק בשעות  לא שגרתיות , אי הסדרת חובת השמירה   ת בעלי עסקים גליש
, אי הדברת מזיקים  בסביבת  בתים , רכיבת אופניים  ללא   נהג רכב המשליך חפצים   תוך כדי נסיעה

ן ..... עבריינות ועבירות הפוגעות באיכות החיים של רישיון , פרסום מודעות ושלטים ללא רישיו
 התושבים  . 

  
  : פתרון  

 .עזר   י החלטת מועצה  להפעלת חוק  -המפתח לשינוי  .1
  –צוות לתיקון  ליקויים יכין ויוציא לפועל תכנית מערכתית כוללת ליישום  חוקי העזר  .2

הוראות ביצוע ליישום   תוך טיפול בגורמי העומק היוצרים הפרות  לחוקי עזר   ולהביא  
למיגור  תופעות אלה . לצרף לצוות  ראש  המועצה  וחבריה ,  נציגים מקרב מנהיגי היישוב  

 כנון התוכנית  והוצאתה לפועל .  שיהיו שותפים לת
 בהפרות בחוקי עזר . גיבוי  המועצה  לפעולות פיקוח ביום יום   מועצה ה של טיפול  מידי  .3

לעודד תושבים  לדווח למועצה על  הפרות  להוראות חוקי עזר . לעודד  תושבים לדווח   .4
משטרה למועצה  ולמשטרה על הפרות להוראות חוק . הידברות קבועה בין  תחנת ה

 –הקהילתית  לבין  המועצה  והתושבים . נוכחות קבועה ומיטבית  של משטרה קהילתית 
 . שירותי משטרה  קהילתית  נגישים והיענות מהירה
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 סיכום והמלצה 

   ה . וכושר ההרתעה של  התדמיתפוגע בהכנסות המועצה , אי אכיפת חוקי העזר 

 הסכמת הרשות להקמת והפעלת מערך אכיפה  בתחומה  .1

 להעמיד כוח אדם מתאים ואמצעים נדרשים לצורך הקמת והפעלת מערך אכיפה  .2

 הכללת כל חוקי עזר , שנמצאים בתחום אכיפה ,  בצוו עבירות קנס  .3

   ת  מועצה  להפעלת  חוקי עזר . דיון בסיבות כישלון הפעלת חוקי עזר וקבלת החלט .4
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  עובדים ומוסדות שכר
 

נושא קבלת עובדים ברשויות המקומיות ואופן ההתקשרות עמם , הוסדרו בתקנות שונות , בצווים , בפקודת המועצות המקומיות , בחוזרי מנכ"ל  
 משרד הפנים ובהנחיות מנהל האגף לכוח אדם ושכר ברשומ"ק .   

כות מוחלטת על ביצועי חשב השכר ותוכנת מטרופולין .   תקציב השכר הינו המשפיע העיקרי על תקציב הרשות המקומית , ועם זאת , קיימת הסתמ
ההסכמים הקיבוצים הנחתמים חדשות לבקרים , היישום המורכב בתוכנת השכר וחוסר   –ניהול מערך השכר ע"י עובד אחד בלבד , מורכבות השכר 

י חודש  בחודש ,  כל  זה  דורש  עריכת  ביקורת סנכרון בין תוכנת נוכחות העובדים לתוכנת השכר , המצריך הכנסה ידנית של נתוני השכר  מיד
 .   ות מטרופולין  בתדירות הנדרשת  ע"י מומחה לשכר המתמצא ושולט שליטה מלאה  בתוכנ 

 
 החוקים הרלוונטיים 

   1962 –צו המועצות המקומיות ) שרות העובדים ( התשכ"ב  •
   1977-צו המועצות המקומיות ) נוהל קבלת עובדים לעבודה ( התשל"ז  •

   145 –  139סעיפים   –צו המועצות המקומיות )א(   •

   1985 –חוק יסודות התקציב התשמ"ה   •
 הוראות ביצוע .   •

 שאלות  בתהליך   
 .  העברות נטו לעובדים   1

? טופס אישור העברת הכסף חתום ידנית ע"י  מורשה החתימה  או  העותק  השני החתום ע"י   מי צריך לאשר זיכוי העברת המשכורת לחשבונות הבנק  של  העובדים 

 הבנק  ומוחזר למועצה ?   

רשימות  מדפיס  –תשלומי שכר לעובדים  רשימתהשכר  מכין דרך העברות בנקאית של בנק דקסיה לחשבונות הבנקים של העובדים .  חשב מתבצע  תשלום משכורת 

 ומחתים מורשה החתימה ידנית על הרשימה )חתימת הגזבר , ראש המועצה והחשב המלווה ( ומפקסס לבנק דקסיה.   קובץ הזיכוי

ובץ לביצוע אינו אישור העברה  לבנק דקסיה  . אישור על העברת הק ו הגזבר מזדהה  ונכנס באמצעות סיסמא לבנק דקסיה . הגזבר מעלה קובץ תשלומי שכר ומשדר

זיכויים  ללא המצאת רשימות חשב השכר חתומות ידנית ע"י הגזבר, ראש המועצה   -תשלומי שכר בנק דקסיה לא מעביר הכסף לבנקים המסחריים  לפי קובץ   לבנק . 

ופס אישור העברת כסף חתום ידנית ע"י הגזבר , ראש המועצה ,  והחשב המלווה . לצורך העברת הכסף מחשבון בנק דקסיה לחשבונות העובדים שולחים לבנק   דקסיה ט

ת חשב השכר)קובץ זיכוים( חתומות ידנית ע"י  מורשה  ורשימ ומאידך  זיכוים  שנשלף ממערך השכר ומועבר לבנק דקסיה  -תשלומי שכר למעשה יש קובץ  חשב מלווה . 

  ת הבנקים של העובדים משוגר בפקס  לבנק דקסיה  לאחר חתימה ידנית  ע"י כל מורשה החתימה . חתימה ומשוגרת בפקס לבנק האוצר. אישור העברת כספים לחשבונו

ת של )  בקשות תקציביות הטעונים חתימת הגזבר וראש המועצה מוגשות באמצעות איש מחשבים המחזיק שני כרטיסי חכם הכוללים חתימה דיגיטאלית מאובטח

ספקים , עובדים , מוסדות שכר באמצעות חתימה ידנית של מורשה חתימה  ) ראש המועצה , הגזבר , החשב   –וטבים הגזבר וראש המועצה ( לעומת זאת תשלומים למ

 המלווה ( .  תשלום משכורת באמצעות תהליך דמה לביצוע תשלומים דרך מס"ב .  

 . פקודת יומן אחת .   2

ע"מ להקל על ביצוע ההתאמות  בביקורת , להבטיח  לקבלנים , ספקים ונותני שירותים  .  בפועל  הרישום מתבצע  במספר  פקודות יומן כאשר בחלקם כלול תשלומים 

יזוז חובות ארנונה  תשלום מלוא עלויות השכר במועד  עולה השאלה מה הבעיה לנהל רישום עלויות השכר בפקודות יומן אחת   בנוסף לפקודה שנייה אוטומטית  של ק

בגלל שילוב שלוש  תפקידים ) חשב שכר , מנה"ח , מנהל כוח אדם ( משימת ההפרדה    ופקודה שלישית של העברות נטו לעובדים וניכויים ) חובה , משרד , חוז ( . 

 בפקודות  יומן  השכר  ותשלומן  כנראה  בלתי אפשרית  

 . סעיף תקציבי מתאים   3

גדרת תפקידים  הזהות  בין  סעיף תקציבי בספר  התקציב של המועצה  לסעיף  תקציבי  בקובץ ניתוח  עיסוקים  תלוי בפעולות העובדים בלבד ?  עדיין אין ה האם  חוסר

שות החדשה ומבנה ארגוני סופית  ורוב עובדים שלא  עברו הליך  מכרזים משויכים למחלקות .  משימת זו של  שימוש  בסעיף תקציבי מתאים מותנית במכרזים בר

 מאושר .   

 . יתרה מתגלגלת למחיקה   4

 מדוע קיימת יתרה מתגלגלת  והאם  קיים חשש לגבי זיכוי נטו  לעובד  שלא מגיע  לחשבון העובד ?  

 . קופת גמל ופיצויים .   5

 מל .                                האם  עובד פלוני מסוגל  לבד  לבדוק  ההתאמה בין  הניכוי בתלוש השכר לבין  הפקדות קופת ג 

 נה"ח ולראייה ניתן  להיעזר  בדפי הבנק של המועצה . האם  כל העובדים   מקבלים   דוחות    המבחינת הנה"ח  מספיק התאמה בספרי  

צאו  אישורים מקופות   וממלא לא מתבצעת  לא הומלבדיקת ותאמת  מומחה השכר ופנסיה .  106שצריכים להעביר  דוחות הקופות  וטפסי   הם  מקופות והם אלה 

 התאמה 

 לתוכנות מטרופולין  בשכר  הביקורת   מחוברת  לא   עדיין . האם המעקב החודשי/ בקרת הגזבר שלא  מחובר  למערכת  מטרופולין  שכר   מספיקה  ומדוע 6

ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן  האחרון המבוקר ע"י    . התחייבות בגין פנסיה צוברת , הפרשה לחופשה ופדיון מחלה : התחייבות הרשות בגין 7

. התחייבות   אלפי ₪  2603מסתמכת לתאריך המאזן לסך  50אלפי ₪ . התחייבות הרשות בגין צבירת ימי מחלה של עובדי  המועצה מעל גיל  1437רו"ח  חיצוני לסך  

אלפי ₪ . עולה   561אי פנסיה צוברת אשר אינה מכוסה על ידי הפקדות מיועדות מסתכמות לתאריך המאזן בסך הרשות בגין פיצוי פיטורים לעובדים המועסקים בתנ

 השאלה מדוע עדיין לא הופרשו סכומים אלו בדוחות הכספיים .  

על פי  . האם לאחר  החיבור הנוסף  ובביקורת נוספת  ע"י  מומחה פנימי או מומחה חיצוני  ניתן לגלות חריגות בשכר  , חוסר בתשלומים המחויבים  8

 חוק , העסקת קרובי משפחה בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים , תשלומי פרישה ביתר או בחוסר... ולהביא לאכיפת נהלים חדשים במחלקת השכר

 ומחלקת משאבי אנוש .  
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 :  העלתה   2019פקודת יומן של חודש  )*( בדיקת 

בהוראה בלתי חוזרת  -העברות נטו לעובדים   :   תשלום שכר נטו  לעובדים   מתבצע באופן  אוטומטי   .1

לזיכוי חשבונות העובדים .  לא מתנהלת  בספרי המועצה   כרסטת הנה"ח     dexiaלביצוע תשלום מבנק 

 ל  עובד  בנפרד . לכ

פקודות יותר משכר ונלוות  חודש )*(  לא נרשמו בפקודת יומן אחת . הרישום מתבצע  בעלויות  תשלומי .2

 .  אחת יומן 

אין התאמה בין חשבון התקציבי של שכר העובד  בספרי הנה"ח  ) פרק תקציבי ( לבין סעיף התקציבי  .3

ת שכר העובדים  נעשה לסעיפי תקציב  )פרק בקובץ  תיאור תפקידים .   המיון והשיוך של הוצאו

 ספרות (  ללא שימוש  בשתי ספרות  נוספים .    4  -תקציבי 

במידה והרשות אינה מפגרת בתשלומיה , יתרת עובדים ומוסדות שכר  בדוח הכספי אמורה להיות  .4

יתרת השכר של החודש בו נערך הדוח  הכספי אשר משולם בחודש העוקב . בדו"חות  הכספיים לשנים  

 יתרה בכרטיסים  שלהלן :  , בנוסף  ליתרת שכר  חודש  דצמבר , מתגלגלת    2018 – 2015

 

 יתרה  שם הכרטיס  מס' כרטיס 

 50,118 משכורות נטו  7000001000

 237,000 הפרשה למוסדות  7000999000

 8,886,148 המוסד לביטוח לאומי  7100101000

 35,332 הסתדרות העובדים  7100109999

לא מתבצעת התאמה בין כרטסת קופות גמל ופיצויים בספרי הנה"ח  לבין אישורים מקופות הגמל  .5

 וקופות הפיצויים על ההפקדות שבוצעו ע"י המועצה עבור עובדיה . הנחת היסוד הכספים הופקדו .  

 מנהל כח אדם  נויד  לקופאי .  דאז  .6

ייבים  גם את הרשות  המקומית , במגזר הציבורי  נחתמים מדי פעם הסכמים לתוספת שכר המח .7

השלטון המקומי על ההסכם . אין מעקב שוטף של מצבת כח אדם בהשוואה  רכז בעקבות חתימת מ

לתקן המאושר. לא מתבצעת סקירה של תלושי שכר , פרט לסקירת  האחראי שהכין התלושים . לא  

ריג השכר בין  החודש לחודש  מתבצע  איתור  לסיבות  חריגות מהתקציב בתשלומי שכר  או הגידול בח

     חריגות השכר בוטלו .   -העוקב . אין  מעקב  שוטף אחר יישום ההסכמים   . הנחת היסוד  

בגין סיום  , ימי מחלה , פיצוי פיטורין ימי חופשה, סך התחייבויות המועצה כלפי עובדיה בגין תחשיב  .8

  מועצה . לא משתקף בצורה מספקת בהתחייבויות היחסי עובד מעביד 
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 סיכום והמלצה 
 

בקרה ממוחשבת  להעברות הבודקת ההוראה בשני  עותקים , עותק אחד נמסר לבנק , ועותק שני  .1

 החתום ע"י הבנק  מוחזר למועצה    או ניהול כרטסת מפורטת  לעובדים ומוסדות שכר  .  

לוודא  רישום חשבונאי של  תשלומי השכר , למעט  פקודת  קיזוז חובות ארנונה  שתאריך השליפה   .2

לצמצמם המקרים שבהם נעשה בחודש  העוקב  .   15 -סוף כל  החודש , בפקודה יומן  אחת עד לשלה   ב

 שימוש בהמחאות . 

 -הצגת  תרשים  מבנה ארגוני  מאושר  .   להתאים  חשבון  התקציבי בספרי הנה"ח   לתקן המשרה   .3

מית של הפרק  התקציבי   סעיף התקציבי בקובץ תיאור תפקידים     . הסעיף התקציבי יכלול חלוקה פני

 ספרות (  ובמידת הצורך שימוש נוסף בשתי ספרות .  4) 

מוסדות השכר מחייבות בריבית והצמדה על פיגורים בהעברת הסכומים החודשיים . יש לבקש אישורי  .4

יתרות ממוסדות שכר . במידה וקיים פיגור בהעברת הסכומים החודשים למוסדות שכר , יש לבצע 

. לגבי יתרה  מתגלגלת מעל  שלוש  שנים   ללא הסבר נוסף  יש  לפעול לפי נוהל הפרשה מתאימה 

 מחיקת חובות . 

 לבקש  מקופת הגמל וקופות הפיצויים אישורים על ההפקדות ,  שבוצעו על ידי המועצה , עבור  עובדיה  .5

ים  השונים אדם ליישום תנאי שרות העובדים  בדירוג–מנהל  משאבי אנוש  . הכנת  קובץ נהלי כח  .6

  במועצה מקומית  מג'ד אל כרום . 

 דיון המועצה בדוחות תלת חודשי  . .7

 הפרשה מתאימה להתחייבויות בגין פנסיה צוברת , חופשה ופדיון ימי מחלה .  .8

  24/09/2017עדכון טווח שכר כלל העובדים שבחוזי בכירים בכפוף למסמך משרד האוצר  מיום  .9

  :   והוראות משרד  הפנים 

    

 . בעניין העסקת מבקר פנים במועצה מקומית מג'ד אל כרום על המועצה לפעול      1     

 בהתאם להוראות החוק , אחוז המשרה חייב להיות בהתאם  להוראות והנחיות           

 משרד  הפנים  .                

  . לא יעודכן שכר בכירים במועצה עד שלא יוסדר שכרו של מבקר המועצה 2    

 . המשך הטיפול בבקשות ע"י  המנכ"ל , והשלמת המסמכים  ע" הגזבר 3    

 

 דור "א"  -זימון  דיון  עם נציגי משרד הפנים והאוצר ע"מ להסדיר את תנאי שכר והעסקת העובדים  .10

 ברשות החדשה  . 

                   

שכר  לצורך בדיקת מדגם שכבתי של  תלושי משכורת   -חיבור   הביקורת  הפנימית  למערכת מטרופולין  .11

 , ביקורת מעמיקה  ודיווח על תוצאות  הבדיקה .
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    קופה קטנה  בשיטת " דמי  מחזור "

 מבוא .1

כזו מכונה "דמי מחלקות המועצה  יכולים לקבל הקצאה כספית מראש לכיסוי הוצאות פנימיות קטנות. הקצאה  

 חזור מחלקתיים ".מ  

דמי מחזור מחלקתיים מיועדים לכיסוי הוצאות בסכומים קטנים הדרושות לצורך תפעול שוטף של מחלקות  

 המועצה . 

 הקצאה כספית זו יכולה להתקבל באמצעות קופה קטנה . 

  שיטה ה .2

 קופה קטנה –דמי מחזור  

 פתיחת קופה קטנה  

 גזבר המועצה .קופה קטנה ייפנה בבקשה מנומקת בכתב להמבקש לפתוח הקופה  מנהל  .2.1.1.1

. האישור יהיה תקף עד סוף השנה גזבר המועצה הקופה הקטנה תיפתח באישורו של  .2.1.1.2

 השוטפת. 

  ינסח אישור בכתב שבו ייקבעו הנושאים הבאים:  גזבר המועצה  .2.1.1.3

 .בכל רבעון  שקלים חדשים   2500 עד לתקרה של  –סך גובה דמי מחזור  .2.1.1.3.1

 שקלים חדשים.   250 עד לתקרה של  –סך תשלום חד פעמי  .2.1.1.3.2

 רשאי לעדכן את הסכומים הנקובים בנוסח האישור.  גזבר המועצה מעת לעת יהיה  .2.1.1.4

מדי שנה, טרם פתיחת השנה העוקבת, לקבלת אישור  גזבר המועצה יפנו ל הקופה  מנהל .2.1.1.5

 מועצה  פתיחת קופה קטנה ל

 ת מהות ההוצאות מהקופה הקטנה. יחליט אודו מורשה החתימה  .2.1.1.6

 שלם מהקופה הקטנה את ההוצאות הבאות:אין ל .2.1.1.6.1

 אש"ל.  .2.1.1.6.1.1

 שכר עבודה. .2.1.1.6.1.2

 הוצאות נסיעה.  .2.1.1.6.1.3

 רכישות כתבי עת. .2.1.1.6.1.4

 . מועצה רכישות ציוד הנרכש באופן שוטף על ידי ה .2.1.1.6.1.5

 קניית שירותים ובכלל זה שירותי ייעוץ.  .2.1.1.6.1.6

 סכום העולה על תקרת תשלו חד עמי  .2.1.1.6.1.7

 תשלום ימי עיון והשתלמויות עובדים  .2.1.1.6.1.8

שלומים לספקי או נותני שירותים שעובדים באופן קבוע  ת .2.1.1.6.1.9

 ן חו"ז  כדין -עם המועצה ומתנהל עבורם ח

 הוצאות אחזקה , תיקוני מבנים וכו'  .2.1.1.6.1.10

 הוצאות לגביהן יש להכין הזמנות תקופתיים  .2.1.1.6.1.11

 אות כדין תשלומים ללא קבלות או אסמכת .2.1.1.6.1.12
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 תשלומים שלא אושרו ע"י מורשה החתימה  .2.1.1.6.1.13

טופס, "מינוי מנהל קופה וקבלת ביחתים את מחזיק הקופה על התחייבות גזבר  המועצה   .2.1.1.7

 האחריות לשלמות ונאותות הוצאותיה". 

 מנהל שם פתיחת קופה קטנה וכן השלמתה בעת הצורך, תיעשה באמצעות המחאה על  .2.1.1.8

 . גזבר  המועצה ידי -הקופה, שתונפק על

 ניהול הקופה ושימושיה  

 הקופה ידאג לשלמות הקופה ולאבטחתה. מנהל  .2.1.2.1

 , ישולמו מהקופה. הגזבר ידי -הקופה ידאג כי רק הוצאות, שאושרו עלמנהל  .2.1.2.2

ביחס לתשלומים מהקופה בכל מקרה של אי  הגזבר דעתו של  קופה יבקש את חוותמנהל ה .2.1.2.3

 בהירות בנוגע למהות ההוצאה ו/או בנוגע לסכומים המותרים לתשלום מהקופה. 

הקופה יאשר תשלום רק כנגד מסמכים מקוריים התואמים את סוגי ההוצאה מנהל  .2.1.2.4

ישמשו כהוכחה המותרים מהקופה. מחזיק הקופה ישמור מסמכים אלו בקופה. המסמכים 

 למזומנים שהוצאו. 

על כל גירעון בקופה  גזבר , מבקר המועצה ,  ראש המועצה הקופה ידווח באופן מידי ל מנהל  .2.1.2.5

 שמקורו בגֵנבה, בפריצה וכדומה.

 השלמת דמי מחזור 

דוח מפורט על אודות הוצאות דמי המחזור, בצירוף גזבר הקופה ל מנהל אחת לחודש יגיש  .2.1.3.1

 אסמכתאות רלוונטיות.

להשלמת דמי , ישמש כאסמכתה גזבר המועצה הקופה ועל ידי מנהל דוח זה, החתום על ידי  .2.1.3.2

 המחזור בקופה. 

 פיקוח ובקרה על דמי מחזור יחידתיים  

יוודא כי השלמת דמי המחזור בקופה קטנה  תיעשה על סמך מסמכי הוצאות תואמים גזבר המועצה  

 מתאים.ורלוונטיים, תוך רישום ההוצאות בסעיף התקציבי ה

שומר את הקופה הקטנה במקום ראוי ובטוח, כגון כספת, קופת פלדה קופה המנהל בחן כי הגזבר י 

 וכדומה.

פעיל שיקול דעת בדבר הפעולות שיש לנקוט כנגד מנהל קופה קטנה אם נמצאו אי סדרים בניהול הגזבר י 

 קופה קטנה

 
 

לצורך הניהול התקין , ניהול מזומנים בצורה  נאותה , שמירה על טוהר המידות הביקורת בדקה יישום הנוהל 
 במלואו . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.5.0.3
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.5.0.3
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 . השתלשלות הדברים  3

נוהל  .  מחזיק  קופה קטנה מתנהלת  במועצה ע"י גזבר המועצה או הקטנה  מזומנים הקופת  – קופת קטנה

לא הופץ  בקרב  כלל  המגדיר את סוגי ההוצאות וגובה התשלומים שניתן לשלם מקופת דמי מחזור 

סוגי  ההוצאות . , מזכירות   ות , גזבררחובות ,  הנדסה  –.  הזכאים לקבלת דמי מחזור בד"כ  העובדים 

דלק לכלי עבודה , העתקות מח' הנדסה , כיבודים לישיבות , כלים , דואר , נוסח  –בקופה קטנה   בד"כ 

  .לא הוחתמו על התחייבות להחזרת כספים  אישיים  העובדים שקבלו דמי מחזורטאבו , נסיעות וכנסים . 

בסוף התיעוד ) החשבוניות והמסמכים הנלווים ( שבידי מחזיק  הקופה נבדקים כיאות  ע"י מחזיק הקופה . 

   . ה הקטנה שנת הכספים לא נסגרת קופ

   2018ת בשנה הקטנה התפלגות התשלומים בקופ

 סכום ₪  יחידה  

 1628 הנהלת המועצה 

 842 גזברות 

 2500 הנדסה 

 1153 גני ילדים  

 50 חטיבת ביניים 

 250 רווחה 

 3030 רחובות 

 9453 סה"כ 

  2018תנועות קופה קטנה בשנת  

 סכום ₪  כרטסת  

 1136 יתרת פתיחה 

 9000 הפקדות 

 9453 תשלומים  

 683 יתרת סגירה 

 הבדיקה העלתה כי .3

₪    2500הקופה הקטנה לא מתנהלת בשיטת " דמי מחזור  " היינו פתיחת קופה  בתחילת שנה  בסכום קבוע  

 באמצעות קבלות / חשבוניות ששולמו מתוך הקופה .והשלמה בסוף כל רבעון לסכום זה 

 ₪ .  842  -מקופה קטנה שולמו נסיעות לגזבר והשתלמות כ  

                ₪ עולים על תקרת התשלום הממוצעת .  533.70הוצאות מקופה קטנה כדוגמת חיבור חשמל לגנים בסך  

 (9000/65  =138  ) ₪ 

 . ₪  250 –רווחה  י  עבור  כנס מנהלמקופה קטנה שולם   
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 המלצה סיכום  ו  .4

 בעיקר  לסוגי התשלומים  הבאים : דלק לכלי עבודה  ,   בולים , החזר חניון  מיועדת  במועצה הקופה הקטנה 

 , כיבוד קל  ,  אישורי כבאות , אישורי נוסח טאבו , שכפול מפתחות , חומרים לגני"י   6בית משפט , אגרת כביש 

 ות השתלמויות .לישיבות ,  החזר הוצא

 לפי ₪ . חלק ניכר מתשלומי   82.5  -כ הקטנה  מהקופהולמו אלפי ₪ וש 83   -הופקד  בקופה קטנה כ  2010משנת   

 הייתה ירידה בתנועות קופה   2019בשנת .  ₪ (   250)  הקופה הקטנה עלה על תקרת התשלום המוצעת שלהלן

 ₪ שיועד  בעיקר  לנוסח טאבו , דלק   1500שיק אחד  בסך   הופקד  בקופה קטנה  אך ורק  2019קטנה . עד יוני 

     כלי עבודה , כיבודים ...   

 

 המלצת הביקורת 

 ניהול קופה קטנה בשיטת דמי מחזור .   

אין לשלם מתקציב קופה קטנה נסיעות לעובדים . החזר הוצאות  המגולמות ) נסיעות (  ישולמו לעובדים רק   

   . במסגרת תלוש השכר

 חד פעמי בתשלום אחד .  -₪    250יש להקפיד כי ההוצאות מקופה קטנה לא יעלו על תקרה של  –תקרה תשלום  

הציק יום לפני מועד . להוציא אין להוציא כספים מקופה קטנה במקרים של  ימי עיון והשתלמויות לעובדים  

 הפתיחה ע"מ  להבטיח הגעת העובד למפגש  

   .ן הבנק של המועצה ( -איפוסה  ) לחו 31/12התאמת קופה קטנה ליום  
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  ההנחיות על התקציב
 

, שיתקיים  בהצעת התקציב  ובהיטל הארנונה)ב( לצוו המועצות קובע : ראש המועצה יקבע מועד לדיון מיוחד  60סעיף 

 בישיבה שלא מן המניין .  

לרשות המקומית ,  להכין הצעת תקציבלפקודת העיריות , החל גם על מועצות מקומיות , על הגזבר   206בהתאם לסעיף 

לפי הנחית ראש הרשות , וראש הרשות  יגיש את הצעת התקציב , לא יאוחר מחודשים לפני תחילתה של שנת הכספים  

 שאליה מתייחסת ההצעה .     

 :  עפ"י הנחיות להכנת  התקציב  

הצעת התקציב תוגש ע"י  המחלקה בהתאם לנתוני ביצוע של פעולות שהתקיימו ואומדני ביצוע של הפעולות   •

 העתידיות . 

 מקור מימון בתקציב המחלקה מגביה עצמית וממשרדים ממשלתיים .  –יש לאמוד את סעיפי ההכנסות  •

 יש להגיש רשימה מפורטת של פעולות ורכישות מתוכננות .  •

 ווה בהסברים כמותיים מפורטים . וביסוס לאומדנים והערכות .כל סעיף יל •

 ם כולל מע"מ . ייש להכין את הצעת התקציב במחירים ריאלי •

 ההצעה תועבר ללא תוספת התייקרות חזויה .  •

 את ההצעה  לפי טפסים עפ"י מבנה התקציב של משרד הפנים יש להגיש עד לתאריך שיקבע ע"י הגזבר .  •

 "י הגזבר סעיף השכר יתוקצב  ע •

 דברי הסבר וליווי לביסוס אומדנים ולהערכות ותוספת התייקרויות תחושב ע"י המנהל הכספי .   •

 כל מחלקה תגיש עם הצעת התקציב את הפרטים הבאים : 

 מבוא כללי , דברי הסבר ונתונים סטטיסטים של המחלקה  .1

 מבנה ארגוני של המחלקה   .2

 רשימת עובדי המחלקה  .3

 רשימת עובדים באמצעות גופים אחרים  .4

 רשימת יועצים , חברות ונותני שירות למחלקה .  .5

 רשימת חוזים שנתיים לאספקת שירותים למחלקה  .6

 רשימת מקומות פעילות המחלקה  .7

 כל נתון רלוונטי אחר .  .8

 

משרד הפנים , המשרדיים הייעודיים , הנהלת המועצה , גזבר המועצה ,מח'    –בתהליך התקצוב מעורבים גורמים רבים 

המבקר שנדרש להכין ולהגיש הצעת תקציב שנתית ללשכת  המבקר  ,  הנה"ח , מח' שכר , מח' גבייה , מנהלי המחלקות ,

 . רו"ח  חיצוני  

ב הקמת אתר אינטרנט ופרסום מידע ב לפקודה מחיי 248סעיף התקציב טעון אישור  מליאת המועצה ומשרד הפנים . 

 לציבור . 

כולל  2019אשרה המליאה את  הצעת תקציב המועצה הרגיל לשנת  27/02/2019מיום   05/2019בישיבת  המועצה מס'  

 אלפי  ₪   כולל  המותנה .  95,2012התיקונים והעדכונים במסגרת 

, פרע"מ    11%  -, פעולות  רווחה  כ  49% –ים  . השכר כ ממקורות  המימון  מיתר  עצמיות  והשאר  מקורות ממשלתי 15%

 .   0.70  -כ . הוצאות קשוחות   3% –, מותנות  6%, הנחות  5% –ומימון כ 
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 להלן רשימת התיקונים  והעדכונים : 

  האלפי  ₪ לסעיף השתתפות במתנ"ס  למטרת קידום מעמד  האיש 50הוספת סך של  .1

 משרה  100%  -הוספת תקן רכז שפ"ע ב  .2

 משרה ממחלקת מנהל כספי למחלקת מנהל כללי , הייעוד מנהל לשכת מנכ"ל  100%ניוד תקן  .3

 אלפי ₪  10הגדלת שכר הנדסאי מחלקת הנדסה בסך של  .4

 ניוד תקן עובד ניקיון לאב בית בבניין  המועצה   .5

 

 הביקורת העלתה כי  : 

מנהלי המחלקות ,  והעובדים  לא  ללא שיתוף הוכנה  ע"י   רו"ח  חיצוני    2019כמקובל  ,  הצעת התקציב לשנת  .1

 .   2019להכנת תקציב קבלו   הדרכה  

ותקציבו   27/08/2012המועצה  לא דנה בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש  המבקר ביום    .2

או  ו/שכר בכירים   עדכון לא כלל תוספת  בנפרד המועצה . תקציב לשכת המבקר  נבלע בתקציב המנהל  הכללי של

 סכום  הפעולות  שואף  לאפס  . .  הגדלת  משרה 

 התקציב המאושר לא פורסם באתר האינטרנט של המועצה  . .3
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 2019סעיפי התקציב לשנת 

 א . הכנסות עצמיות  
 ארנונה כללית  

 המועצה מתכוונת  לצאת למכרז סקר  נכסים  חדש   •
 עצמיות חינוך 

 
 עצמיות רווחה   

 
 עצמיות אחר   

 

 קוד מיון  
 כרטסת   פרק  

 אלפי ₪   הכנסות עצמיות 

55 
12 1120000230 

 55 תעודות ואישורים  

55 
15 1154000730 

 130 ביטוח לאומי  

55 
21 1211000210 

 20 רישוי עסקים  

55 
21 1212300620 

 3 מכירת ציוד  

55 
21 1212300690 

 52 בפינוי קרטונים  תמיר  השתתפות 

55 
21 1214200220 

 30 קיזוז מרכז שלטון    –דגים ועופות 

55 
21 1214300290 

 1 חיסון כלבים  

55 
23 1233100210 

 200 ועדת תכנון ובניה  

55 
24 1244400220 

 1   ילוט אגרת ש

55 
26 1269000210 

 2 ריבית בנק  

55 
26 1269000450 

 180 תאגיד מים וביוב  

55 
26 1269000690 

 11 וריבית   לות  עמ

55 
26 1269000790 

 35 מכרזים  

55 
26 1269130460 

 5 2013עם  בצורית  שיקים חוזרים 

55 
32 1328000420 

 3 הכנסות מפעילות יחידת נוער  

55 
55 1555000594 

 15 הכנסות  שנים קודמות  

  
  

 743 עצמיות אחר  

 מצב סוציו אקונומי נמוך , ההכנסות עצמיות בסכום שולי ביחס  לתקציב המועצה  ובכלל קיים  קשה בגביית ארנונה  •

בטיחות של –מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות .  ג  –איכות  נאותה של הסביבה  ומניעת מפגעים  ומטרדים . ב   -מטרת חוק  רישוי  עסקים  :  א  •

בריאות הציבור ,  –י הדברה , בדשנים או בתרופות  . ה מניעת סכנות  של מחלות בעלי חיים  ומניעת זיהום  מקורות  מים בחומר  -הנמצאים במקום העסק  או בסביבתו  . ד 

קבוצות של כל סוגי העסקים    10קיום  הדינים הנוגעים לכבאות  . בתוספת לצוו רישוי  עסקים ניתן  לראות  –תכליות דיני התכנון והבנייה . ז  –לרבות תנאי תברואה נאותים . ו 

: מח'  רישוי עסקים במועצה ,  מח' תברואה ואיכות הסביבה , מח' הנדסה  , ייעוץ  משפטי .  הליך הטיפול  בהוצאת רישיון    הטעונים רישוי . עיקרי השותפים לתהליך הרישוי 

. הנפקת  4מיים  (  . . הפניית הבקשה  לנותני אישור )  נותני אישור חיצוניים , גורמי  אישור  פני 3. בדיקת הבקשה  .  2. הגשת בקשה לרישיון עסק .  1כולל  חמשה שלבים  :  

 קוד מיון  
 כרטסת   פרק  

 אלפי ₪   הכנסות עצמיות 

 
 1111100100 

 12690 ארנונה  שוטף  

 
 111200100 

 980 ארנונה פיגורים   

 
 1112900100 

 1 אבודים    –ארנונה 

 קוד מיון  
 כרטסת   פרק  

 אלפי ₪   הכנסות עצמיות 

 
31 1312300410 

 61 אגרות חינוך גנים טרום חובה  

 
 

  

 61 עצמיות חינוך  

 קוד מיון  
 כרטסת   פרק  

 אלפי ₪   הכנסות עצמיות 

 
34 1344500420 

 10 השתתפות קשישים במועדון מועשר  

 
34 1347300790 

 82 הכנסות תכנית למלחמה בסמים  

 
  

 92 עצמיות רווחה  
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חדשים  הרפורמה  ברישוי עסקים אמורה  להביא שיפור וייעול הליכי  רישוי עסקים והקלה ככל  שניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקיםרישיון  לבעל העסקה  .  

עסקים   דבר שיביא  הכנסות לרשות  ,  תעסוקה הרישוי  עסקים  תוביל  לקידום  הסדרת תחום  תוך הקפדה על פיקוח ובקרה על מנת להבטיח קיום מטרות חוק רישוי עסקים . 

קיים שלוש  מסלולי  רישוי מקוצרים   וכל   מסלול  רישוי מותאם לרמת המורכבות  לרישוי עסקים  רפורמה  ב  34עפ"י  תיקון   לתושבים   וכלכלה  מקומית הנשענת  על עסקים  .

ימים מיד   180-תן לקבל  היתר מזורז  ל של העסק  עם זמני  טיפול  מחייבים   .  לדוגמא  לגבי עסק פשוט  ניתן  לקבל רישיון עסק מיד לאחר  הגשת תצהיר , לגבי עסק בינוני  ני 

 ודאות ואחידות בפיקוח   וקיים   אכיפה מידתיים ההרפורמה  כלי עפ"י  לאחר מכן קבלת רישיון .  לאחר הגשת  התצהיר ו

המועצה לא  ו  מי שמגיש בקשה  ומשלם אגרה  מטופל ע"י פקיד רישוי . מי שלא מגיש בקשה  לא מטופל  אכן   לא רואה  בהכנסות מחוקי עזר  כמקור מימון עיקרי  .  המועצה 

א  ההקלות שפורסם  מדיניות הקלה / אכיפה .   ישנם עסקים שלא הגישו בכלל  תיקים  לוועדת התכנון  ובנייה  והם  לא מוכרים כעברייני בנייה בוועדה .  נוש -קבעה תכנית 

לעסקים ללא היתר בנייה   עדיין   מסלולי הרישוי  המקוצרים  ,,    ונגישות כנון  ובנייה   בת על  אף הסרת  חסמים  בירוקרטיים  תרם  הרבה בתחום  הרישוי  כי   בתקשורת לא

יבוי  אש  מבקש  צנרת מים  מתאימה  ) לחץ מים  גבוה הישן ,  איגוד כ 85לעסקי מלאכה זעירים בצמוד  לכביש  –יש  בעיות נוספות רוחביות  שעדיין  לא פתירות לדוגמא   

ורכבים משומשים הוקמו בצדדי כביש  תעסקים  של  תעשייה , מלאכה  גרוטאו  במקרה של שריפה (  ותאגיד המים טרם התקין קוו  מים חדש  העונה על דרישות כיבוי אש  .

או  לעמוד  על החובה להפעלת העסק  להפעיל  מסלול  רישוי מקוצר  במקום ו  עין  על  עסקים  קטנים  ללא רישיון עסק  מעלימה  המועצה  .המיועד להיות כביש  עסקים תיירותי

 .ארנונה סתפקת  בגביית  , המועצה  מאו  להוציא צוו לסגירת עסק  ללא רישיון   בתנאי קיום  דרישות 

 נונה לא התקיים דיון מעמיק בנושא  הכנסות עצמית ובאר •

.  בישיבות  אשרור  צוו  ארנונה  הועלתה  סוגיית  שינוי סיווג / תת סיווג  ו/או    03/2019ואושרר  בישיבה    06/2018אושר בחודש     2019צוו  הארנונה לשנת   •
ף מכוני כושר , בתי בד  (    . שאלות  העלאה חריגה )  העלאת תעריף  קרקע  תפוסה לצרכי גרוטאות , סחר רכב ונרגילה   ו/או הפחתה חריגה ) הפחתת תערי

קציב  והיטל  חוזרות ונשנות סביב נושא  זה לא  קבלו מענה  בישיבת  צוו  ארנונה  או התייחסות בישיבת  הצעת  תקציב  . לישיבת מועצה של   הצעת  הת
ואנשי מקצוע נוספים  אשר תגיש  המלצות למליאת  המועצה ,   ארנונה  לא   הוזמן מנהל   ארנונה  . הוצע  הקמת  ועדה שתכלות  מנהל הגבייה , היועמ"ש  

 והיא  לא התכנסה .     
 ב . אחוז  השכר מסה"כ  תקציב    

  אלפי ש"ח   שכר  
 אחוז השכר מסה"כ התקציב   10,931 ש כר כללי  

  31,175 שכר עובדי חינוך  
  4,288 שכר עובדי רווחה   

 48.57% 46,394 סה"כ  
 .   48.57%אלפי ₪ .שיעור השכר מסה"כ תקציב =  95,512סה"כ תקציב 

 .   45%אחוז השכר  מסה"כ  תקציב  המועצה  יותר גבוה מסטנדרט  ברשויות  •
 

 ד . תקבולים  ממשרד  החינוך והרווחה  

 ריכוז נתוני התקציב    התאמה   תקציב מפורט   משרד  

 38,892 82 38,974 תקבולים משרד החינוך  

 10,031 455 10,486 תקבולים משרד הרווחה  

 1,705 537 1,168 משרד ממשלתי אחר  

  50,628  50,628 

 לא  הייתה  התאמה בין ריכוז נתוני ההצעה לבין פירוט ההצעה  •
 
 

 ג . תקבולים ממשלתיים אחרים  
 כרטסת    קוד  

 אלפי ₪   השתתפות משרדי ממשלה  
23 1232000990 

 229 תכנון השכר צוער השתתפת ב
24 1244001990 

 15 לבטיחות בדרכים  הרשות הלאומית  
15 1153000790 

 44 פנסיה יעקוב   –משרד האוצר  
37 1379000990 

 36 משרד איכות הסביבה  
  

p.n -9 
32 1322100990 

 17 מ. בטחון פנים פסטיבלים ופעולות תרבות  
32 1322200920 

 52 תכנית נוער בוחר ערך כדרך  
32 1328000920 

 119 היחידה לקידום נוער משרד החינוך  
32 1328000990 

 52 הכנסות משרדים בגין פעילויות תרבות  
32 1328300990 

 20 תכנית שמיד    –משרד בטחון פנים  
32 1329300921 

 717 משרד המדע והספורט  
32 1329800990 

 20 משרד המדע  
31 1317100990 

 73 שמירה ובטחון בתי ספר  
34 1342400990 

 320 עיר ללא אלימות  
  

 1705 סה"כ  
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 תקבולים אחרים  ה .  

 כרטסת   קוד  
  

47 1472000660 
 1230 מפעל הביוב  

  
  

 
 ו . הנחות  ארנונה  

. כל שנה לאחר גיול חובות מעבירים  אלפי ₪  41,337–כ  2018, עד לסוף שנת  אלפי ₪  38,147–כ  2017חובות מסופקים וחובות למחיקה עד סוף שנת 
הועבר   2018בשנת . 339 –ו  338. המיון לפי סעיף אלפי ₪  6,086–הועבר  כ   2017בשנת חובות מסופקים וחובות למחיקה . סטטוס ל   רגיל חובות סטטוס מ
 אלפי ₪    6,690 2018אלפי ₪ . סה"כ הנחות , פטורים בשנת  8,093  2017סה"כ הנחות , פטורים בשנת  אלפי ₪ .   4,075 –כ  
 

 הכנסה מותנה והוצאה מותנה  
19 1193001910 

 1010 הכנסה מותנה  
19 1193002910 

 2000 הכנסה מותנה הקצאה  
  

 סה"כ הכנסה מותנה  
 אלפי ₪ .   3,010

 
 

אלפי ₪ . ההצעה  הייתה להוריד סכום  השינויים  בתקציב   מתוך יתרת  ההכנסה המותנית  העומדת ע"ס    210  -סה"כ הצעת  השינויים  בתקציב  כ  •
 אלפי ₪ קולות קוראים /  הרשאות ספציפיות . לכאורה  היתרה  הפנויה 2000 -אלפי ₪ . ההערכה  בתוך יתרת  ההכנסה מותנית מצוי   כ  3010

אלפי ₪  וניתן  להוריד  סכום זה  מתוך יתרת   210 –אלפי  ₪  . בעת  הדיון  הוסבר כי  סה"כ  השינויים  בתקציב כ   1010  -להוצאה  מותנית כ 
אלפי ₪  .   800 -אלפי ₪  .  לכאורה  בעקבות  התיקון  תישאר  יתרת הוצאה  מותנית  הפנויה  כ  210הוצאות מותנית פנויה  קרי   מיון  מחדש  של  

 הוצאות קשיחות  –ריכוז  סעיפים  קבועים  
 46,394 שכר  

 6,000 הנחות 
 4,300 פרע"מ  
 400 מימון 

 10,162 פעולות רווחה  
 400 הוצאות ח"פ  ובגין  שנים קודמות  

 67,656 סה"כ  
 

 ריכוז  סעיפים  שוטפים  
 11253 פעולות כלליות  
 13593 פעולות חינוך  

 3010 הוצאה מותנית 
 27856 סה"כ  

   לדוגמא סעיפים חד פעמיים  
 2019תקציב  2018תקציב  שם   כרטסת   פרק  
 0 12 החזר ביטוח תלמידים   1313200450 31
 0 150 הכנסות מאגרות תלמידי חוץ   1313300430 31
 0 15 השתת בשכר לימוד   1313200430 31
 0 11 אגרות גני ילדים חובה   1312200410 31
 0 8 השתתפות סלילת כבישים   1242200240 24
 0 8 השתתפות ברשת חשמל   1242300240 24
 0 60 השתתפות בחוגים במרכז הנוער   1328200420 32
 0 10 דמי שימוש במגרש כדורגל   1329200650 32
 0 5 יתרות מים   1413110210 41
 0 5 השתתפות ברשת   1413400210 41
 0 3 היטל ביוב   1472100280 47
 0 6 אגרת ביוב   1472300210 47

 
 והשתתפויות   8תמיכות  

 גוף נתמך והשתתפויות   40 שרותי וטרינרי   1714200810
 הג"א מקומי   156 השתתפות הג"א מקומי   1723001810
 הג"א ארצי   91 השתתפות הג"א ארצי  1723001810

 איגוד  0 איגוד ערים כבאות   
 רשות   102 רשות הניקוז  1745000810
 חינוך  4 השתתפות בפרויקט פרח   1813300810
 ספורט   500 תמיכה בקבוצות ספורט   1829100830
 מתנ"ס   350 השתתפות במתנ"ס   1824000810
 מתנ"ס   100 השתתפות מתנ"ס פסטיבל   1824001810
 נט"ן  0 השתתפות במד"א   1832600830
 רווחה   25 כנפיים קרמבו   1847600810
 חינוך  0 מלגות תלמידים   1813400850

 השתתפות חינוך    ניהול עצמי , חינוך מיוחד , אגרת חוץ   18****** 810
 השתתפות רווחה    רווחה   18****** 840

 ועדה   425 ועדה מקומית לתכנון ובנייה   1733400830

 
אלפי ₪  כולל המותנה . הצעת תקציב הובאה קודם  בפני ההנהלה , לאחר  דיון   95,512 –כ   2019מסגרת  תקציב המועצה לשנת 

אלפי ש"ח   95,512במליאה  אושרו   התיקונים והעדכונים  והתקציב כולל  תיקונים העדכונים  ללא  שינוי  במסגרת  התקציב  שהנה  
 כולל המותנה  אושר פה אחד . 
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 ההצעה  ודברי  הסבר   עניין  חוברת הערות  ב
.   העסקתם  חסר הסבר מפורט לשינויים בשכר  כדוגמת  רשימת  משרות חדשות ,  רשימת משרות שהופסק .1

 פירוט  וצירוף הסכמי שכר חדשים  . 

לא צורף להצעת השכר : דוח תקצוב מוניציפאלי המפרט משרות חינוך מאושרות מתוקצבות , דוח מפורט של  .2

 משרות רווחה מתוקצבות . 

בדברי ההסבר  לא  צוין  שהמשרות הייעודיים בהצעת התקציב  בהתאם לדוחות התקצוב של משרד החינוך ,  .3

 הרווחה .  

 ן הליקויים  . דוח תיקוה  לצעההחוברת  בביטוי לא  היה  .4

 טבלה המפרטת הכנסות עצמיות מול הוצאות מקבילות .  לחוברת ההצעה   לא צורפה  .5

  הנספחים והטבלאות שמצורפות להצעה שמוגשת למשרד הפנים .  ,  לא  צורפה  לחוברת  ההצעה  .6

לכל  סעיף    דף  המפרט הסברלא צרפו חינוך , רווחה , הנדסה , תברואה , מנהל כללי ...  – י מחלקות מנהל .7

 מחלקתי  . 

 היטל סלילה , היטל תיעול , היטל שמירה ... –לפי חוק עזר שונים   לחיוביםחוברת ההצעה  אין  ביטוי  ב .8

 שנים .  10  -סקר נכסים אחרון לפני כ  .9

ההצעה לא כוללת  פירוטים  להכנסות מהיטל השבחה ,  אגרת ביוב , רשת מים , היטב ביוב , השתתפות הורים   .10

 הגברת הכנסה עקב  רפורמה לרישוי עסקים . , רת תלמידי חץ , פירוט השתתפות צד ג'  רווחה באג

על עליה חסרת תקדים בבסיס תקציב מענק  ובר דבמשרד הפנים על  אף  שלפי ההצעה  מענק כללי לאיזון מקוצץ   .11

   15.09.2019ה בעדכון  השני לתקציב  מיום  תהעלייה נרא האיזון .

הרשויות המקומיות נתבקשו לבצע התאמה בתקציב פעולות / קניות באמצעות הפחתה ברמת השירותים ,  .12

 התייעלות , העמקת הגבייה . מן הראוי היה להקפיד  לפחות על קידום פעולות לפי מקדם אפס .

 חסר פירוט פרויקטים  לפי הרשאה תקציבית    .13

 פיתוח כלכלי .   ם של קטייכניות המראה לפיתוח פרוווט תפיר .1

במסגרת   פרויקט תמרוץ ופיתוח כלכלי לפיתוח הון אנושי לרשויות מצטיינות ולהיערכות חירום פירוט   .2

   922יישום החלטת ממשלה 

 תקציבי פיתוח .  פירוט   .3

 ות  . ה לפקודה  והתקנ 13סעיף לתקציב שכר ופעולות מבקר הפנים  לא  תואם   .14

:  לקראת כל סוף מפחית מהרלוונטיות של  הצעת התקציב ככלי עבודה ובקרה   במרוצת השנה  ים בתקציב שינוי .15

עדכון סעיפים תקציבים . למעשה במרוצת השנה  ניתן לבטל סעיף ,  להוסיף ה בדיעבד להצע מוגשת שנת כספים  

 , להעביר  מסעיף לסעיף ,  לתקן סכום הסעיף  או להעמיס הזמנות על הסעיף הפנוי .  

 סיכום  והמלצה בארנונה  
תעריף מאושר במסגרת תקנות הארנונה  – 2020הצו העומד להתאשר הכולל  התעריף החוקי לשנת  .1

2020   . 
  ודברי הסבר לפי סרגל הצרכים החדש 2020"הצו המבוקש" הכולל תעריף  מבוקש לשנת  .2
השינוי החריג המבוקש   –העלאה / הפחתה חריגה  מבוקשת באחוזים לעומת התעריף  המאושר  .3

  באחוזים  .

 תשובות לשאלות חברי המועצה  והבהרות לקווים המנחים של משרד הפנים לבדיקת המבוקש  .4
 כוונת המועצה לאשר שינוי חריג  בתעריפי ארנונה אצל שר הפנים והאוצר .  .5
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 שינויים בתקציב
רשאית להחליט על שינויים בתקציב בשנתי  ,  בעקבות אירועים שונים והשתנות בצרכים ועדיפויות  במהלך המועצה 

 השנה . 

 השינויים מורכבים משני סוגים : 

 העברות מסעיף לסעיף ) אין שינוי  בסה"כ התקציב ( .  •

 תוספת תקציב ) תקציב מילואים ( .  •

שנתי המאושר , עליהן ניתן להחליט , באופן שסה"כ כל התוספות העברות מסעיף לסעיף , הן שינויים בתקציב ה .1

לסעיפים תהיינה שווה בדיוק לסה"כ ההפחתות מסעיפים , דהיינו השינוי נטו בתקציב יהיה אפס . תוספת ו/או 

מהסכום המאושר לאותו סעיף , ניתן לבצע ללא אישור השר ) אישור  20%הפחתה בסעיף מסוים שאינה עולה על 

רשות ( . במקרים אחרים , חובה להגיש את השינויים המבוקשים לאישור מועצת הרשות ולקבל אישור מועצת ה

משרד הפנים לשינויים . משאושרו השינויים בסעיפים ע"י שר הפנים , יהפוך התקציב המעודכן לתקציב המאושר של 

 הרשות .

 

מצביע על גידול בהכנסות מול גידול בהוצאות , תוספת תקציב ) תקציב מילואים ( הוא שינוי בתקציב המאושר , אשר  .2

 כשסה"כ  התוספת שומרת על תקציב מאוזן . שינויים אלו חייבים לקבל אישור מועצת הרשות ואישור שר  הפנים . 

 

יש אפשרות להגיש לאישור תוספת תקציב ) תקציב מילואים ( , הכוללת גם העברות מסעיף לסעיף , וכן הקטנות בהכנסות 

מול הקטנות בסעיפי הוצאה מסוימים , או כל אפשרות משולבת  אחרת , כך שסה"כ השינוי בתקציב ישמור על  מסוימות

 תקציב מאוזן לאחר השינוי . 

 

תקציב המילואים ו/או  העברות מסעיף לסעיף יוגשו ע"י ראש המועצה לוועדת ההנהלה ואח"כ לאישור מועצת   .3

הרשות . המועצה תחל בדיוניה בהצעה לשינויים לא יאוחר משבועיים מיום הגשת . לאחר אישור המועצה יועברו  

 השינויים המאושרים לאישור שר הפנים .  

 

נויים בתקציב תוך חודשים מיום שהוגשו לה , רשאי ראש הרשות להגיש את ההצעה  באם לא אישרה המועצה את השי

 לאישור שר הפנים , בצירוף הפרוטוקול מישיבות המועצה בהן , היא דנה בהצעה , אם דנה .   

 
 

אלפי ₪ . המועצה בדיוניה קבעה כי לא יחול שינוי במסגרת  95,512ע"ס  2019המועצה אשרה מסגרת תקציב לשנת 

 .    2019תקציב לשנת ה

 

המועצה החליטה על שינויים ) העברה מסעיף לסעיף , תוספת תקציב , הקטנה בהכנסה מול הקטנה בסעיף הוצאה ( , 

 ובלבד שסה"כ השינוי בתקציב ישמור על  תקציב מאוזן לאחר  השינוי.  

   05/2019ותיקון פרוטוקול ישיבה  90,604  -( ל  2018אושר עדכון   מסגרת  תקציב המועצה ) לשנת   08/2019בישיבה מס' 
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 להלן  תהליך עבודה הנותן מענה לחריגות תקציביות ושינויים  תקציבים 

המחלקה הרלוונטית פונה לגזברות בבקשה להגדיל את תקציב הסעיף בו  נדרשת הגדלה ומציגה את הסיבה לכך ואת 

 מקור המימון לחריגה שקיים  לו מתוך התקציב  המחלקתי 

 הגזבר בוחן האם בקשת המחלקה להגדלה תקציבית מוצדקת והכרחית . 

 תבסס על הנתונים  הבאים : הגזבר בוחן את המקור התקציבי המוצע ע"י המחלקה בה

 האם צפויה יתרה בתקציב שהוצע  ע"י  המחלקה  לפחות בגובה הסכום הנדרש  .1

 האם מדובר בהוצאה קשיחה שאין למחלקה אפשרות לצמצמן  .2

 בחוברת  תקציב המועצה:      05/08/2019שינוי שבוצע  ליום יקת  הבד

מס'    השינוי  סעיף   השינוי  העברה    סעיף  

 ישיבה  

 הערות   

 גידול בהוצאה ואין מולה  גידול בהכנסה   קידום מעמד האישה   05/2019  -   1824002810

 העברה מחשבון  לחשבון  .   רכז שפ"ע    05/2019  1621300110   1613000110

 המשרה לא מתוקננת בתקציב המאושר   תקן מנהל לשכת מנכ"ל   05/2019  -   -

 הטבת שכר ) סטייה (     שכר הנדסאית   05/2019  -   1731000110

המשרה לא מתוקננת בתקציב המאושר        תקן אב בית בבניין המועצה   05/2019  -   -

 ) בתכנית ההבראה בוטלה משרת שרת (    

  תכנון אסטרטגי   07/2019 170 1191000918 170  1732200751

  מלגות לסטודנטים פיס  06/2019 500 1315200740   

  משכורת פנסיה   09/2019   400  1990000310

  תרבות כללי   09/2019   100  1822000780

  עיר ללא אלימות   לא ידוע   350 1342400990 350  1842400750

  תמיכה ממשרד לשוויון חברתי   07/2019 275 1328600990 275  1828600750

  הכנסה מותנה    –הוצאה  07/2019 170- 1193002910 170-  1997001980

  הכנסה מותנה    –הוצאה  ידוע   500- 1193002910 500-  1997001980

  הכנסה מותנה    –הוצאה  ידוע   350- 1193002910 350-  1997001980

  הכנסה מותנה    –הוצאה  ידוע   275- 1193002910 275-  1997001980

    0  0  סה"כ שינוי 

 

 מהטבלה לעיל עולה 

 אלפי ₪ .  95,521מסגרת התקציב המאושרת עומדת ע"ס   .1

  350כעקרון כאשר יש הרשאה חדשה לפעילות שוטפת  מבוצע עדכון לתקציב בהתאם לשינוי המוצע  .  שינוי ע"ס   .2

הרשאה  –תיעוד למקור  השינוי  לא צורף עיר ללא אלימות הוסף בצד הכנסות ובצד הוצאות . פעולות אלפי ₪  ב

 .  ה  ספציפית חדש

. בקשת ההנהלה לתיקון    2019אלפי ₪ שמש   נייר עבודה קשיח  להצעת תקציב   87,115במסגרת   2018תקציב  .3

 כבקשה לאישור חריגה  תקציבית ושינויים  תקציביים .  ה טופל  2019ההצעה המפורטת לתקציב 

ר יתרות פנויות למימוש , וזאת ע"מ  פעולות העברה  , מסעיף לסעיף בין  המחלקות  השונות  , על בסיס  איתו אין  .4

 שהתקציב יישאר כלי עבודה ובקרה  רלוונטי של ביצוע  תכנית עבודה מחלקתית .  

 

 

 



 המועצה המקומית מג'ד אל כרום                         مجلس مجدالكروم المحلي
 20190מג'ד אל כרום        20190مجدالكروم         

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           

 

37 

 

 16.09.2019מיום     02עדכון  מס'    -עדכון התקציב  בדיקת  

מס'    השינוי  סעיף   השינוי  העברה    סעיף  

 ישיבה  

 

 הכנסה מותנית הקצאה   -הוצאה מותנית הקצאה  15/2019 527- 1193002910 527-  1997001980

 המוסד לביטוח לאומי) עתיד בטוח(   15/2019 152 1154000730 152  1848500780

 קייטנות קיץ באנגלית   15/2019 80 1313801920 80  1813801750

 2019סל מידע  15/2019 230 1324000990 230  1824000750

 פסטיבל ) הרשות לפיתוח   15/2019 48 1324100990 48  1824100750

 סל ספורט   15/2019 17 1329810920 17  1829810750

 הכנסה מותנית    -הוצאות מותנות  15/2019 1010- 1193001910 1010-  1997000980

 מענן איזון   1010 1191000910   

 פינוי אשפה      350  1712300750

 עבודות קבלניות הנדסה      420  1731000750

 שכר הנדסה      30  1731000110

 משכורת פנסיה      61  1990000310

 שמירה בבתי ספר      79  1817100750

 הסעות תלמידים      150  1817800710

 חשמל מים וחומרי ניקיון      80- 1853000430

 תמיכות דת       200 1859000810

 משכורת מזכירים       200- 1613000110

 שכ"ד בית חם       28 1847120410

 בתים חמים לנערות      28- 1847120840

 הוצאה מותנית הקצאה      37- 1997001980

 המוסד לביטוח לאומי) עתיד בטוח(      37 1848500780

   0  0  סה"כ שינוי 

 

  לעיל עולה טבלה מה

 אלפי ₪ כולל המותנה   95,512שהנה  2019לא חל שינוי במסגרת תקציב המועצה לשנת  .1

משכורת פנסיה , שכר הנדסה ותוספת השינוי במענק האיזון הופנתה  לפינוי אשפה , עבודות קבלניות הנדסה ,  .2

   ה בבתי הספר . ושמירתלמידים הסעות 

 
 סיכום 

לתיקון התקציב  ( לאישור   בקשת ההנהלהע"י הנהלת המועצה /יש הבדל בין  הבאת התקציב ) כפי שאושר 

לשינוי תקציב , הגשה לוועדת ההנהלה   מחלקתיותהמועצה  לבין  עדכון התקציב במהלך השנה  ) בקשות וצרכים 

 , הגשה לאישור משרד הפנים ( 

   95,512תקציב ע"ס  הצעת  05/2019הובאה  לישיבת המועצה מס'    01/2019לאחר אישור ועדת ההנהלה מס'  

אלפי   87,115מסגרת  –שלא  מתוקנת  בהתאם  לתיקוני ועדת ההנהלה , והמתבססת על ניר עבודה לא מעודכן 

 ש"ח .  

כלל העברות  מסעיף ש סוף שנהמסיבה כלשהי , החלטתי שלא לקיים ביקורת או מלהגיש חו"ד  בנושא עדכון  .3

 .   בדיעבדלסעיף  
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   ביקורת פנימית
 ועדת הביקורת -שיתוף  פעולה  מבקר  

 לצוו המועצות המקומיות  בנושא  ועדת  ביקורת  בוטל . 122סעיף  

במסגרת סעיפים שונים בפקודות המועצות המקומיות , הוחלו על המועצות המקומיות הסדרים מפקודת 
 מינוי וסמכויות המבקר וועדת הביקורת .  –העיריות . בין  הסדרים שנקבעו במסגרת הפקודה 

 המקומית מחויבת בהקמתהמועצה היא ועדת חובה סטטוטורית, דהיינו ועדה שהמועצה ועדת הביקורת ב
 ובכינוסה מדי פעם בפעם על פי הוראות הדין. 

 על פי פקודת העיריות, ועדה שחובת הקמתה היא לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים. 

ועדת הביקורת היא נדבך חשוב במוסדות מועצת הרשות המקומית, כמו גם במערך הביקורת המוניציפלית,   
, לדיון בתוצרי הביקורת ולמעקב אחר מועצה ל ענייני הביקורת ב, לשמירה עהמועצה במסגרת ייעודה כנציגת 

 השיפורים במערכת ותיקון הליקויים. 

לא יאוחר מחמישה חודשים לאחר שהוגש לה. דיון פורה בדוחות  מועצה על ועדת הביקורת לדון בדוח מבקר ה
 יש בו כדי לחזק את מעמדו ולתרום לתיקון הליקויים שהעלה.  מועצה הביקורת של מבקר ה

 הרכב ועדת הביקורת

 כאמור, ועדת הביקורת היא ועדת חובה וקיומה ותפקודה חיוניים כדי להבטיח את האפקטיביות של הביקורת. 

דת העיריות, מספר חברי ועדת הביקורת לא יעלה על שבעה והרכב הוועדה יהיה תואם ככל הניתן את על פי פקו
ההרכב הסיעתי של מועצת העירייה, ובלבד שראש העירייה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בה. עוד  

לבד, יהיו יושב ראש הועדה ועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בונקבע כי "היו הסיעות כולן מיוצגות ב
ועדת ההנהלה;   )ב(  הוא אינו מכהן  וני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:   )א(  הוא אינו חבר בילעני

כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;   )ג(  הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;   )ד(  סיעתו שונה 
 ועצה יותר מסיעה אחת".מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במ

בעבר  ותה תכנסדבר שהביא לה תחלופה  של יושבי ראש ועדת הביקורת (  הייתה  2013-2018בקדנציה  קודמת  ) 
 ות  הועדה  היוצאת להתכנס  והועדה לשעבר  שהקפידיו"ר  -ראש  המועצה  ו זאת בזכות  , ו במועדים הנדרשים

 במועד. 

שכוללת שני חברי   החדשה  הרכיבה וועדות המועצה  , ובין  היתר  הוועדה לענייני  ביקורתבקדנציה זו  המועצה 
 נוסף שמשמש גם  חבר הנהלה .   מועצה  שסיעתו אינה מיוצגת  בהנהלה  וחבר מועצה  חבר –מועצה 

 ... 
 .    2019באפריל  לשנת  1 –לא יאוחר מ   2018המועד האחרון להגשת דוח המבקר לשנת 

הועבר לחברי ועדת הביקורת החדשה   13.01.2019. כמו"כ  ביום      2019הוגש לראש המועצה  בינואר   2018דוח 
  הדוחות שלהלן : 

 
 .  2017בדצמבר  31מבוקר ליום  כספיתמצית דוח   .1
 .  2017לשנת  מפורטתמצית דו"ח ביקורת  .2
 .    2017לשנת  מבקר מו"מ מג'ד אל כרוםהעתק דו"ח  .3

 .  2018העתק דו"ח מבקר מו"מ מג'ד אל כרום לשנת  .4
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להצלחת  עבודת  המבקר מצא לנכון להכין לוועדת הביקורת החדשה ריכוז  אבני  דרך לשיתוף  פעולה  עתידי 
 כדלקמן   : ועדת הביקורת  

 הצעה    הנושא 
 פרק תשיעי בצוו  יו"ר הוועדה בשיתוף  קובע את סדר היום של הישיבה וסדריהן 

 פברואר  –ינואר  המלצה על מיקור חוץ בנושאים מיוחדים הדורשים מומחיות מיוחדת 
 פברואר  –ינואר  סקירת חו"ד שנתנו  בנושא ניגודי עניינים  

 פברואר  –ינואר  סקירת הדוח הכספי  השנתי והמלצה על אישוריו  
 מרס  –ינואר  המלצה לבקר שני נושאים  

 בסוף כל רבעון  רישום פרוטוקולים ודיווח  למועצה  
 אוגוסט  –אפריל  סקירת דוח המבקר  הפנימי 

 אוגוסט  –יולי  סקירת דוח כספי חצי שנתי והמלצה על אישורו  
 אוגוסט  –יולי  זימון לדיונים נושאי משרה 
 אוגוסט  –יולי  סקירת תגובות מבוקרים 

 אוגוסט  –יולי  הגשת סיכומים והצעות למועצה 
 אוגוסט  –יולי  קביעת מס' הישיבות לשנה הקרובה 

 אוקטובר  –ספטמבר  או    on-line  -חשיפת ממצאים בפני המועצה  
 נובמבר  –אוקטובר  ביצוע הערכה עצמית של פעולות ועדת הביקורת , הפקת לקחים 

 מרס   –נובמבר  סקירת התקדמות בפעולות שנעשו בתגובה למצגי  מבקר 
 במשך השנה  דיון בדוח ביקורת אחר  עפ"י דין 

 במרוצת השנה  סקירת פסקי דין שפורסמו  
 במרוצת השנה  לימוד מדוקדק של החומר המוגש לוועדה , הפקת לקחים  

 במשך השנה  דיון בדוח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה   
 במשך השנה  דיון בדוח ביקורת של משרד ממשלתי  על המועצה  

 ו  145 טיפול  בדוח של  מבקר המועצה והערות ראש המועצה  
לעקוב אחר תיקון ליקויים שהעלתה הביקורת . לבקש עדכון מדי שלושה  

ם מהצוות לתיקון הליקויים באשר להתקדמות תיקון הליקויים חודשי
 ויישום המלצות  

עדכון מדי שלושה 
 חודשים 

תקשורת חיובית במועצה : העצימו יתרונות במקום חולשות , אוטונומיה מקסימאלית למנהלי מחלקות ,  
 לשאול " מה אפשר ללמוד להבא"  ולא מי צודק . 

 בהתחשב בשינויים המחויבים  ותהיה בכפוף להוראת החוק . ככל האפשר המלצה אחרת 
 

התקיימו  שיחות  ודיאלוג פיקטיבי בנושאים  . ברם   2018ועדת הביקורת החדשה  לא התכנסה באופן  פורמאלי  בשנת  
 שונים . הביקורת  סכמה והבהירה בחלק מהנושאים  כדלקמן : 

 נוהל   " הסרת עיקולים"  לדוגמא    •
  

הנהלים קובעים אחריות וסמכות , ומגדירים בין היתר את תהליכי העבודה במועצה  ונקודות הבקרה  –כללי 
 בהם . 

"  והחשש  מהפעלת  לחץ  מיותר  ,   מח' הגבייה אמורה לפעול על פי נוהל   אי הסרת עיקוליםבעניין נוהל " 
"י  היועמ"ש . המבקר לא אחראי על עבודה מפורט , בכתב , שיקבע על ידי הגזבר המועצה .  ניסוח הנוהל ע

 הכנת הנוהל או כתיבתו . אישור הנוהל ע"י מליאת המועצה . 

 סמכות ראש המועצה להתערב בנושא הגבייה מצומצמת למינימום האפשרי . 

לקבוע האם לנקוט באמצעי גבייה/אכיפה ובאילו אמצעי  לנקוט . הגורם המוסמך בעניין  סמכות גזבר המועצה  
 הגזבר , המנכ"ל  והיועמ"ש .   –כללי ההקפאה  לקבוע את

ייתכנו מקרים חריגים , שבהם המועצה רשאית להקפיא את המשך הפעלת הליכי הגבייה לפי פקודת המסים ) 
גביה ( , לאחר שפתחה בהם , לפי הכללים שקבעה בעניין האמצעים שתנקוט לגביית החוב , בשים לב לגובה 

 היועמ"ש .  החוב ובכפוף להוראות הנחיה של

 הדבר מוצדק , בין  היתר , במקרים אלה : 

 מצבו הכלכלי או הבריאותי של  התושב  מצדיק  זאת  .1
 הנכס היחיד שניתן לעיקול הוא דירת מגוריו של התושב , שהיא גם דירתו היחידה  .2
 עיקול הנכסים שימצאו יגרום לפגיעה קשה בתושב  .3
 יש סכסוכי בעלות  בנוגע לנכס שממנו מבקשים להיפרע החוב   .4
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על  חבר המועצה שיוזם עריכת  נוהל    יודגש , כי הקפאה של הליכי הגבייה , נתונה לשיקול דעת הרשות  .
שהמליאה יכולה גם  לקחת בחשבון  ו ל לשקול מידת הצורך  בנוהל  ובמיוחד  אם עלול  להיות  מורכב ומסורב

  אכיפה . –ובמיוחד  לא מועסקת במועצה חברת גבייה גם  כן  לא לאשר נוהל מיותר 

 נוהל " התקשרויות לביצוע  עבודות תכנון , פיקוח , מדידה וכיוצא באלה "   •
 

 העלות הכוללת של פרויקט כוללת עלות תכנון הנדסי , תכנון אדריכלי , פיקוח . 

 הוצאות לתכנון של הפרויקט יכללו במסגרת התקציב הרגיל או במסגרת   תב"ר  מיוחד שנועד למטרה זו . 

 פנים תב"ר הפרויקט בצירוף  הרשאה תקציבית  לאישור  מועצת  הרשות ומשרד ה -בטרם פרסום  מכרז יובא ה 

: נמצא כי לא נערך הליך תקין להתקשרויות עם המתכננים בשלושת המקרים .  2015עפ"י דוח ביקורת מפורט 
 ממצאים עיקריים שהועלו בדוח הנ"ל .   – 2015ראה  פרק ב  בדוח  

פם  ילהחל לא  היה ניתן  לגבי חוזים או הזמנות  בעבודה הדורשת ידע ומומחיות שכבר  יצאו  לדרך ככל הנראה  
הומלץ  .  08/2016חוזר מנכ"ל  -ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי עדיפה על דרך אחרת  לפני סיום  העבודה  .

מכרז פומבי    –להזכיר בעת אישור הרשאה תקציבית  פעם אחת ולתמיד  שהמתכננים או המפקחים יהיו חדשים 
 או תהליך תחרותי . 

בישיבות   שבהם רשאי ותיו לבקש ממזכיר הועדה  רישום הערהביקורת  המליצה  ליו"ר  ועדת  הביקורת   
 להשתתף והוא  נוכח בכל ישיבות הועדות בהן מעוניין להשתתף  .    

חברי המועצה מילאו שאלון למניעת  ניגוד עניינים  ועובדי המועצה קבלו הדרכה בעניין הצעות מחירים  ודרכי 
עובד כלשהי  במועצה על  המציע רבה משפחתית בין המפקח לבמידה וקיימת  קטיפול . עפ"י  הנוהל  החדש  

 ניגוד עניינים . והעובד  למלות  טופס  

 הסכם שכירות   •
,  מרכז מונא –משטרה קהילתית , מח' הנדסה , חממה מדעית  –המועצה משלמת שכ"ד למבנים מושכרים 

מרכז  –פסגה ,  בית קשיש , לשכת הרווחה , מח' פסיכולוגים , בית נוער  -ארכיון  המועצה , מרכז פדגוגי 
 הצעירים , מרכז עוצמה , גני"י   חובה , גן טיפולי ועוד    

אולם יו"ר  הקהילתית  לבטל הסכם השכירות לתחנת משטרה היה  לדברי אנונימי ניתן נודע  לביקורת כי  
הייתה טעות מלכתחילה  לתקצב הסכם  שכירות תחנת משטרה קהילתית בשנת וכי  מעוניין ,  לא  היה   המועצה
עקב  פתיחת תחנה מרחבית . הגזבר והחשב לא חתמו על מכתב לביטול ההסכם ולא הוצג מכתב כזה   2019

 לחתימת ראש  המועצה . 

לאיתור מבנה מתאים להפעלת תחנת שיטור  שלוש  שנים  המועצה פרסמה מודעה באתר האינטרנט –מלפני כ 
קהילתית מטעם משטרת ישראל . נחתם הסכם שכירות בין  המועצה לבעל הנכס ) מ.ש(   .  הנכס המושכר בגודל 

 מ"ר .  80 –כ 

ולא  היה  סעיף תקבול  מתאים מ. ביטחון פנים   1.7211.00.410דמי השכירות תוקצבו בסעיף תקציבי  •
 לכיסוי עלויות  דמי השכירות .  

בהתחלה לא הייתה מניעה לשימוש במושכר כתחנת משטרה קהילתית בהיותה ממוקמת בקומת קרקע   •
ועלה חשש  כי  המבנה לא  ראוי   נגישה לתושבים ברם בהמשך  המבנה היה  נטוש  תקופה ממושכת

 לשימוש  וכי לא הייתה   חניה מתאימה  או ריקה  . 

לפנות למשטרה והמשכיר ולבקשם לאפשר בכתב למועצה להשתמש במושכר או  בחלק ממנו  הביקורת  המליצה  
 למטרת  הפחתת  רמת האלימות  בכפר או ... 
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 מינוי נציגי ציבור    •

 
היחסים של חבר המועצה עם ראש המועצה מוסדרים בחקיקת משנה כמו התקנון בדבר ישיבות המועצה  ▪

והנוהל בהן בצוו המועצות המקומיות )א( . דרך הבחירה של נציג ציבור לא מעוגנת בספר נהלים  . הדעת  
ם שיש מחלוקת על   אומרת כי כלל המועמדים יידונו בפני ועדת ההנהלה או ועדה למינוי נציגי ציבור . מקו

 לשולחן  המליאה .  הדיון יו"ר ועדה , חבר ועדה , נציג ציבור כלשהו  מומלץ להחזיר 
 

ביכולת יועמ"ש שלא נכחה  בישיבה  לנהל דיאלוג פיקטיבי עם אורגני המועצה  , לקבל אינפורמציה שכן /לא  ▪
כתובה בפרוטוקול  ועל סמך המסמכים  ולימוד החומר  שמוגש לה  להכריע  בשאלת כשירות מינוי נציג 

 ציבור  . 

 
ם כמובן מותאמים לסביבה הארגונית באתיקה מקצועית מוגדרים כללי התנהגות של מה ראוי ומה לא , כשה
 והתרבותית בה אורגני המועצה מצויים , וזה יכול להשתנות מרשות לרשות . 

 
בעצם , התנהגות אתית מתבטאת באימוץ הרמה הגבוה ביותר של דבקות מקצועית של  אורגני המועצה אבל גם  

 בהתנהגות החברתית מול הסביבה בה הם פועלים . 
 

 היבט המשפטי והוא ההיבט ערכי והאתי .  יש עוד ממד מעבר ל
 

כאשר נושא מסוים נקבע על סדר היום באמצעות ראש המועצה  הדעת אומרת שהנושא יעוגן בהחלטת /אישור 
.   להבדיל ממקרה בו הנושא הועמד על סדר היום לפי הצעה של חבר מועצה ואז בצורה המהירה ביותרהמועצה 

 נורמה . דחיית הדיון בסעיף עדיין בתחום ה
 

   מקרב עובדי המועצה או מקרב  תושבי  המקום לציין  משונה  פני הדברים בין מינוי  נציגי  ציבור  בתאגיד עירוני 
שמתקיימים בהם תנאי הכשירות הקבועים  בחוק או  התקנות  לבין מינוי נציג ציבור בוועדת המועצה  מקרב בעלי 

תנאי הכשירות הקבועים בחוק או נוהל , ושאין להם זיקה אישית,  שמתקיימים בהםזכות להיבחר כחברי המועצה  
 .   עסקית או פוליטית לראש המועצה או למי מחברי מועצת הרשות , שמטעמם מבוקש המינוי

 
שלא השתתפה בה היועמ"ש  , דחתה המועצה הדיון  בחלק מהסעיפים  שקבע ראש  08/2019בישיבת  המועצה מיום 
 וגע למינוי נציג ציבור .  המועצה לסדר  היום בנ

 
אילו מינוי נציג ציבור מתבצע  לפי נוהל פנימי  , מתייתר היה הצורך בדיון מפורט ופומבי של  המועצה  בהתאמת 

 המועמד מבחינת אישיותו ותכונותיו למילוי התפקיד . 
 

ג ציבור על בסיס השכלתו ,  הוועדה למינוי נציג ציבור או ועדת ההנהלה  הייתה יכולה להמליץ על קבלת מועמד כנצי
הכשרתו , התאמתו , העדר ניגודי  עניינים  ) לדוגמא פעילות מפלגתית / פוליטית , קרבה משפחתית ( ... בדיון  פנימי  

 מבלי לחשוף הדיון המפורט לתקשורת . 
 להלן רשימת נציגי ציבור המאושרים  ע"י  מליאת המועצה 

 מועמד  נציג ציבור/נציג המועצה   מס' ישיבה 
 ד"ר א.ז  נציג ציבור בוועדת הבחינה לקבלת עובדים  09/2019
 מר   פ.ס  נציג ציבור בוועדה מרחבית לתכנון ובניה  09/2019
 חבר המועצה מ.מ  נציג המועצה ברשות הניקוז גליל מערבי  08/2019
 מר מ.ס נציג המועצה בתאגיד  מי הגליל  01/2019
  נציג המועצה באיגוד ערים אשכול בית הכרם   01/2019
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 הביקורת ממליצה לרשות לפעול כדלקמן :
 

המבקש להתמנות לנציג ציבור ימלא שאלון הבקשה בהתאם להוראות הכלולה בו , לצרף את המסמכים  .1

 ולשלוח החומר למזכירות המועצה .  ראה שאלון למועמד לשמש כנציג ציבור .  

 מזכירות  המועצה תנהל מאגר מועמדים על פי הטפסים שיופנו אליה .  .2

הנהלה ) אם המועמד מקרב עובדי המועצה או חברי המועצה (  כלל המועמדים נידונים  קודם  בפני ועדת ה .3

 ) אם המועמד מקרב תושבי המקום (       בוועדה למינוי נציגי ציבוראו  

 בחינת ואישור כשירות המועמד על ידי יועמ"ש  .  .4

 .  נציג ציבור ימונה על ידי ימונה מועצת הרשות .5

 ההחלטה  בדבר המינוי  תימסר למועמד .  .6
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 הדיון הפומבי  

ל שולחנה של מועצת הרשות, הדיון הפומבי בדוח ופרסומו משרתים את זכותם של מועצה  עהנחת דוח מבקר ה
כאמור, בפקודת  . התושבים ברשות לדעת ומאפשרים להם לקבל מידע אובייקטיבי על פעולות הרשות המקומית

העיריות נקבעו מועדים מחייבים לטיפול בדוחות מבקר הרשות המקומית. עמידה בלוחות הזמנים ובמועדים 
שנקבעו בפקודה מחייבת את מבקר הרשות המקומית להגיש עותק מהדוח השנתי לכל חברי המועצה לא יאוחר 

 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שלגביה הוגש הדוח.  1-מ

הוראות פקודת העיריות יש להעביר עותק מדוחות הביקורת לחברי המועצה בתוך שבעה חודשים על פי 
ממועד הגשתם לראש המועצה, גם אם לא התקבלה תגובתו ולא התקיימו דיוני ועדת הביקורת במועד הקבוע 

 בחוק.

   המועצה .   לחברי  2018העביר  המבקר עותק מדוח    2019בנובמבר  1ביום  

גם אם ועדת הביקורת    2018המבקר לשנת  לכנס את מליאת המועצה לדיון בדוח ראש  המועצה  היה על
  ולא הגישה את המלצותיה.  2018דוח טרם דנה ב

   דוחותהפרסום 

מאחר שדיוני מועצת הרשות המקומית הם פומביים, למעט במקרים יוצאי דופן, דיוני המליאה בדוחות הביקורת 
הם הפרסום הראשוני של הדוחות. מהוראות פקודת העיריות עולה כי המועד לפרסום הדוח הוא מועד הגשת 

 .ן פרסום הדוחאולם לא נקבעה בפקודה הוראה מפורשת בדבר אופהדוח למועצת הרשות המקומית. 

. של המועצה  החדש  פרסומן   באתר  האינטרנט  צורך ל   2016 - 2015הדוחות לשנים  המציא המבקר  
 .   אחר פורסמו באתר   2015-2016הדוחות לשנים 

 צוות לתיקון ליקויים 

מקומיות , , שהוראותיה לעניין זה חלות גם על המועצות ה(2005 -תשס"ה  103) תיקון מס'  בפקודת העיריות
 כיצד ומתי יתוקנו הליקויים שנמצאו בדוח הביקורת של נקבע כי הצוות שמונה לפי חוק מבקר המדינה ידון 

מבקר הרשות שנדון על ידי המועצה וכן כיצד ניתן למנוע הישנותם של ליקויים בעתיד; הצוות יגיש את  
, וידווח לוועדת מועצת הרשות הביקורת נדון על ידישדוח בתוך שלושה חודשים מיום  רשות המלצותיו לראש ה

 הביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. 

 הרכב  צוות לתיקון ליקויים 

באופן לא פורמאלי  הצוות לתיקון  ליקויים במועצה  מונה שלושה עובדים  , בראש הצוות עומד מנכ"ל 
  –מש   גזבר המועצה  ומהנדסת  המועצה ) להלן יו"ר הצוות ( , ולממלא מקומו מש -המועצה ) להלן 

להוציא לאלתר כתבי מינוי לבעלי   נכ"ל מהמ  04/07/2019ראש מועצה בקש ביום  מ"מ  יו"ר  הצוות (  . 
 תפקידים , ולהקפיד על תיקון הליקויים שנמצאו .  

חלטות בדבר ראש המועצה הנחה הצוות  לתיקון  ליקויים  לדון בדרכים לתיקון ליקויים , לקבל ה
    תיקונם ולדווח לראש המועצה על דיוניו והחלטותיו , סמוך לאחר קבלתם.

 

פעם אחת  כל שבועיים בלשכת ראש  המועצה הצוות משתתף בישיבות מנהלי מחלקות  אשר מתקיימות 
, לפחות פעם אחת בחודש  . מהישיבות המתקיימות בלשכת ראש  המועצה   לומד הצוות  על הבעיות  

 במחלקות   הרשות   והוא  מוסמך לדון ולהחליט  בכל  ליקויי  העולה  בישיבה  .  
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 מבדיקה עולה כי  : 

דן בדוחות הביקורת השנתיים מטעם משרד   לתיקון ליקויים  לאנכון למועד סיום הביקורת הצוות  .1
   2018לשנת  בדוח הביקורת של מבקר המועצהבאופן  פורמאלי הפנים ובדוחות מבקר המדינה, ולא דן 

שהועלו  בישיבה חודשית של מנהלי  לא הקפיד על מעקב שוטף אחר ביצוע תיקון הליקויים הצוות  .2
היה עומד  בפני עצמו  כדיון   בנפרד   חלקות של מנהלי המהמחלקות   וכל דיון  בישיבה חודשית 

 במנותק   מדיונים קודמים . 

לכאורה לשיטת  המבוקר:  לא נעשתה אסיפה לעובדים בשטח ע"מ לדון  בדו"ח  ולהביא לתיקון  הנדרש  .  
מליאה או בחתימת מורשה החתימה  . רו"ח חיצוני  ע"י ההעובד בשטח  לא מטפל בליקוי שלא מאושר לתיקון 

על הכנת הדוחות הכספיים עושה ההתאמות והתיקון הנדרש בתחום  ביקורת חשבונאית .  התקציב שאחראי 
 השוטף והבלתי רגיל נמצאים במעקב ובקרה  . 

הביקורת  הפגמים שנפלו בעבודת הצוות לתיקון ליקויים בכל הקשור לטיפול בדוחותלדעת הביקורת 
פעילות שיתוק , ו2018השנתיים מטעם משרד הפנים ובדוחות מבקר המדינה  ובדוח המבקר  לשנת 

 הצוות לתיקון ליקויים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. 

, מעקב  המקומית לפעול בהקדם האפשרי לקיום דיונים שוטפים של הצוות ולתיקון הליקוייםת על הרשו 
קון הליקויים שהועלו בישיבות מנהלי מחלקות , וטיפול בדוחות הביקורת שנידונו ע"י  שוטף אחר ביצוע  תי

 המועצה . 
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   תלונות ופניות  הציבור
 

) להלן : החוק ( , קובע את חובת הרשות  2008- חוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור ( , התשס"ח
 המקומית למנות ממונה שיטפל בתלונות הציבור וכולל הוראות מפורטות לטיפול ולבירור תלונות . 

 
. תקציב נפרד  – וטל על המבקר הפנימי תפקיד נציב תלונות הציבור מבלי להעמיד לרשותו משאביםה  

 
  

תלונות הציבור , במסגרת מח' הביקורת הפנימית , לפי חוק הממונה על תלונות הציבור המבקר הפנימי ממלא תפקיד נציב   
 
. יפול בתלונות הציבור משולב בתוך דוח המבקר הפנימי ונציב תלונות הציבורטה  

 
שיתוף הפעולה של הנהלת המועצה ושל עובדי המועצה , על כל שלוחותיה , עם עבודת המבקר ונציב תלונות הציבור 

 ו  מתן תשובה לפנייה במועד שהיא גם רכיב חשוב באיכות השירות לתושב .  יאפשר
 

חדר המבקר ונציב תלונות הציבור  פתוח בפני הקהל בכל שעות העבודה , וכל תושב רשאי להשתמש בזכות זו כדי להביא 
 את עניינו בפני המבקר ונציב תלונות הציבור . 

 
כל אדם רשאי להגיש תלונה , וזו מוגשת רק לאחר שהמתלונן פנה במישרין למחלקה המטפלת בעניין , ולדעתו לא נענה  

 י או לא בא על סיפוקו . כראו
 

תושב הפונה את מכתבו במישרין אל המחלקה הנוגעת בדבר , ושולח העתק ממכתבו אל המבקר או פונה במישרין למבקר 
קודם שפנה למחלקה , אין המבקר רואה בפניית התושב כתלונה , אך הוא מקיים מעקב . פנייה מסוג זה תסווג כתלונה אם 

 פלה בפניית התושב לשביעות רצונו . המחלקה הנוגעת בדבר לא טי
 

 בסופו של יום הטיפול בפנייה המסווגת כ"מעקב" דומה  לטיפול בפנייה המסווגת כ"תלונה" .  
 

 פניות טלפוניות וקבלת קהל אינם מקבלים ביטוי בנתונים הסטטיסטים של מס' התלונות . 
 

בדוח אולם קבלו מענה ומעקב ע"י המבקר ונציב  במשך השנה  היו מס' לא מועט של פניות תושבים שלא קבלו ביטוי
   . תלונות הציבור 

 
 .    2019עקב איחוד פונקציות  כרכתי  הטיפול  בתלונות כפרק נפרד  בדוח הביקורת  
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  כביש  שירות  ) א.כ( -תחזוקת שביל  

מהנדסת  ללשכת המבקר ונציב תלונות הציבור   שבקשה  לפתוח בפנייה .  קבוצה של תושביםהגיעה   27/02/2019ביום  

 . המועצה הייתה   בחופשה 

תלונה  . הגשת תלונה בטרם  מיצוי כל  האפשרויות למתן   ברור  היה להם  ההבדל בין הטיפול  בפניית תושב  לבין הגשת

כב  פתרון  הבעיה . עדיף למצות כל הדרכים להשגת הזכויות  לע ומענה לפנייה , עלול לפגוע  בתדמית  פעולות  העובדים    , 

 בטרם  הגשת תלונה . 

המועצה  סללה בעבר  כביש שירות  מתחנת דלק עד למגרש כדורגל .  הכביש התפורר , ללא שוחות או  :  לטענת התושבים

עשה בקטע  מהכביש   קרצוף על חשבונו ולא מוכן עוד לתחזק כביש שאמור  להיות  מהם אחד  בעבר  קולטנים של ניקוז .

. בגלל סדר  ברשימת הטיפול  של  הקבלן פקח  שהכביש מצוי ממתוחזק ע"י  המועצה .  התושבים קבלו הבטחה  מה

 -לא חזרו  בשפנה  אליו   חד  חלק  מחברי המועצה  מלבד  א  ים התושבדברי אחד  העניין תקוע . לצפוף  עדיפויות , ולו"ז  

   .  טיפול שורש לכביש -אב   . תמצית פנייתם -ואטס 

: הוא  העביר לקבלן רשימת הכבישים שיש לטפל בהם . במקרה של מים גשמים חזקים קורה    לדברי המפקח בשטח

של  הישן על קוו הניקוז ניקוז מ عبارات  – מע"צ התקינה קולטנים  שכביש מסוים  מתפורר ויהיה קשה לעוברי רגל  .

מלא סתימות ולכלכוך ויש  להחליפו בקוו חדש  . עלות הפרויקט נאמדה  במאות אלפי ₪ . יש  הישן המועצה . קוו  הניקוז 

לבצע  תשתית ראויה לפני סלילה . המפקח  מוכן  לעשות מדידות בשטח  ולהעביר  העתק  התכנית והאומדן  למהנדסת 

ת  אמורה  לשבת  עם ראש  המועצה ולסכם על סדר עדיפויות  , האם  לכלול  הכביש  בתכנית המהנדסלדבריו  המועצה . 

תושב  נוצר מצב  הפיתוח  של השנה או שנים  הבאות . לא מתקבל על הדעת מצב בו  התושב יקבע  סדר  עדיפויות  ולו"ז  . 

 מיד  מבקש פתרון  לקטע  הסמוך  לביתו .  סלילה בקטע אחר  או תיקון ויישור בקטע  אחר , -שרואה עבודת טרקטור  

 ואכן הם   פנו  בע"פ  . כתבת  עשית , לא כתבת  לא עשית . כי  הומלץ  לתושבים  לפנות  לראש  המועצה  המלצה :  

 נראה היה הבנות   .ל ההתנהלה שיחה  אקראית בין ראש המועצה לתושבים  וכ

כביש שממוספר  עפ"י  תכנית מאושרת  , ולכאורה  לא הייתה מחלוקת על  מתווה הכביש  וההפרשה  הייתה אין  ספק   

שווה בשווה , הרי כביש  כזה  תחזוקתו באחריות המועצה . סעיף תקציבי של עבודות קבלניות הנדסה בתקציב השוטף  

לדוגמא  הדפסות מח' הנדסה , סימון  גבולות שטחי  אלפי ₪ . הסעיף מיועד לפעולות  שוטפות 1.420 –כ  1.7310.00.750

 ציבור   , ימי  עבודות מחפרון , קווי ניקוז , אספק מצע גרוס כולל עבודות צמ"ה .  

 ₪  עבודות קבלניות הנדסה 

   1,420,000 תקציב שנתי 

 448,835 25.09.2019ביצע  ליום 

 477,743 שריון 

 926,577 ביצוע ושריון  

 493,422 יתרה 

פנות  בכתב לראש המועצה עם העתק   למחלקת   ההנדסה  בדרישה לטיפול שורש בכביש .  המדובר  גם  להקבוצה יכלה  

אור  ירוק לתקצוב הפרויקט   ,  מח ההנדסה  -ולכן  לאחר החלטת הנהלה   שמחייב  עלויות גבוהות על  טיפול שורש 

הסדרת מקור המימון  ע"י הגזברות   ניתן  לנהל דיונים ועדיפויות ע"י   אמורה להגיש לגזברות דרישה לתקצוב . לאחר

ראש  המועצה .    בכל מקרה  מכתב הפנייה ודברי הסבר / תקציב הפרויקט יובא  לאישור המועצה . חבר המועצה אמורים 

 לדון  ולהחליט  . 
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   ניקוז  מים  ועפר ) מ.ד.ף (
הרשות המקומית מספקת לתושביה שירותים רבים. השירות שלה  נבחן גם ביכולתה  לתת מענה לפניותיהם  

 ולתלונותיהם של תושביה  ושל אחרים הנזקקים לשירותיה . 

החוק(, אשר  -)להלן  2008-נכנס לתוקף חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 2008ביולי 

הממונה( וקובע, בין היתר, הסדרים למינויו  -מקומית למנות ממונה על תלונות הציבור )להלן גם  מחייב כל רשות

ולפעולתו. בחוק נקבעו דרכי הגשת התלונה, דרכי הבירור והפעולות שעל הממונה לנקוט בכל הקשור לבירור התלונות 

 וכן סוגי התלונות שבהם לא יהיה בירור.

שאינן מתאימות להגדרת "תלונה". נושאי פניות יכולים להיות מגוונים: בקשת החוק אינו עוסק בפניות תושבים 

שירות או מידע, בקשה לסיוע או התרעה על מפגעים ומטרדים. מעצם טבען מחייבות פניות על מפגעים מסוימים 

מזכיר   אצל מנהלת הלשכה  ,טיפול מידי, כגון: נזילת מים, חסימת מדרכה או כביש. פניות מעין אלה מתקבלות 

תאגיד מים וביוב  ומועברות לטיפול גורמי הביצוע עובדי המועצה , פקח המועצה , מח'  ההנדסה ,  המועצה , 

 הרלוונטיים .  

זכות התושב לפנות בימי קבלת קהל לכל  מחלקה כולל לשכת ראש המועצה   . אם הפונה לא נענה או אם הטיפול אינו 

 ה בתלונה בכפוף לקבוע בחוק.לשביעות רצונו, הוא רשאי לפנות לממונ

לא אחת מפנים התושבים את פניותיהם לכמה גורמים ברשות המקומית, ובחלק מהמקרים הם פונים ללשכת ראש 

 עונה לכל  פנייה .  תמיד  המועצה  , למחלקות המועצה או ראש  המועצה ש

ללא משאבים כדוגמת הגדלת הציבור   נציב תלונות –במועצה הוקם יחידה ייעודיות לטיפול בתלונות  ופניות הציבור 

משרה  . טיפול יעיל ומתן מענה לתלונות ולפניות הציבור מגבירים את אמון האזרח ברשות. המידע שנצבר היקף  

ולקביעת סדרי עדיפות בחלוקת המשאבים, ועשוי   במועצה מתלונות ומפניות יכול לשמש בסיס לקביעת המדיניות 

 .תושב לשפר את השירות הניתן ל

 תמצית  הפנייה על מפגעים ומטרדים  מפי התושב : 

לא מעניין להגיש תלונה פורמאלית נגד  המועצה  או  התושב ובני  משפחתו משלמים  ארנונה במועד   . התושב  .1

מי משלם ומי לא משלם ארנונה מהשכונה  .  נגד  המועצה , ואין זה  תפקידו  לדעת פנייה ייצוגית בשם השכונה 

  פעם  נוספת .ואין לו בעיה לחזור , בע"פ , ומעדיף  לחכות בסבלנות  יה התושב מסתפק בפני

יש להם אוזן קשבת , נותנים כבוד ...ולא מוכן שמישהו לטעמו  מעריך פעולות העובדים במועצה ,   התושב  .2

יך  בגלל פנייתו .  מבחינתו מספיק שהממונה על תלונות הציבור מהעובדים יובא לשימוע או יועמד  במצב מב

 . גורם ביצועי רלוונטי  /תאגיד  /שם התושב  ומהות   הפנייה  לטיפול   פקח / הנדסה -רשם פנייתו   

בריו קיים חשש שקוו מים או ביוב דעובד תאגיד מים , פקח  המועצה . ל  -התושב פנה אין ספור פעמים בע"פ   ל  .3

מפוצץ  כי  בתקופת הקיץ  יש שלוליות מים שגרמה לבוץ  ברחוב .   עובד תאגיד מים וביוב סבור  בר  ברחוב  שעו

 נבחר ציבור ו ,שהעניין באחריות המועצה . המועצה סבורה שהעניין באחריות  התאגיד . כל צד אומר לא  אנחנו 

 שאל אותו  מה אני יכול  לעשות ?   

לשכונת המגרשים זולג  שאריות כורכר ואבנים קטנים  שמסכנים רכבים והולכי רגל ממשאיות שעוברות ברחוב   .4

כביש .  הגשם החזק שירד  בחורף  שחלף  באבן קטנה  עלולה להתעופף בלחיצת ברקס רכב שעובר  לדבריו  .

חלונות . המצב לביתו . נאלץ לסגור עפו ( מים כל האבק ) גרגירי אדמה אדוש גרם  לכך  ובמזג אוויר שהיה  סוער 

 היה  בלתי נסבל . 

, בוץ המים   באמצע הרחוב  לא נוגע בכללכמעט  ורכב טיאוט ישן  שהמועצה מפעילה  ביישוב  עובר פעם בשבוע ,   .5

 והניקיון חלקי .  ברחוב  נשאר 
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בגיל הזהב   אין  אכיפה  לחוקי עזר  . לדבריו נהגים חונים על המדרכה ומסכנים חיי הולכי רגל  , הוא נמצא  היום .6

 אין משמעת בקרב צעירים ...  ,וולא מוכן להסתכן .... הביטחון האישי ירוד 

, והתייעלות מה הייתה  ההיסטוריה של הרשות  , בעשור האחרון הרשות עברה הליך הבראה היטב  ידוע לו   .7

 . בסבלנות ולכן  מוכן  לחכות   השינוי לא בא ביום אחד 

 עלה כי  :   19.03.2019מבדיקה  מיום 

 פתירה . עומדת  ל הפונה שומר חוק  ולמצטער   פנייתו לא  .1

המבקר מנהל רישום פניות מרוכז  .רישום כזה משמש בסיס למידע על מניעת תקלות  במועצה אין מוקד עירוני .  .2

לטפל בהם באופן מערכתי . הפנייה  ומפגעים חוזרים ועל הטיפול בהם , ומאפשר להנהלה לגלות ליקויים כללים  ו

בעניין  שלולית המים שגרמה לבוץ  באמצע הרחוב   באחריות מח' ההנדסה וכנראה  קיים  צורך    להתקין שוחה 

 קולטן  ניקוז באמצע  הרחוב  או  הצעת פתרון אחר  ע"י  מחלקת  ההנדסה  .   –חדשה 

 צנרת מים או קוו ביוב המותקן ברחוב .  -יים ב באחריות התאגיד  כי לא מצאו  ליקונמצאת הפנייה לא  .3

מגרשים . ככל שידוע  שכונה הצפונית  ב –האבק וגרגירי אדמה האדומים תופעה מדאיגה כי בונים שכונה חדשה  .4

לממונה על תלונות  הציבור  , בתקופת החורף אשתקד   ירד גשם חזק  ונשארה   שלוליות מים  באמצע הרחוב  

בקצה קוו הניקוז  בכניסה ויציאה  ם הנמצאים התושב  וזאת  עקב עומס ספיגה בקולטניהגובל  לביתו  של 

 מהרחוב . 

 ואין רכב חילופי אחר . רמת הניקיון אחידה בכל  שטחי הכפר . תקין  רכב הטיאוט   .5

האגרות לא כי אין מספיק פקחים עם סיירת פיקוח  . מסיבות  שונות  ובין היתר  נושא אכיפת חוקי עזר תקוע  .6

הרשות העבירה הסמכויות והאחריות בנושאי  הפיקוח   קודן להטלת קנסות ,  מתעדכנים כל שנה ואין מכשיר

. אגב המשטרה הקהילתית לא הצליחה לאכוף חניית משאיות ועדיין אין התקדמות העירוני לטיפול האשכול 

 בחצר בניין המועצה . 

ם ודפוסי עבודה לטיפול בפניות , וממלא אין תכנית מחשב ייעודית טרם מונה מוקד עירוני ולכן לא נקבעו נהלי  .7

מטפלת בפניות תושבים בעניין אכיפת חוקי עזר , מפגעים ומטרדים הדורשים  לרישום פניות.  מח' התברואה 

 בדרך כלל טיפול מידי. 

ללא תיאום עם לשכת  ה בע"פ תשובוסרת מה קים חוסר סנכרון בין המחלקות השונות . קורה לפעמים  המחלק .8

ללא כיסוי תקציבי , ומבלי  הבטחות  ראש המועצה . הבעיה מתעוררת כאשר מנהל המחלקה מבטיח לתושב

 קרי מעביר כדור שלג  שצובר עוצמה להכרעת ראש המועצה .   לביצוען  ,    לקבוע לו"ז 
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   אי פינוי עגלות  אשפה ) ש.ח (
 

רכב פינוי אשפה לא מגיע במועד ע"מ  לרוכן עגלות אשפה  . הרכב  הגיע עד סוף    07/08/2019לטענת תושב  מיום )ד(   

עליית הדרך  ולטעמו  לא  היה מוכן  לעלות ברגל / ברכב  עד הסוף ליד הבתים  . הכתובת של התושב בנושא זה  היא  

ספר הפלאפון של פקח המועצה . הפנייה  המועצה ולא  אשכול בית הכרם . להמשך טיפול בפניית התושב  נמסר לו   מ

עניין התלונה בא על . דווחה בסוף היום  גם לפקח . רכב פינוי אשפה שתוקן חזר ועלה לאיסוף  אשפה באותה שכונה 

  תיקונו . 

 
 מבדיקה עולה כי  : 

 
המדובר על קבל משנה שמבצע עבודת פינוי אשפה מול הקבלן הראשי . התמורה שמקבל הקבלן  המשנה   .1

 מהקבלן  הראשי  לא מאפשרת לו לתת  רמת  שירות  ברמה הגבוהה ביותר . 

עובדים . עובד אחד אוסף העגלות המפוזרות בחלקה פרטית  עד לרכב  .  2-3לרכב פינוי אשפה בד"כ מוצמד נהג +  .2

ד שני מעמיס העגלה  לרכב לפינוי . עובד שלישי מחזיר העגלה למקומה .  ע"מ לחסוך בעלויות  הקבלן המשנה  עוב

 מעסיק נהג ועובד  . 

להחזיר העגלות למקומם ואף לשטוף העגלה  בקיטור ע"י   -אין נוהל עבודה מסודר ומחייב מול הקבלן .3

 התושב/הקבלן  .  

 ולקל , המדובר על  תקלה חד פעמית שתוקנה . באותו יום רכב פינוי האשפה היה מק .4

קורה לפעמים , ברחובות צרים הרכב הגדול לא מצליח לכנס , במקומו  נכנס רכב קטן .  אולם  תדירות פינוי   .5

 אשפה נשמרת . 

צפיפות האוכלוסין ודפוסי בנייה היסטוריים מקשים מאוד על  -התשתיות ביישוב , אורח חיים וההרכב החמולתי  .6

י אשפה במקומות צרים ובעיתיים . בד"כ הבעיה עוברת   לפתח  מח'  התברואה / לשכת ראש  המועצה . ביום פינו

 .    on-lineפנייה זו  לא התאפשר למח' התברואה לתת מענה 

כהערת אגב  , בענף פינוי אשפה שולט מעין  קרטל ומעורבות של גורמים נוספים  בפינוי פסולת פיראטית .  על   .7

אה כי  הארץ מחלוקת לאזורים   ובכל אזור שולט קבלן  מסוים שלא יכול לכנס לאזור אחר . החשש בעבר  פניו  נר

היה  ממכרז תפור  או הליך התחרות למראית עין . מערך פינוי אשפה עבר לאשכול ומסובסד ע"י  המדינה.  

יום התחייבויותיו בהתאם האשכול מנה מפקח מטעמו שאחראי על בדיקת טיב עבודות הקבלן ומידת עמידתו בק

 להוראות המכרז ומשמש , בין היתר , כאיש הקשר בין האשכול לבין הרשות . 

מפקח האשכול  מקיים ומשתתף באופן שוטף וקבוע בישיבות פיקוח שמשתתפים בה גם נציגיה המקצועיים של   .8

 שירותי פינוי  אשפה .המועצה ומועברים בה דיווחים הדדים בין האשכול למועצה בכל הנוגע לאופן ביצוע 
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 סיכום והמלצה : 

זכות  התושב  לקבל  השירות  על הצד  הטוב ביותר . אין  ספק במטרדים   כואב לנציגיה המקצועיים   •

של המועצה  יותר ממה שכואב לתושב . הפתרון לא תמיד תלוי בידי נציגיה  המקצועיים של המועצה .  

. מומלץ  לרכז בדו"ח  את הליקויים , ההפרות , הבעיות , הפניות  במקרה הספציפי המענה  היה מידי

והתלונות באשר  לאופן מתן  השירות , שיעוברו  באמצעות פקח המועצה  לנציג האשכול . הרשות יכולה 

 לקזז נזקים  ממלוא התמורה לקבלן   לפי  הכרעת  פקח  האשכול .  
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  לביצוע התקשרויות  ורכישות  במתנ"סנוהל מקוצר 
, פועל במבנה שהועמד לרשותו ע"י  מ.מ מג'ד אל כרום , החברה למתנ"ס  08/94המרכז הקהילתי נוסד כעמותה בחודש 

פעילויות עיקריות למתנ"ס כוללות פעילויות חברתיות מנהל המרכז הקהילתי .  -נושא  משרה היא זו שמשלמת עלות שכר 

 תקציבים ופעילויות ממועצה מקומית מג'ד אל כרום .   לו  הועברו , ו, תרבות ....  

 המתנ"ס מקיים את  דרישות חוק העמותות  בכל הנוגע  להגשת דוחות , הודעות ופרוטוקולים . 

 .  , רו"ח  ועדת ביקורת , מורשה חתימה חברי  ועד מנהל ,חברי  -בעלי  תפקידים  המתנ"ס  כולל 

 ת  חיצונית , פיקוח ובקרת רשם העמותות ,  ביקורת  פנימית ובקרת שומרי הסף במועצה . מתנ"ס  כפוף לביקורה

 )א( קובע : צוו המועצות בהוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות )ג( ל 8סעיף 

הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר המועצה את רשימת הספקים והקבלנים כאמור, וכן פירוט הספקים "

הפירוט האמור יהיה פתוח לעיון הספקים  והקבלנים שראש המועצה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא;

 " והקבלנים הכלולים בו.

אושרה  פה אחד ההתקשרות עם המתנ"ס  להפעלת פרויקט               27/05/2019מיום   09/2019בישיבת המועצה מס'  

 גדרי להעצמת נשים  של  המשרד לשוויון חברתי " ,  " החופש  הגדול "  ,  פרויקט שוויון מ

   25.09.2019להלן נתונים כספים אודות פעילות המתנ"ס  כגוף נתמך או מתוקצב ליום  

   29.09.2019ביצוע ליום  אלפי ₪  –תקציב  מס' כרטיס  סעיף  מתנ"ס  –כרטסת ספק 

 262.5 350 1824000810 השתתפות בתקציב מתנ"ס  6112120000

 1127 1800 1817900751 פרויקט ניצנים  6112120001

 556 500 1813800750 קייטנות קיץ  6112120002

להיות בעילום  מעשה שאינו פגוע במישרין  בפונה עצמו , והפונה בקשהייתה פנייה אנונימית בעניין   08/07/2019ביום 

ללא  התייעצות  עם בקייטנה    במסגרת  הליך  תחרותי לאספקת  אוכלמנהלת המתנ"ס  פנתה לספקים  לטענתו  .   שם

 ולמעשה היא זאת שבחרה  בספק  .   הוועד המנהל  לא  בחר בוועדה מקצועית קניות  מקרב  העובדים . חברי ההנהלה  

   מבדיקה עולה כי :

 המתנ"ס .    מנהל  הרכש של  המועצה  לא היה  מעורב  ולא  מעודכן בהליך ההתקשרויות  של •

 

ספק יחיד שענה  על היה    "כ.מ"בהנהלת   "ק.כ"הספק הזכיין בהליך  אחר כי    08/07/2019בתגובה נמסר לביקורת ביום 

.  " ק.כ"והוא  שמש  לבקשת ההנהלה  קבלן  משנה  אצל  שלא  עונה על  תנאי הסף   "ט.ס"תנאי הסף  . השתתף עוד ספק  

 לא  ברור  אם הפנייה הייתה  בנושא  ההליך  הקודם או  ההליך  החדש . 

 הערות  תנאי הסף  מנהל  שם ספק  מס' כרטסת 

הצעה יחידה שעמדה  בתנאי הסף  ,  נבחר  כזכיין לאספקת   כן  כ.מ  ק.כ  6108009000

 מנה חמה .  

 קבלן משנה לא  מ.ד   ט.ס  6110140000

 

למנהל הרכש  כי  יצטרך לפנות למנהלת המתנ"ס ולבקשה להעביר  לו נוהל מקוצר לביצוע התקשרויות   המבקר העיר

 ורכישות  במתנ"ס  ע"מ  להתאימו לנוהל הרכש  במועצה  .  

מנהל הרכש  מוכן לייעץ  למנהלת המתנ"ס  אבל לטעמו  לא מוסמך לדרוש ממנה נוהל מקוצר   ומי שיכול לבקש  הנוהל  

 מנכ"ל / גזבר או  ראש  המועצה .   –חבר  ועדת  הרכש המקוצר 

הבהירה מנהלת  המתנ"ס  כי  הנוהל  לביצוע  רכישות   עבר עיון הגזבר ,  בקרת רשם    03.09.2019בישיבת הצוות  מיום 

 העמותות , ונוהל  ביצוע  רכישות  במתנ"ס  מחמיר  יותר מנוהלי  המועצה .  

הפיץ לכלל   העובדים  הדרכה בעניין הצעות המחיר ודרכי הטיפול בצירוף נוהל    מנהל הרכש  07/09/2019ביום 

 .  08/2016התקשרויות לפי חוזר 
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וועדת   וועד המנהל לבמידה ומנהלת המתנ"ס כרכש  היא זו  שפונה למציעים  מן הראוי עליה  לדווח    לדעת הביקורת

    ש  של המתנ"ס .  הביקורת , ובכל מקרה בחירת הספק תהא  ע"י  ועדת רכ

כש מקצועית  מקרב עובדי המתנ"ס שתפעל עפ"י  נוהל מקוצר התואם הנוהל  הנדרש  עפ"י  צוו  ועדת ר: הקמת  המלצה

      המועצות
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   2018מעקב אחר תיקון  ליקויים שהועלו  בדוח  

   (  7-1בלתי רגיל ) תקציב א .   
 גירעונות זמניים 

גירעון הזמני אינו חלק , והריבוי במס' פרויקטים גרם לעילה בגירעון זמני הסטטוס  העלייה בגירעון  זמני :  •
 מגירעונות המועצה . 

 אלפי ₪ .   1,382  -כ    31/12/2009 גירעונות זמניים ליום  .1

 -אלפי ₪  10,414 –אלפי ₪  עקב הכנסה מתחת  10,861 –כ  2017הגירעון  הזמני  עד סוף שנת  .2
 הוצאות מעל שנים קודמות אלפי  ₪  ,    82 –כ  2017פערי  מימון , הוצאה מעל בחינוך בשנת 

  3לטופס  1.  ראה נספח אלפי ₪  163 -כ  . הכנסות מעלאלפי ₪  528 -כ

 אלפי ₪ .     18,560 –כ  30/06/2019ני ליום תב"רים פתוחים בגרעון זמ .3

 תהיה ירידה בגירעון זמני עקב דיווחים ושחרור כספים .  2019ההערכה לקראת סוף שנת  .4

שחרור  הכסף  במעקב  ובקרת הגזבר : החשבונות נבדקים ע"י חברות בקרה המועסקים ע"י  .5
ה ותשלום ע"י חשב משרדים ממשלתיים . לאחר אישורם ע"י חברת הבקרה מועברים לבדיק

המשרד הממשלתי . כאשר המשרד הממשלתי מחליף חברת הבקרה  גם  הדרישות משתנות 
שיצר גירעון חשבון  מאושר לטענת  הגזברות היו מקרים של  והדבר תוקע קבלת תשלומים . 

   ממשלתי  עד לשחרור הכסף .     שוכב במשרדועדיין   זמני 

מועד  הגשת חשבון עסקה על ידי נותן   -ניתן לשלוף  אין   תוכנה לניהול פרויקט שדרכה .6
השירות  למועצה , מועד אישור חשבון העסקה  במועצה  ,  מועד דיווח חשבונית מס למשרד 

 onממשלתי להוכחת התשלום  , מועד לתשלום מאת המשרד הממשלתי  , איתור  פערי מימון  

– line     . והתראה 

 סטטוס יישום המלצה : אין     •
 
 
 

 מס' תב"ר )**( 

:  אישור  מקורות מימון ממשרדי ממשלה בישיבות     סטטוס מקורות מימון והסבר רזה  על  פרויקט •
 משלוח ההזמנות  בחתימת המזכיר . המליאה  ללא  דיון  מפורט  בטופס  תב"ר : 

 מחסור במשאבי קרקע  .בד"כ  אין חילוקי דעות על מיקום הפרויקט  עקב  .1

 עלויות  העבודות ותכנון הנדסי מגולמות באומדן הרשאה על בסיס  ארצי  .2

מקורות מימון עצמיים : הקצבה מתקציב רגיל סווג כליקוי נקודתי . לקראת  .3
 סגירת הפרויקט / פתיחת הפרויקט מקציבים מהתקציב הרגיל לתב"ר .   

 
אומדן  מס' תב"ר 

מקור 
 עצמי 

   2019 ביצוע בתקופה
 27.06.2019ליום 

 סעיף  –הערות 

200 185,538 0 2020011510 
197 67,598 0 2019711510 
195 34,727  2019511510 

194 10,000 0 2019411510 
193 9,419 0 2019311510 
192 40,000 0 2019211510 

 סטטוס יישום המלצה : אין .  •
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 ( הלוואות לכיסוי גירעונות  152)  מס' תב"ר

המועצה תסכים לקבלת כל הלוואה שתוצע  ע"י בנק  סטטוס : קבלת הלוואות לזמן ארוך והשימוש  בה  :  •
 .   06/2019אלפי ₪  ישיבה  3,039ראה הלוואה  ע"ס  –מסחרי 

₪ .   18,768  -כ  2018עד   2013שנתקבלו  משנת . סה"כ הלוואות  3אלפי ₪ ראה באור  18,688   31/12/2017סה"כ קופה ובנקים  ליום 
יתרת המשוערכת של הלוואות  שווה ליתרת הנכסים הנזילים . כספי ההלוואות ביתרת המזומנים .  המועצה קבלה את הלוואות לסגירת  

שלום תכ"ם  שוטף  יתרות ספקים . כנראה יתרת הספקים מנופחת ולכן  לא נעשה מספיק הסדרים עם הספקים . שיטת ת   -גירעונות 
לינואר מועד העברת   01או  תשלום לפי  חוק  מוסרי תשלומים  לספקים  מגלגלת תשלום ספקים לשני חודשים . רשות שנולדה ב  45+

לפברואר . מועד   10בפברואר . מועד תשלום שכר , פעולות רווחה , פרע"מ עד ל   01 –מענקי משרד הפנים , משרד החינוך , רווחה ב 
למרס . ולכן הרשות  יכולה לצבור כסף מדחיית תשלום  פעולות כלליות + פעולות חינוך   כיתרת   15עולות חינוך וכלליות עד ל תשלום פ 

מל ₪ סבירה   18מל ₪ =  90*  75/365ולכן היתרה   75יום עד  45מזומנים  מתגלגלת ) הפער בין מועד התקבול לבין מועד התשלום נע בין 
 לחודש   .    1 –כר + פרע"מ + רווחה  במועד התקבול  .    תשלום הוצאת  הש 

   41,227  31/12/2017סה"כ ספקים ליום 
        15,468  בניכוי רכוש שוטף                   
   25,759סה"כ גירעונות                          

מוסרי כעקרון  הכסף נצבר בזכות  כסף פיתוח צבוע  או  דחיית תשלומים בשוטף  מעבר לחוק  
 ומענקי כיסוי  גירעונות  ללא  צורך / עריכת  הסדרים  שקים  או  קבלת הלוואות

   12,156         31/12/2016י.פ מזומנים ליום 
   10,770 סכומים שנתקבלו לכיסוי גירעון    
 2,310- תשלום ליתרת ספקים ש.ק            
 1,690 חייבים ש.ק שנגבו                        

 4,446- תב"ר                       2017גירעון זמני 
 106- גירעון סופי תב"ר                             
 389 עודף  השנה בשוטף                         
 545 השקעה במימון קרן פיתוח               

 18,688      31/12/2017יתרת מזומנים 

 סטטוס יישום המלצה : אין  . ▪
  

 תברים סגורים 

 סגירת תב"רים מאוזנים  : תוקן חלקית   ▪
תב"רים  , בשנת  18נסגרו  2017, בשנת   3לטופס  1ראה נספח   -עפ"י נתוני הדוחות הכספיים  .1

  11נסגרו  2013תב"רים  . בשנת  15נסגרו    2014תב"רים , בשנת  27 2015, בשנת  0נסגרו  2016
גירעונות סופיים בתב"רים ליום תב"ר  .   71  2017תב"רים . סה"כ נסגרו  עד סוף שנת 

אישור  באישור המליאה והיתר ללא תיעוד מספיק  של 22 –אלפי ₪ . כ  389  -כ  31/12/2017
 המועצה ומשרד הפנים . 

 לא נסגרו תב"רים .  2018בשנת  .2

סגירת תב"רים לפי רשימה  בחתימת מנה"ח  12/2019הובא לישיבת המועצה מס'  2019בשנת  .3
 בלבד . 

 סטטוס יישום המלצה : אין המלצה  ▪
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 קרן עבודות פיתוח

 סטטוס ליקוי :  חד פעמי      ▪
נוצרה  עקב סגירת עודפים  בתב"רים סופיים   2009לא  הוצג  מסמך שלפיו  קרן עבודות פיתוח  (1

 ולא תיקון יתרת גירעון  מצטבר.   

גירעון נוצרה עקב  תיקון  יתרת  2009,  י.פ של קרן עבודות פיתוח  2009לפי פקודת יומן  (2
.  )**(   31/12/2009( .  ההשקעה במימון קרנות מתוקצבות ליום   p.nן זבל  ש.ק / -חמצטבר )

והתאמת בוצעה  ההעברה מקרן  עבודות פיתוח  לתב"ר סלילית כבישים  במרוצת השנים 
 יתרות . 

 סטטוס יישום המלצה : אין  ▪
 

 ריכוז        
 מבוקר  ת =  מס' 

 העלייה בגירעון  זמני בגלל פערי  מימון זמניים  .    גירעון זמני 
בגן ילדים שכונתי  ) שהוקם ליד בית עובד מועצה  ( לא היה מקום חילופי . טופס תקציב בלתי רגיל  כולל  מיקום פרויקט 

עבודות קבלניות   , הוצאות תכנון ופיקוח  . הטופס מאושר ע"י   -סעיפי תקבולים  ומאידך  סעיפי תשלומים 
 המליאה ומשרד הפנים  .  

 היה אפסי .  2017אלפי ₪ . סכום ההקצבה בשנת  389 –דף  כ היה עו 2017בשנת  מקורות מימון עצמיים 
הקצבות  510השתתפות  בתקציב  בלתי רגיל ) ) סעיף מהתקציב הרגיל (  ובמקביל  סעיף  910סעיף 

 מהתקציב הרגיל ) סעיף מהתקציב הבלתי רגיל (    נמצא  במעקב  . 
והגירעון המצטבר   עומד להתאפס . אין יתרה ללא ייעד או שימוש   נסגר  תיק  האיחוד 2018עד סוף שנת  הלוואה והשימוש בה 

 מיטבי .  
 :   -כסף כיסוי גירעונות נוהל בחשבון תכנית הבראה מיוחד . יתרת המזומן מתגלגלת ועולה כ

 לא  סוגרים חובות ספקים  מנופחים  ללא  הסדר . •

 תגדיל התירה  הפנויה     80ל  שיטת  שוטף + 45מעבר משיטת תשלום שוטף +  •
 המזומנים ללא עקבות ...  •

 כסף צבוע של תקציבי פיתוח   •
 נסגרו תב"רים מאוזנים או ללא פעילות  .  סגירת תב"רים  

 פקודת  הסגירה והמחיקה של  תב"רים  מאוזנים  בוצעו  ע"י רו"ח .
 תקציב  פיתוח סלילת כבישים  באישור משרד הפנים . קרן עבודות פיתוח 

 קרן עבודות ופיתוח ומאידך  עודפי  כספים בקופה  ובנקים .  –בדוחות היה  סעיף מאזני 
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 (  12-8ב . אשכול בית הכרם   ) 

 סטטוס  כמות האשפה ועלויות פינוי  אשפה  

היא ההצעה  הכי  זולה    הראשי עלה כי   הצעת  הקבלן    19.06.2019מיום ישיבה לא פורמאלית ב •
בשלושת אשכולי הצפון  .  משרד  האוצר ומשרד להגנ"ס  משתתפים בפער העלויות של פינוי  הפסולת 

 5שנים עד לסיום תקופה של  3כז של האשכול , למשך של המועצה עם הצטרפותה למערך הפינוי  המרו
 שנים במערך .  

הצעת קבלן   פריט 
 ראשי/אשכול  

לפי 
סטטיסטיקה  
 ומחירון ארצי 

מצבורי  –חריגה 
אשפה /פסולת 

 בניין   
 250 525 775 טון/חודשי   -כמות אשפה  

 112 420 532 טון /בחודש   -כמות  אשפה ביתית 
 138 105 243 כמות  פסולת גושית  כולל אתר המקומי 

 488 478 481 ₪  –מחיר משוקלל לטון 
 122  250  372 סה"כ עלות חודשית  אלפי ₪ 

 122- 30- 152- סבסוד מדינה  באלפי ₪ חודשי 
תשלום חודשי של  המועצה לקבלן מקומי 

 באלפי ₪ 
220 220 0 

אלפי ₪ חודשי )  ראה   ח  230אלפי ₪ שנתי המהווה    2770 –לעלות  פינוי אשפה כ  2019הצעת תקציב  •
 אלפי ₪  חודשית   משנה קודמת  . 10,  עליה כי 1712300750ן  תקציבי  מס'  –

 נפח הפחים יותר מהקיבולת . ברם הצעת  מחיר הקבלן פונקציה למספר פחים   •

) לא כולל    לפינוי מצבורי פסולת  מפוזריםזוטא התנהל דיון פנימי  לצאת במכרז  2019במרוצת שנת  •
 פסולת  האתר המקומי המרוכז (  וזהו עיקרי  הבעיה . 

ב  תנודות   , מס' משתנים  וגורמים   ולכן  טרם  לא ניתן לאמוד  כמות  מצבורי הפסולת  במדויק  עק  •
הוכן  אומדן  חדש   עבור ביצוע כלל הליכי הטיפול במצבורי פסולת מפוזרים   לרבות שינועה , איסופה , 

 טיפולה , דריסתה , מחזור  והשבתה במקור ) לרבות הטמנה (  . 

טיוטת  לפי אלפי ₪  500 -אלפי ₪  122)   לעלות פינוי מצבורי פסולת מפוזרים  ביישוב 2019הערכת יוני  •
 מסמכי מכרז  (  וקיים  תקציב נפרד קו"ק . 

המועצה  לא מספיק  ערה לעלייה הניכרת  הצפויה על פני  העתיד   בעלויות  פינוי  האשפה   אילו  •
 יתממש  הסיכון  והסבסוד   יפסק .  

₪ . הסבסוד ירד באופן  1,678,055 –כ  ₪2017  ובשנת  1,741,674  -כ  2018סבסוד המדינה בשנת   •
 הדרגתי וצפי הסבסוד לשנים  הבאות כדלקמן :  

סה"כ בוצע  כיב מר
 2017בפועל 
  ₪ 

סה"כ בוצע 
 2018בפועל 

 ₪ 

סה"כ בוצע 
 2019בפועל 

 ₪ 

סה"כ בוצע 
 2020בפועל 

 ₪ 

סה"כ בוצע 
 2021בפועל 

 ₪ 

 611,681  1,043,815 1,551,203 1,741,674  1,678,055 סבסוד

 סטטוס  יישום  המלצה 

.  ההערכה הסיכון בהפסקת הסבסוד לא יתממש  2019משרד האוצר המשיך לסבסד עלות הפינוי בשנת  •
 כל עוד והרשות חברה באשכול . 

לא רוכזו נתונים בהתאם  לתעודות  שקילה . למעשה ריכוז הנתונים לפי  מיפוי  נקודות  מצבורי פסולת   •
 כבסיס להכנת אומדן  למכרז  חדש  .

ה החלפת קבלן מצוי  ולשיטת המועצה לא  ניתן  להפחית  עלויות  עפ"י  נתונים  האסטרטגיה הסמוי •
 סטטיסטיים    

 
 
 
 
 
 
 



 המועצה המקומית מג'ד אל כרום                         مجلس مجدالكروم المحلي
 20190מג'ד אל כרום        20190مجدالكروم         

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           

 

57 

 

 (  13-26ג . הוצאות הנהלה וכלליות )  
 הוצאות מנהל כללי  תיקון  ממצאי   סטטוס  – 1.1

המועצה לא דנה במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי , בהצעת התקציב והתקן של  לשכת המבקר ,  . א
 .  ד)ה( 145כמתחייב מסעיף כפי שהגיש  המבקר 

סטטוס : רצונו של מבקר הרשות  טרם מומש ומשרד הפנים התמהמה בהתקנת התקנות באמתלות 
באמצעות   הביקורת פעולות גבלת מה שונות ומשונות המשנות את פניהן וצבען מעת לעת . החשש

 למינימום  האפשרי  .   6120הגבלת תקציב פרק 
 
 עדכנה שכר מבקר  הרשות כמתחייב מחוזר משרד האוצר . לא  המועצה  . ב

המבקר . והגזבר טרם השלים המסמכים   השלים הטיפול בבקשה המועצה טרם מנכ"ל סטטוס : 
בעניין העסקת מבקר ם   . לפי הנחיות משרד הפנים שכר בכירי 80%מועסק  במשרה חלקית   לפי  

פנים במועצה מקומית מג'ד אל כרום על המועצה לפעול  בהתאם להוראות החוק , אחוז 
המשרה חייב להיות בהתאם  להוראות והנחיות  משרד  הפנים  .   לא יעודכן שכר בכירים 

 במועצה עד שלא יוסדר שכרו של מבקר המועצה .  
 

                                      למשכורת מזכירים . שויכה מנהלת לשכת ראש המועצה עובדת המועצה  משכורת  . ג
אין התאמה בין חשבון התקציבי של שכר העובד  בספרי הנה"ח  ) פרק תקציבי ( לבין סעיף  : סטטוס 

בדים  נעשה לסעיפי תקציב   התקציבי בקובץ  תיאור תפקידים .   המיון והשיוך של הוצאות שכר העו 
 ספרות (  ללא שימוש  בשתי ספרות  נוספים 4  -)פרק תקציבי 

 
 . השתלמויות וספרות מקצועית   52או"ש והדרכה וסעיף  1.616לפרק  שויכה השתתפות בוועדת מעקב   . ד

 .  נקודתי סטטוס : 
 

המועצה  במשרה  תיועמ"ש  עובדעלות  שכר חלופת  משפט עולה על  יעוץ עלות מיקור  חוץ שרותי  .ה
 . או החוזר החדש   04/2011טווח  שכר חוזר  במלאה 

 יצא מכרז חדש למיקור חוץ  סטטוס :
 

 הוצאות משפטיות .  .ו
 לא רלוונטי . :  סטטוס

   ות מנהל כללי סטטוס יישום  המלצ  -  1.1
 ללשכת המבקר .   ות אישור תקציב נפרד .א

 .   6120פרק :  סטטוס

בחינה מחדש לעדכון טווח שכר כלל העובדים שבחוזי בכירים בכפוף למסמך משרד   -כצופה פני העתיד  .ב
 .   24/09/2017האוצר  מיום 

והעברת המשך בדיקת  ממונה רשויות ומנהלת תחום ) הון אנושי ברשויות המקומיות ( : סטטוס 
   הבחינה  לרשות . 

 נט   –ת  למערכת מטרופולין ביקורת  מעמיקה  לאחר חיבור מח'  הביקור . ג
    לא תוקן :  סטטוס

 .  8השתתפויות , תמיכות ותרומות שנתנו ע"י הרשות  בסעיף תשלומים   .ד
  2019ראה נספח דוח תמיכות והשתתפויות בדוח הכספי  :  סטטוס

 סטטוס  תקצוב ותפעול לשכת ראש המועצה  1.11
על אף  שהוצאות אלו שייכות   הנהלה ומועצה  1.611אלפי ₪   לפרק  570יוחסו  הוצאות  בסך  .א

 למזכירות , השתלמויות והדרכה , מחלקות שונות / לא ידועות  
מח' הנה"ח  כוללת מנה"ח אחד  המשמש גם מנה"ח  ראשי  , תקציבן , ממונה רישום : סטטוס 

ום , רישום פרע"מ , רישום הכנסות/ הוצאות  חינוך ורווחה , תקציב בלתי רגיל , ממונה הוראות תשל
כ"א , זמן  קיימת אדישות  מהקפדה יתרה    -בירורי חשבוניות וקבלת קהל . מחמת חוסר משאבים 

            ספרות ( 4ספרות (   וההתמקדות  במיון  ושיוך  לפרק )  6על   המיון  והשיוך  לתת פרק ) 
 

ראש  הרשות לא מנצל אתאחאד .  –למעט  מינוי  אל ר הוצאות ראש המועצה הרשות לא משלמת החז .ב
השתתפות בשכ"ל וכדומה . התשלומים , הזכות להחזר הוצאות ברכישת מתנות לאירועים  ,  רכב צמוד  
תנאי שכר ונלוות לראשי רשויות וסגניהם  וההטבות הרלוונטיים כאמור בחוזר מנכ"ל  משרד  הפנים   

 ש שכר ראש  המועצה ) חלקם בגילום (  ומוצגים בהוצאות השכר .   נזקפים לתלו
  לא רלוונטי . :  סטטוס
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 המלצה : סטטוס  יישום  
 לתקצב חשבון תקציבי מתאים . יש  ,  בעת  הכנת  התקציב   .א

  להלן רשימת סעיפים תקציבים חדשיםסטטוס : 
תקציב   סעיף תקציבי   מספר חשבון   מחלקה   פרק 

2017  
תקציב  

2018 
  2019תקציב 

 300,000 0 0 שכר סגנים   1611200110 מנהל כללי  61
 123,000 0 0 שכר צוערים  1611300110 מנהל כללי  61
 0 0 0 שכר עוזר יו"ר 1611400110 מנהל כללי  61
 200,000 0 0 השתתפות באשכול  1712301780 תברואה  71
 4,000 0 0 חשמל מים וחומרי ניקיון   1721100430 שמירה ובטחון  72
 120,000 0 0 שכר פיקוח עירוני   1781000110 פיקוח עירוני   78
 60,000 0 0 דלק וביטוחים פיקוח עירוני   1781000531 פיקוח עירוני   78
 70000 0 0 הוצאות שונות   1813200780 בת"ס יסודי    81
 18,000 0 0 חותם   1815200870 על יסודי   81
 5,000  0 מ  –תחזוקת מבנים  1817200420 מרכזיה  פדגוגי 81
 50,000 0 0 מדריכים   1817620110 רווחה חינוכית 81
 145,000 0 0 שכר מחלקת נוער  1821000110 תרבות   82
 100,000 0 0 השתת' מתנ"ס פסטיבל   1824001810 תרבות 82
 50,000 0 0 חשמל מים אולם ספורט   1829201430 תרבות ;;  82
 150,000 0 0 פרחי ספורט   1829300750 תרבות   82
 30,000 0 0 השתלמויות וכנסים   1841000521 רווחה   84

 ספרות (     4השימוש )    61לפרק . ספרות (  6בחלק מהסעיפים החדשים היה שימוש  בתת פרק ) 

 
 .  השתלמות והדרכה   ) השתלמויות , ימי עיון , כנסים , קורסים (   2

 
תקציב   סעיף תקציבי   מספר חשבון   מחלקה   פרק 

2019  
ביצוע 

2018 
 9,280 13,000 השתלמויות   1611000520 מנהל כללי  61
 3,400 4,000 השתלמויות  מנהל כללי  1611000521 מנהל כללי  61
 800 2,000 השתלמויות  מבקר  1612000521 מנהל כללי  61
 19,652 35,000 השתלמויות  מנהל כספי   1621000521 מינהל כספי   62
 5,600 5,000 השתלמויות  מנהל כספי   1623000521 מינהל כספי   62
 3,400 4,000 השתלמויות הנדסה   1731000521 תכנון ובנין העיר  73
 250 30,000 השתלמויות וכנסים   1841000521 רווחה   84

 42,382 93,000   סה"כ 

 .     2019מסה"כ  תקציב השתלמויות בשנת   0.43 -מערך ההשתלמויות של  מנהל כספי כ  .א
תקציב הכשרה , ימי עיון , כנסים , קורסים של לשכת המבקר  מובלע  בתקציב  הרשות לשנת    .ב

 והדבר  מקשה על מימושו .   2019
  0.05  -מזערי כ   מתקציב מנהל כספי . תקציב לשכת המבקר 0.10 –תקציב מנהל כללי  , הנדסה  כ  . ג

כנס ה  -ומצרפיהם לא אושרו  טפסי  ההרשמה להשתלמויות  2019. בשנת  מתקציב מנהל כספי
, ימי עיון  2019ברשויות המקומיות  ים מבקרהכשרת , קורסים לשל איגוד מבקרי הרשויות שנתי ה

ואושר למבקר הרשות  להירשם ולצאת  2019למבקרים , מפגשים מקצועיים ולמידת עמיתים לשנת 
  ד מבקרי  הרשויות המקומיות . אך ורק לכנס חורף של איגו

 לנוהל סטטוס   יישום המלצה 
 .  מנהל המחלקה יגיש לוועדת הדרכה תחזית צרכי הדרכה , השתלמויות כולל הערכה כספית .  1

 טופס .  על  ההמנכ"ל / המזכיר מוסמך לחתום .  לא הוקמה ועדת הדרכה סטטוס : 
 העובד ימלא טופס " השתלמות " ויגיש  למנהל המחלקה / הממונה  . .  2

   למנהל  הרכש . ישירות  הטופס מוגש בד"כ  סטטוס : 
 מנהל המחלקה/ הממונה  ייתן חו"ד ונימוקים  לאשר / לדחות הבקשה ..  3 

 סטטוס : אין  חו"ד ונימוקים 
 עובד אל ועדת ההדרכה  לבדיקה תקציבית לאחר אישור מנהל המחלקה / הממונה  תועבר בקשת ה.  4 

 ועניינית .       
 הגזברות    -רכש בדיקת סעיף תקציבי  ע"י ו  , לא הוקמה ועדת הדרכהטטוס  :  

 .  . שיעור השתתפות המועצה ועדת הדרכה תיתן חו"ד ונימוק לאשר / לדחות הבקשה .  5
  שיעור השתתפות המועצההוקמה ועדת הדרכה וממלא   לא נקבע    א לסטטוס : 

 לאחר אישור ועדת ההדרכה  יועבר עותק טופס  ההרשמה  לעובד ועותק בתיק השתלמויות למעקב . .  6
 לספק  .  )לא לספק (  הקניין מעביר העתק ההזמנה.  7
 העובד מאשר כי  הביצוע  לשביעות רצונו .  8
 .הנה"ח  מאשרת תקינות ההליך .  9
 . מורשה החתימה מאשר התשלום   10
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 (   09/2018-09/2017ד    תקבולי משרד החינוך  לגני"י לשנת הלימודים תשע"ח ) 

 .   2019  עד  חודש מאילשנת הלימודים  תשע"ט  תקצוב משרד החינוך  פר תלמיד  , העדכון הסופי   •

פורטל בעלויות , במערכת תקנט ,  –הרשאה לצפייה  במערכת משרד החינוך באינטרנט  מבקר הפנימי א  נתנה לל •

 דוחות מצבת  תלמידי גנ"י  . 

 .  , מוסדות  חינוך חברת מג'אז  , מח' חינוך  משרד החינוך , ע"י  מתבצע  מעקב ובקרה  נוספת   •

 מגאז .  –מיקור חוץ  תיאום מאמצי הביקורת : ביקורת רו"ח משרד החינוך , ביקורת מבקר פנים ,  •

 ה .  ועדות המועצה 
 סטטוס  הרכב הועדות 

 המועצה בחרה בוועדות חובה ורשות . ✓

 מינוי עובדם בוועדות לפי הוראת החוק .  ✓

 סטטוס  היקף הפעילות 
 

 דוח פירוט ישיבות הועדות בידי המנכ"ל  ✓

  המבקר לא מוזמן לישיבות הוועדות 

 סטטוס יישום המלצה  

 ראש המועצה  בתוקף משרתו  יו"ר ועדת ההנהלה ) ועדת הכספים (   ✓

 ראש המועצה  בתוקף משרתו יו"ר ועדת מל"ח   ✓

 ראש המועצה לא  חבר בוועדת המכרזים  ✓

  ראש המועצה לא חבר בוועדת הביקורת ✓

 לפחות חבר אחד  של  ועדת ההנחות , מי שאינו חבר הנהלה  ✓

 ועדת  הרכש מורכבת  מעובדי המועצה    ✓

יו"ר ועדת הביקורת  מסיעה שונה מזו של ראש  המועצה , הוא אינו חבר בועדת הנהלה , הוא  ✓
 אינו מכהן כיו"ר ועדת מכרזים   

 היועצת למעמד אשה גם  היא יו"ר ועדת החינוך .     ✓

 מועצה יהיה יו"ר הועדה למיגור אלימות   .  הוקמה ועדת הבטיחות והבטחון .  ראש ה ✓
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 סטטוס  תלונות ופניות  ש.ק  

 
תלונת א.ש בעניין בניית מסלעה : למבקר אין הסתייגות מנוסח תשובת מהנדסת המועצה למשרד מבקר  .1

 המדינה .       
 הגשת  תביעה משפטית . הטיפול  הוקפא  בשל   פניית ע.כ בעניין  שדרוג ביה"ס :   .2
 בעניין הנוגע לשירותו כעובד .    תלונה ה  –שעות נוספות  .3

 
 

       ישנים והמלצות דוחות  אחר ממצאי  מעקב 
 

היה  תפקיד ועדת הביקורת היוצאת .   ו(  145על  ממצאי  הביקורת ) תם עם הגשת דוח  ד( 145) תפקיד המבקר
 הביקורת בדקה אם תוקנו הליקויים  .לעקוב אחר תיקון הליקויים  שהעלתה  הביקורת  בשנים קודמות  

 :  בדוחות  הישנים  נפרד תועד  בפרק  והמעקב  ישנים שהועלו בדוחות 
 
לטיפול  ומעקב  צוות לתיקון השלם חלק מהליקויים של שנים  קודמות . התיקון תיקנה  המועצה  ✓

 ליקויים   . 

 
 יובהר  כי :  

 
 לא רלוונטיים עוד .  , התיישנו  , חלק מהליקויים ישנים  חד פעמיים שאינם חוזרים   •
 

 .הממונה   על והוטלה משימת הטיפול  בדוחות  הערות היו"ר  בע"פ ,   •
 

 , המלצות  ועדת הביקורת  אושרו  ע"י המליאה   2015,2016ועדת הביקורת לשעבר  הגישה המלצות לאישור דוחות  •
 

 בחוק . לא  נידונו  בדיון  מיוחד ,  באופן ובמועדים הקבועים דוחות אחרים  •
 

לתיקון  הממצאים ויישום המלצות  שמי )  אישור המליאה והנפקת כתב מינוי בפועל  (  צוות טרם  מונה  באופן ר •
 ביקורת מאושרות  .

 

   . משאבים דלים  והיקף משרה חלקית  •
 

 .אין בנמצא תרשים מבנה ארגוני  •

 

 (  10/2013-10/2018סיום כהונת המועצה היוצאת )  •

 

 תהייה ביקורת חוזרת ומחזוריות בפרויקט   •

 
 

 

       
   

 


