דו"ח ביקורת
2019
מועצה אזורית שדות נגב
מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה  .בהתאם לסעיף (170ג) לפקודת
העיריות לא יפרסם אדם דו"ח או חלק ממנו או תוכנו  ,לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו
למליאת המועצה ,ולא יפרסם אדם ממצא בקורת של מבקר המועצה ללא נטילת רשות
מטעם מבקר המועצה .בהתאם לסעיף  334א' לפקודת העיריות המפרסם דו"ח או חלקו
או תוכנו או ממצא ביקורת ומפר בכך את סעיף (170ג)ו או תנאי בהיתר שניתן לו לפי
הסעיף האמור דינו – שנה מאסר .
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דו"ח-העסקת דובר המועצה בחשבונית
רקע:
המועצה מעסיקה דובר באמצעות חשבונית,בתהליך העסקה זה נפלו כשלים רבים.
הממצאים:
 .1חוזר מנכ"ל משרד הפנים – 10/2004החוזר קובע כי העסקת דובר תהיה אך ורק כעובד
המועצה" .אשר ליועצים שאינם עובדי הרשות אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם
טיבם צריכים להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות או במקביל לעובד הרשות הממלא
תפקיד דומה .תפקיד שיש למלא ,במידת הצורך באמצעות עובד .כך ,לשם דוגמא ,יש
להמנע מהעסקת יועצים חיצוניים ליחסי ציבור ודוברות ,זה ,ובהתאם לכל דין .יש להעסיק
יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה ,ובהתאם לכל
דין".
 .2מבקר המדינה בדוח העוסק בנושא דומה קבע כי אין להעסיק דובר שאינו עובד המועצה.
 .3חוזר הממונה על השכר-בחוזר מיום  4.2.18הבהיר האגף לשכר והסכמי עבודה שבמשרד
האוצר כי" :עמדתנו היא כי העסקה(פורמלית) שלא במסגרת יחסי עובד מעביד .עלולה
ליצור "מסלול עוקף" לכללים החלים בכל הנוגע לקבלת והעסקת עובדים ברשויות
המקומיות ,ויש בה פוטנציאל לפגיעה בעקרון השוויון העומד בבסיס כללים אלה כמו-כן
להביא לפריצת המסגרת התקציבית בשלטון המקומי יתר על כן העסקה מסוג זו עלולה
ליצור מסלול עוקף גם להוראות החוק בפרט לריקון מכל תוכן של הוראות סעיף  29לחוק
 .עוד כתוב בחוזר כי "גוף שיפעל בניגוד לאמור במכתבי זה ,יפעל בניגוד להוראות סעיף 29
לחוק ויחולו עליו ההוראות הקבועות בחוק בכל הנוגע לאי קיום הוראות החוק".
 .4המועצה התקשרה עם הדובר הסכם התקשרות שרק ראש המועצה חתום עליו בלבד 1וללא
חתימת הגזברות וללא אישור היועץ המשפטי .וללא שחתמו עמו על הסכם בכתב שיעגן את
פרטי ההתקשרות המהותיים ,כגון מטרות ההתקשרות ,דרישותיה ,תקופת ההתקשרות,
התמורה בגין ההתקשרות וסעדים שיעמדו לרשות המקומית אם יתגלעו מחלוקות בינה
לבין נותן שירותי הדוברות .הסכם ההתקשרות הוא על נייר הנושא את לוגו "דרומה".

 1נספח מס' .1
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 .5עפ"י "הסכם ההתקשרות" שרק ראש המועצה האזורית חתם עליו תקופת החוזה היא עד
ליום .28.2.20
 .6סכום התמורה הוא  240,000לזמן החוזה הכולל ,עפ"י תקנות המכרזים המועצה הייתה
צריכה לפנות ל 4מציעים.
הערת המבקר לתגובה-חוץ ממנהל הרכש אין לאף אחד אפשרות לבקש הצעות
מחיר.הצעות מחיר אלו נדונו ע"י ועדת הרכש.
 .7ההצעה נפתחה ע"י ועדת הקניות של המועצה אשר אינה מוסמכת לפתוח הצעה זו אלא רק
ועדת המכרזים.2
 .8חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) ,תשל"ו *1975-קובע כי לא תתקשר רשות מקומית
בחוזה בכתב ,אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה .ואכן במועצה
נקבע נוהל –"בקשה ליועמ"ש לאישור חוזה" .על היועץ לחתום על המסמך שבתוכו הפסקה
הבאה" :לאחר שבדקתי את ההסכם מהבחינה המשפטית ונחה דעתי שהינו מנוסח כראוי
ומקיים את הוראות הדין והנוהל החלים על רשות מקומית ,הריני מאשר חתימת ההסכם
בידי מורשים החתימה של המועצה ,בכפוף להשלמת כל הפרטים והנספחים הנזכרים בו".
.9

היועץ המשפטי אינו חתום על מסמך זה.

 .10סעיף (29א) בחוק יסודות התקציב קובע כי בחוזה של תאגיד או של רשות מקומית
שהתמורה הכרוכה בו עולה על  115,000שקלים חדשים יציין החותם עליו בשם התאגיד או
בשם הרשות המקומית –


כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין;



כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת ,ויצוין סעיף ההקצבה.

 .11בית המשפט העליון קבע ,כי אין תוקף להתקשרות של רשות מקומית שאינה עומדת
בדרישות שהציב המחוקק ,וקל וחומר במקרה שבו לא נערך חוזה בכתב" .מאחר שלא עמדו
הצדדים בדרישות הצורה שהציב המחוקק ,כאילו לא עשו דבר .לא בכדי השתמש המחוקק
במילים 'לא יחייבוה' שמשמעותן ,כי חוזה שאין עליו החתימות הדרושות מטעם העיריה
חסר נפקות משפטית...הדרישות הללו נועדו להבטיח שימוש זהיר ומבוקר בכספי ציבור
ולכן חשיבות רבה יש בשמירה עליהן".

 2ראה נספח .2
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 .12הפנייה לספקים-הצעות המחיר לא התבקשו ע"י מחלקת הרכש על אף שביום 02/09/18
שוב הובהר ע"י מזכירת המועצה כי כל רכישה עבור שירותים או עבור רכישת טובין תתבצע
אך ורק דרך מחלקת הרכש.
 .13חשבונית העסקה אושרה לתשלום ע"י נופר ישי שאינה ממונה על התחום אלא משמשת
כעובדת במחלקת הגזברות .הנוהל במועצה קובע כי מנהל המחלקה האחראי על הפעילות
מאשר את החשבונית.
 .14אי בדיקת ניגוד עניינים-האיסור על ניגוד עניינים הוא מעקרונות היסוד של השיטה
המשפטית בישראל ,והוא חל הן בתחום המשפט הציבורי והן בתחום המשפט הפרטי .על
פי עיקרון זה אסור לבעל תפקיד להעמיד את עצמו במצב שבו עלול להיות ניגוד בין חובת
הנאמנות שלו לתפקיד ובין אינטרס אחר שלו או של גורם הקשור אליו  .בג"ץ קבע כי "כלל
יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות
ממשית של ניגוד עניינים ...קיימת אפשרות ממשית למשוא פנים ולדעה משוחדת כאשר
עובד הציבור משמש בעת ובעונה אחת בשני תפקידים ,אשר ביניהם קיימת אפשרות
ממשית לניגוד עניינים .ניגוד העניינים הוא היוצר משוא פנים ,והאפשרות הממשית לניגוד
עניינים היא היוצרת אפשרות ממשית למשוא פנים" .בהתקשרות הרשות המקומית עם
יועצים חיצוניים עלול להתעורר מצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודת היועץ למען הרשות
המקומית לבין עניין אחר שלו ,או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא .בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים מאפריל  2011נקבע "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים
חיצוניים ברשויות המקומיות" (להלן  -הנוהל למניעת ניגוד עניינים) .בחוזר נקבע כי לאחר
סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית ימלא היועץ שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים ויגישו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית .בשאלון ישיב היועץ על כמה
שאלות ,ובין היתר ,יציין אם היו לו זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות
הרשות המקומית שבה הוא מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליו או למי שאמורים
להיות ממונים עליו או כפופים לו בתפקיד שאליו הוא מועמד .על פי חוזר המנכ"ל ,היועץ
המשפטי יבחן אם ,בנסיבות המקרה ,קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד על ידי
המועמד לבין ענייניו

האחרים3.

 .15אין רישום של שעות העבודה של דובר המועצה.

3

ראו דו"ח ביקורת  2014למועצה האזורית שדות נגב.

4

 .16אין מסמכים המעידים כי הדובר עומד בתנאי הסף לדרישת התפקיד כקבוע בקובץ
העיסוקים.

תגובות:
תגובת מזכירת המועצה הגב' נורית כהן חדד::
5

 .1המועצה פרסמה פעמיים מכרז לקליטת דובר ורק לאחר שלא נמצאו מועמדים מתאימים,
פרסמה מכרז לשירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ ולתקופה זמנית.
 .2חתימה של מורשה חתימה אחד בלבד ,נובעת מחילופי  4גזברים במשך השנתיים האחרונות
כך שבמועד החתימה לא היה מורשה חתימה בתוקף.
 .3מתברר כי הנושא טופל ע"י מנהל המחלקה האסטרטגית שלא היה בקיא בנוהל
ההתקשרויות ומכאן נפלה הטעות .הבהרה זו נשלחה שוב לכלל המנהלים .הערת
הביקורת:אין בסמכות מנהל המחלקה האסטרטגית לבקש הצעות מחיר.
 .4תגובה לסעיף :7זאת מאחר ודובר על תקופת התקשרות קצרה יותר וממלא סכום
התקשרות נמוך יותר.
תגובת מנהל מחלקת רכש:
עניין הדובר הגיע אליי עם הצעות מחיר נאמר לי שהעסקה שלו היא לתקופה של  3חודשים לכן
ההצעות נפתחו בוועדת קניות ולא בוועדת מכרזים.

המלצות:
6

 .1כשלים רבים עלו בהתקשרות ומעצם ההתקשרות עם דובר חיצוני ,על המועצה לפעול
ליציאה למכרז פומבי.
 .2פתיחת הצעות המחיר ע"י ועדת הקניות אינה עומדת בדרישות החוק .על המועצה לעבוד
עפ"י הנוהל שנכתב ע"י מזכירת המועצה הגב' נורית כהן חדד.

נספחים

נספח 1
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נספח 2

דו"ח ביקורת-כיכרות כביש צומת בית הגדי-מעגלים
מבוא:
דו"ח ביקורת זה עוסק בפרויקטים אשר בוצעו ב 2כיכרות על כביש  .42444הדו"ח עוסק בכל
הפרויקט מתחילתו ועד סופו ,ונוגע בכל האספקטים של התקשרות ותכנון פרויקט מסוג זה.
דרך המלך להתקשרות של רשות מקומית היא במכרז פומבי .בתקנות העיריות )מכרזים),
התשמ"ח 1978-ובהוראות המקבילות להן לגבי מועצות מקומיות ואזוריות ,כפי שיובא להלן ,נקבעו
סוגי המקרים שבהם ניתן להתקשר ללא מכרז .בית המשפט העליון הדגיש כי תקנות אלה הן החריג,
יש לפרשן בצמצום והתקשרות בדרך של מכרז פומבי עדיפה על דרך אחרת.
עקרונות המשפט המנהלי ועקרונות דיני המכרזים הציבוריים חלים גם כאשר רשות מתקשרת
בפטור ממכרז עקרונות אלה מחייבים קיום של הליך מנהלי סדור ,שבמסגרתו ייבחנו ,ככל הניתן,
בין השאר ,מספר הצעות לאותן התקשרויות ,זאת על מנת להבטיח חלוקת משאבי ציבור באופן
ראוי ,תוך מתן סיכוי שווה ,שמירה על שקיפות ועל טוהר המידות והבטחת יעילות כלכלית לרשות
המקומית.
חוזר המנהל הכללי שפורסם ביום  8/2016כ"א בחשוון התשע"ז ,קבע נוהל עבודה לרשויות
המקומיות לעניין התקשרות שלא על פי ועדת מכרזים .נוהל זה נועד לקבוע הוראות והנחיות
להתקשרויות של רשות מקומית להזמנת ביצוע של עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות

 4מצ"ב מפה.
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מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי תקנה ) 9(3לתקנות העיריות )מכרזים ,סעיף 9(3
)לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

רקע:
לוועדת המכרזים הוגשו  3הצעות לעיצוב/בינוי כיכרות בשני מכרזים שונים שנפתחו ביום 7.5.18
5המועצה ביקשה משלושה ספקים להלן א' ב' וג' .לביקורת נמסר ממחלקת ההנדסה כי ההזמנה
התבצעה דרך קול קורא שפורסם באתר המועצה.
ביום ה 4.3.19הסתיימו העבודות על הכיכרות ,הדו"ח נכתב ביום .31.3.19
ממצאים:
 .1אין בתיק תיעוד לפרסום "קול קורא" זה.
 .2ביום ה 7.5.18פתחה ועדת המכרזים את מעטפות הקול קורא של שני הכיכרות והעבירה
בהחלטתה את הבחירה בזוכה לוועדת בחינה.
 .3על פרוטוקול ועדת המכרזים חתומים  2חברים ועוד מ"מ מקום-על אף הקבוע בצו
המועצות כי הרכב הוועדה יהיה קבוע.
 .4לא הוגשו במעטפות שנפתחו ע"י ועדת המכרזים כל המסמכים המבוקשים בקול הקורא:
()1

פרופיל המציע של מציעים א' וג'.

()2

הדמיות של ג' (לפרויקטים שבוצעו).

 .5אין כל פרוטוקול של ועדת הבחינה.
 .6אין כל נימוקים אשר מהם מובן מדוע נבחר המציע הזוכה.
.7

המועצה לא פעלה על פי הנוהל שבחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 5נספחים  2ו.3
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 .8במסמך קול הקורא נכתב כי "המציע שיקבל את רשות המועצה להקמת הגינון המעוצב
יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי המועצה ואשר יכלול את כלל התחייבויותיו המפורטות
לעיל ולהלן ,לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו" התאריך על החוזה
הוא מיום  28.2.19העבודה על הכיכרות החלה עוד לפני החתימה על החוזה.
 .9סעיף (29א) בחוק יסודות התקציב קובע כי בחוזה של תאגיד או של רשות מקומית
שהתמורה הכרוכה בו עולה על  115,000שקלים חדשים יציין החותם עליו בשם התאגיד או
בשם הרשות המקומית –
()1

כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין;

()2

כי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת ,ויצוין סעיף ההקצבה.

סעיפים אלו לא נמצאים בחוזה אשר נחתם מול הזוכה.
 .10בסעיף  7לקול הקורא מצוין כי" :המציע שיקבל את רשות המועצה להקמת הגינון המעוצב
יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי המועצה ואשר יכלול את כלל התחייבויותיו המפורטות
לעיל ולהלן ,לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו".
אין בחוזה כל אזכור לסעיפים אלו שפורסמו בקול הקורא .המועצה ומורשה החתימה
שלה לא חתמו על החוזה לעבודות הפיקוח שהתאריך בראש המסמך הוא .1.3.19
 .11חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) ,תשל"ו *1975-קובע כי לא תתקשר רשות מקומית
בחוזה בכתב ,אלא לאחר שקיבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה .ואכן במועצה
נקבע נוהל –"בקשה ליועמ"ש לאישור חוזה" .על היועץ לחתום על המסמך שבתוכו
הפיסקה הבאה" :לאחר שבדקתי את ההסכם מהבחינה המשפטית ונחה דעתי שהינו
מנוסח כראוי ומקיים את הוראות הדין והנוהל החלים על רשות מקומית ,הריני מאשר
חתימת ההסכם בידי מורשים החתימה של המועצה ,בכפוף להשלמת כל הפרטים
והנספחים הנזכרים בו" .היועץ המשפטי אינו חתום על מסמך זה -.בית המשפט העליון
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קבע ,כי אין תוקף להתקשרות של רשות מקומית שאינה עומדת בדרישות הצורה שהציב
המחוקק ,וקל וחומר במקרה שבו לא נערך חוזה בכתב" .מאחר שלא עמדו הצדדים
בדרישות הצורה שהציב המחוקק ,כאילו לא עשו דבר .לא בכדי השתמש המחוקק במילים
'לא יחייבוה' שמשמעותן ,כי חוזה שאין עליו החתימות הדרושות מטעם העיריה חסר

6

עא  739/86שם-אור נ' עיריית קרית גת ,פד מ"ד ( ;562 ,)2רעא  5210/08עו"ד זרח רוזנבלום נ' מועצה מקומית חבל מודיעין
(פורסם במאגר ממוחשב .)20.12.10
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נפקות משפטית...הדרישות הללו נועדו להבטיח שימוש זהיר ומבוקר בכספי ציבור ולכן
חשיבות רבה יש בשמירה עליהן"
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תגובת מזכירת המועצה ומהנדס המועצה(נורית כהן חדד וצחי עסיס)
 .1סעיף 1בממצאים-הפרסום בוצע באתר המועצה ובעיתונים המקומיים  .בימים הקרובים
יאותר אישור הפרסום .אחריות לביצוע מחלקת הנדסה
 .2סעיף -3ככל הידוע אין מניעה למינוי מ"מ בוועדת המכרזים בשל הקושי בגיוס קוורום.
נושא זה יבחן בשנית ע"י יועמ"ש המועצה -.באחריות מזכירת המועצה.
.3
()1

סעיף  4פרופיל המציע של מציעים א' וג' -.הוגש ונמצא בקלסר הפרויקט

()2

הדמיות של ג' (לפרויקטים שבוצעו) .הגיש ציור בכתב

 .4סעיף -5בקלסר הפרויקט נמצא פרוטוקול
 .5סעיף -6על הפרוטוקול נרשם הנימוק .הנושא נשמט בטעות עם הדפסת הפרוטוקול.
 .6סעיף  -8לא ידוע לנו על התחלה לפני חתימת החוזה ע"פ עמדת מחלקת הנדסה .יתכן כי
בוצעו הדמיות בשטח ע"מ לבחון את ההצעה.
 .7סעיף  -9על החוזה חתום רק ראש המועצה ללא חתימת הגזבר וללא חותמת המועצה-.
כיוון שבמועד זה לא היה גזבר בתוקף.
 .8סעיף  -10קיים חוזה מקיף ומפורט .בפרויקט זה לא מונה קבלן מפקח אלא מהנדס
המועצה ביצע פיקוח.
 .9סעיף  -11ע"פ תיק הפרויקט מסמך זה קיים.

7

עא  739/86שם-אור נ' עיריית קרית גת ,פד מ"ד (.562 ,)2
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מפת כיכרות

כניסה
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נספח2-

נספח 3

קניית רכב למחלקת ביטחון
רקע:
רכבו של קב"ט המועצה עלה באש מבלון תבערה .המועצה ביקשה הצעות מחיר לקניית רכב חדש.
ע"י מנהל מחלקת תחבורה ,ביום  ,3.3.19התכנסה ועדת מכרזים ואישרה את רכישת הרכב.
ראש המועצה קיבל את המלצת ועדת מכרזים -והוחלט לקנות את הרכב מהספק הזוכה ,בסכום של
. ₪ 243,237
המועצה קנתה רכב זה ע"י תקציב בלתי רגיל שאושר במליאה  ,10.3.19בעת אישור תב"ר זה
במליאת המועצה נאמר ע"י ראש המועצה כי אישור תב"ר זה כפוף לאישור ועדת תרומות ,ועדת
תרומות לא התכנסה לאישור תרומה זו והרכב נקנה ללא אישור הוועדה.
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המועצה קיבלה תרומה מ"תאגיד חוץ" בסך  ₪ 183,000ועוד הרשאה של משרד הביטחון על סך
. ₪ 120,000
התב"ר שאושר במליאה אושר על סך . ₪ 250,000
ועדת תרומות:
ביום ה 8למאי  2016הופץ חוזר מנכ"ל אשר נושאו הוא -נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על
ידי רשויות מקומיות.
מטרת הנוהל:
הנוהל מסדיר את הליך אישור גיוס תרומות וקבלתן על ידי רשויות מקומיות -ותאגידים הנשלטים
על ידיהן ולעגן עקרונות ראויים לאישור תרומות כאמור ,מטרת הנוהל להבטיח מנהל תקין ושמירה
על טוהר המידות.

הגדרת "תרומה" בחוזר מנכ"ל-
"תרומה" הענקת נכס ,מענק ,שירות או סיוע אחר ,בכסף או בשווה כסף ,לרשות מקומית או לתאגיד
הנשלט על ידי רשות מקומית ,ללא תמורה ,בין אם נתקבל ביוזמת התורם או עקב פנייה יזומה של
הרשות המקומית או תאגיד הנשלט על ידיה.
תהליך גיוס תרומות וקבלתן-
רשות מקומית ותאגיד הנשלט על ידיה רשאים לקבל תרומות ולפעול לגיוס -תרומות ,זולת אם
הפנייה לתורם הפוטנציאלי ו/או קבלת התרומה עלולות לעורר חשש של ממש להשפעה בלתי הוגנת,
לניגוד עניינים ,לפגיעה בטוהר המידות ,לפגיעה באמון הציבור ברשות המקומית או בתדמיתה של
הרשות ,או לפגיעה אחרת באינטרס הציבורי.
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הנוהל אשר פורסם בחוזר המנכ"ל מחייב את המועצה האזורית או תאגיד הנשלט על ידיה שלא
יגייסו ולא יקבלו תרומות אלא בהתאם להוראות הנוהל.
הליך אישור לקבלת תרומה
 .1במועצה האזורית תוקם ועדה לבחינת קבלה של תרומות .חברי הוועדה יהיו :מנכ"ל או
מזכיר הרשות המקומית או נציגו יושב ראש; היועץ המשפטי לרשות המקומית או נציגו
וגזבר הרשות המקומית או נציגו.
 .2חבר ועדת התרומות אשר היה מעורב באופן אקטיבי בגיוס תרומה ,לא ישתתף בישיבות
של ועדת התרומות הנוגעות לבחינה של קבלת התרומה אשר בגיוסה סייע .במקומו ישתתף
בישיבות כאמור סגנו או ממלא מקומו.
 .3ועדת התרומות תבחן את מידת עמידתה של תרומה בהוראות נוהל זה ובהוראות כל דין
אחר ,ותמליץ לראש הרשות המקומית בחוות דעת מטעמה האם ניתן וראוי לקבל -את
התרומה.
 .4ראש המועצה יכריע בשאלת קבלתה של התרומה על יסוד חוות הדעת -של ועדת התרומות.
אם החליט ראש הרשות המקומית בניגוד להמלצתה של ועדת התרומות ,עליו לנמק את
החלטתו.

שיקולים בקבלת תרומה
בבחינת קבלתה של התרומה ישקלו ועדת התרומות וראש הרשות המקומית את השיקולים
שלהלן :התרומה תתקבל בדרך ובמידה שלא ישבשו את התנהלותם הכספית התקינה של הרשות
המקומית או של תאגיד הנשלט על ידיה .בכלל זאת ,יש לבחון האם ניתן יהיה -להבטיח את קבלתה
של התרומה במשך התקופה המיועדת לכך; אם התרומה עלולה ליצור תלות של הרשות המקומית
או של תאגיד הנשלט על ידיה במקור מימון שאינו ודאי -ואם קבלת התרומה עלולה לגרום לרשות
המקומית או לתאגיד הנשלט על ידיה עלויות -והוצאות נלוות משמעותיות בעתיד ,לדוגמא עלות
התחזוקה של הטובין הנתרמים משמעותית מאוד.
 .1בעת בחינת התרומה יש לבחון את מירב הפרטים ביחס לזהותו ומהותו של התורם ,אופי
פעילותו וכן סיווג פעילותו העיקרית כפעילות עסקית או פילנתרופית.
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 .2בעת בחינת התרומה יש לוודא שאין חשש ממשי לפגיעה בטוהר המידות עקב קבלת
התרומה .בפרט ,יש לבחון האם הרשות ,תאגיד נשלט על ידיה ובעלי התפקידים -בהם,
עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים עקב קבלת התרומה; האם התרומה ניתנת לרשות
או לתאגיד כאמור ללא תמורה כלשהי מהרשות או מהתאגיד או ציפייה לקבלת תמורה
כאמור בעתיד; האם יש בתרומה כדי להקנות לתורם עדיפות בקידום עסקיו והאם צפויה
פגיעה בתדמית הרשות ובאמון הציבור בה כתוצאה מקבלת התרומה.
 .3בעת בחינת התרומה יש לבחון האם קיימת זיקה בין התורם לבין גורם הקשור אליו שאינו
בבחינת "גוף קשור לתורם".
הגבלות על קבלת תרומה
לא תאושר קבלת תרומה במקרים הבאים:
 .1התורם קשור בחוזה עם הרשות המקומית ,עם תאגיד הנשלט על ידיה או עם הוועדה
המקומית ,למעט חוזה לקבלת שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על
ידיה מספקים לתושביה .למען הסר ספק ,החוזה המסדיר את מתן התרומה -לרשות
המקומית ,לא ייחשב כ"חוזה" לעניין סעיף זה.
 .2התורם הגיש הצעה במכרז שהתפרסם על ידי הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט -על ידיה
או הוועדה המקומית והליך המכרז טרם הושלם.
 .3התורם מנהל משא ומתן לקראת התקשרות חוזית עם הרשות המקומית ,או עם -תאגיד
הנשלט על ידיה .התורם מנהל הליכים משפטיים מול הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על
ידיה ,או -התורם הגיש בקשה המצריכה החלטה של הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על-
ידיה או הוועדה המקומית ,וטרם עברו  12חודשים מיום שנתקבלה החלטה בעניין בקשתו.
לא יחול איסור על קבלת תרומה אם הבקשה נדחתה במלואה.
 .4התורם עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בניה ,ובשנתיים שקדמו למתן התרומה עסק
בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת פעל ,במסגרת
פרויקטים אלה ,לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.
 .5התורם לא הזדהה בפני הרשות המקומית.
סדרי עבודה של הוועדה
איסוף המידע הדרוש לה לבחינת התרומה ומתן המלצותיה ,באופן הבא:
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 .1ועדת התרומות תפעל לקבלת מידע מפורט ממאגרי המידע של רשות התאגידים בדבר זהות
הגופים הקשורים לתורם ,לרבות באמצעות פנייה לרשם המתאים האחראי על רישום
המידע בקשר לתורם הרלוונטי .כמו כן רשאית ועדת התרומות לפנות לתורם עצמו לצורך
קבלת המידע.
 .2ועדת התרומות תפנה למחלקות רישוי עסקים ,ארנונה ,נכסים והנדסה ברשות (המקומית,
וכן לוועדה המקומית ,לשם קבלת מידע הקיים במערכות הממוחשבות בדבר נכסי
המקרקעין של התורם ועסקיו הפועלים בתחומי הרשות המקומית .בהיעדר מערכת
ממוחשבת יתקבל המידע ממאגרי המידע שבידי המחלקות האמורות לעיל ,ככל שהדבר –
אינו דורש הקצאת משאבים בלתי סבירה.
 .3ועדת התרומות תבחן אם מתנהלים הליכים משפטיים תלויים ועומדים בין התורם לבין
הרשות המקומית ,תאגיד הנשלט על ידיה או הוועדה המקומית.
 .4אם ועדת התרומות סבורה כי יש צורך בהשלמת מידע לצורך מתן חוות דעתה,היא תפנה
אל התורם לשם קבלת הסברים או מידע נוסף.
 .5הסכם בכתב-לא תתקבל תרומה לרשות מקומית או לתאגיד הנשלט על ידיה ,ללא הסכם
בכתב מול -התורם ,המגדיר את מהות התרומה ,מטרתה ותנאיה ,חתום על ידי מורשי
החתימה של -הרשות המקומית או התאגיד.
דיווח למועצת הרשות
 .1אם החליט ראש הרשות המקומית על קבלת תרומה ,הוא ימסור על כך הודעה למועצת
הרשות המקומית.
 .2במהלך  12החודשים שלאחר קבלת תרומה על ידי רשות מקומית או תאגיד -הנשלט על
ידיה ,ידווח ראש הרשות המקומית למועצת הרשות המקומית אודות כל בקשה -של
התורם ,לרבות של גוף הקשור לתורם ,אשר אושרה במלואה או בחלקה ,וכן אודות כל
התקשרות חוזית או הליך משפטי בין התורם או גוף הקשור אליו לבין הרשות המקומית,
תאגיד הנשלט על ידיה או הוועדה המקומית .חובת דיווח כאמור לא תחול ביחס למידע
המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  1681או ביחס לבקשות שמשמעותן הכלכלית -
פעוטת ערך.
רישום חשבונאי
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 .1תרומה כספית תופקד בקופת הרשות המקומית או בקופת התאגיד הנשלט על-ידיה ,לפי
העניין ,ויתבצע רישום מתאים בספרי החשבונות ,בהתאם להוראות הדין בעניין תקציבים
בלתי רגילים ובהתאם לנהלים החשבונאיים של ניהול ספרי הרשות המקומית ,הנחיות
משרד הפנים ועל פי כל דין.
 .2תרומה בשווה כסף תוערך על ידי שמאי ,על ידי מעריך מוסמך או על בסיס מידע מהימן
אחר ,לרבות מידע חשבונאי רלוונטי .ערך התרומה יירשם בספר נכסי הרשות המקומית או
התאגיד הנשלט על ידיה ,לפי העניין ,והכל בהתאם לכל דין- .
פרסום ושקיפות
 .1הודעה על אישור קבלת תרומה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות בתוך שלושים יום
מיום האישור .חוות הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד להודעה בדבר אישור קבלת
התרומה.
 .2ככלל ,תכלול ההודעה אודות אישור קבלת התרומה את שם התורם.

ממצאים רכב קב"ט:
 .1ועדת המכרזים לא הוקלטה כמתחייב מצו המועצות האזוריות.
 .2המועצה אישרה את קניית הרכב בוועדת מכרזים שאינה קבועה כקבוע בצו המועצות
האזוריות אלה עם מ"מ של חברי הוועדה(חוץ מחברי וועדת ביקורת כל חברי המליאה הם
חברים או מ"מ לוועדה).
 .3על אף שהמועצה ותאגיד הקשור אליה מקבלים תרומות בדרך שבשגרה מעולם לא
התכנסה וועדת התרומות של המועצה ,כך שכל קבלת התרומות לא נעשתה עפ"י הנוהל
מטרת הנוהל שמטרתו להבטיח מנהל תקין ושמירה על טוהר המידות.
 .4על המועצה היה לאשר את התרומה לפני בקשות הצעות המחיר.
 .5לא מונתה ועדת תרומות במועצה וכתוצאה מכך המועצה לא מילאה אחר הוראות הנוהל
המפורטות לעיל.
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דו"ח ביקורת-קבלת עובדים למתנ"ס
רקע:
על קבלת עובדים למתנ"ס ותאגידים עירוניים אחרים חלים כללים מחייבים ,וביתר שאת על
המתנ"ס ומנהליו לעמוד בהם בשנת בחירות.
ביום ה 13.05.18-פורסם חוזר מיוחד ע"י החברה למתנ"ס ובו קבועים הכללים שעל פיהם יש צורך
לנהוג בעת קבלת עובדים בשנת הבחירות .החוזר נשא את הכותרת" -ניהול מערך משאבי אנוש
במתנ"סים בשנת בחירות" .החוזר מבהיר את תהליך קבלת העובדים במהלך שנת הבחירות.
החוזר חל על המתנ"סים למיניהם ועל העסקת כוח אדם מכל סוג שהוא ,חוזר זה חל ותקף לגבי
ניהול משאבי אנוש בכל מערכת בחירות שהיא, .
החוזר מגדיר מהי שנת בחירות:
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"שנת בחירות" תקופה שתחילתה  - 1בינואר של שנת התקציב שבה מתקיימות הבחירות ,או לפחות
תשעה חודשים לפני מועד הבחירות ,לפי המועד המוקדם מביניהם.
שנת הבחירות נחלקת לשתי תקופות:
 .1התקופה הראשונה של שנת הבחירות "תחילתה מיום  - 1בינואר של שנת התקציב
שבמהלכה מתקיימות הבחירות ,או תשעה חודשים לפני מועד הבחירות ,לפי המועד
המוקדם מבניהם וסופה ששה חודשים לפני יום הבחירות.
 .2התקופה השנייה של שנת הבחירות "ששת החודשים האחרונים -שלפני יום הבחירות.

בגלל הקמתו של המתנ"ס בתקופה השנייה של "שנת הבחירות" שהתקיימו ביום ה,30.10.18-
דוח זה יעסוק בתקופה זו ורק בעובדים חדשים 8שלא הועסקו בעמותה.

החוזר מהווה התאמה של חוזר מנכ"ל משרד הפנים .1/2008

8

במתנ"ס מועסקים עובדים שהיו מועסקים ע"י העמותה לפיתוח החינוך והרווחה.
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ממצאים:
 .1בחודש אוקטובר התחילו את עבודתם במתנ"ס  19עובדים,חשוב לציין כי חודש זה הוא
החודש שבו התקיימו הבחירות:
שם
משפחה

שם פרטי
משי
איילה
חוה
זוהרה

1
2
3
4

פנחס
סרור
חסקי
אלבז

5

ווקנין

מיכאל

6
7
8
9
10
11
12
13
14

תורג'מן
אלעזרי
מור יוסף
שומן
פז
נזרית
שטיינר
אליאב
כהן

יצחק
מרלין
נועה
הדר
דרור
אורלי
עופרה
אביה
דויד

15
16
17
18
19

אטדגי
קקון
חזן
אליה
אהרוני

לינוי מזל
דליה
אליאור
אסתר
אמיר

מחלקה
חיזוק עוטף עזה-דעת
גנים
סייעת רפואית
סייעות אישיות
ניצנים בי"ס אוהל
משה
ניצנים בי"ס אוהל
משה
תרבות
מרכז חוסן
שירותי רווחה
גנים
הנדסה
מרכז חוסן
סייעות אישיות
סייעות אישיות
ניצנים בי"ס אוהל
משה
סייעות אישיות
נוער
ניצנים בי"ס מעגלים
נוער

מקצוע
1051002
1422003
1422005
1422002

ת .תחילת
עבודה
23/10/2018
22/10/2018
14/10/2018
04/10/2018

משרה
0
0
0
0

953001

07/10/2018

0

953001
1005
1010
1401001
1422004
3202002
1511002
953001
1422001

20/10/2018
08/10/2018
15/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
23/10/2018
01/10/2018
03/10/2018
10/10/2018

0
0
0
100
0
100
0
0
0

953001
10006
951001
953001
951001

07/10/2018
25/10/2018
03/10/2018
07/10/2018
09/10/2018

0
0
0
0
0

תגובה ל דו"ח ביקורת – קבלת עובדים למתנ"ס
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בחודש אוקטובר  2018החלו את עבודתם במתנ"ס העובדים הבאים מהסיבות
המוצגות:
הסיבה להעסקה
עיסוק
שם העובד
חסקי חוה ,אלבז זוהרה ,מלוות צמודות לילדים  /במסגרת השירותים של
המתנ"ס אנו מעניקים
מלוות בהסעות
אליאב אביה ,כהן דויד,
שירותים לילדי החינוך
קקון דיה.
המיוחד במועצה הכולל
ליווי צמוד של ילדים
בעלי צרכים מיוחדים .
עקב כך לא ניתן לדחות
העסקה של עובדים אלו
בשל שנת בחירות –
עובדים חיוניים
הועסקו בשל הצורך
שטיינר עופרה ושומן הדר מטפלת בחוסן ועובדת
השוטף של המרכז לטפל
סוציאלית לקשישים
באוכלוסיית העוטף –
עובדים חיוניים
הועסקו עבור שנת
מדריכי צהרונים
וקנין מיכאל  ,תורג'מן
הלימודים תשע"ט
יצחק ,אטדגי לינוי ,אליה
שהחלה בסמוך לבחירות
אסתר
פתיחת שנת לימודים
פנחס משי

מורה במסגרת תכנית
בית ספרית

חזן אליאור

מדריך מדעים -שיעורי
מדעים בבתי הספר
היסודיים
מילוי מקום בגנים
/מחלקת תרבות

סרור אילה ,פז דרור,
אלעזרי מרלין
נזרית אורלי

רכזת פרויקטים
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הועסקו עבור שנת
הלימודים תשע"ט
שהחלה בסמוך לבחירות
הועסקו עבור שנת
הלימודים תשע"ט
שהחלה בסמוך לבחירות
העסקה יזומה באופן חד
פעמי
הועסקה לצורך ניהול
הפרויקטים של המתנ"ס
תחת המועצה .

קרן היטל השבחה
רקע:
היטל השבחה הוא תשלום חובה אשר מוטל מכוח חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן :חוק
התכנון והבניה) .ההיטל משולם בגין אישור תכנית ,מתן הקלה ,או התרת שימוש חורג – והכל,
כאשר כרוכה בהם עליה של שווי המקרקעין.
ההיטל משולם לוועדה המרחבית-נגב מערבי (סעיף 196א לחוק התכנון והבניה) .שיעורו של ההיטל
הוא מחצית משווי ההשבחה (סעיף  3לתוספת השלישית) .החייב בתשלום ההיטל הוא הבעלים או
החוכר לדורות של מקרקעין (סעיף  2לתוספת השלישית).
החבות בהיטל ההשבחה נוצרת עם קרות האירוע הגורם לעליית שווי המקרקעין ,אך התשלום אינו
חייב להיות מידיי :יש לשלם את ההיטל לא יאוחר ממועד ה"מימוש" של זכות המקרקעין
שהושבחה (סעיף  7לתוספת השלישית)" .מימוש" משמעו ,בקווים כלליים ,קבלת היתר לבניה או
לשימוש במקרקעין ,או התחלת שימוש בהם בפועל ,בעקבות השינוי התכנוני; או העברת הזכות
במקרקעין על דרך של מכירה או החכרה לדורות.
ההכנסות מהיטל השבחה ומאגרות פיתוח הן במהותן הכנסות מיועדות ,דהיינו הן אמורות להיות
מופנות לתכליות המוגדרות בחוקים הרלוונטיים .חוק התכנון והבנייה קובע במפורש את יעוד
הכספים; בסעיף  13לתוספת השלישית נקבע שהסכומים שנגבו מהיטל השבחה מיועדים לכסות
ההוצאות של הועדה המקומית או של הרשות המקומית ,להכנת תכניות במרחב התכנון או בתחום
הרשות ולביצוען ,לרבות פיתוח ורכישת מקרקעין לצורכי ציבור .אף-על-פי שנוסח החוק מעלה
שאלות שונות באשר לגבולות של תכליות אלו ,אין החוק מתיר שימושים אחרים בהכנסות מהיטל
זה  -בוודאי לא כמקור מימון כללי לרשויות המקומיות.
ברוח דומה ,חוקי העזר שעליהם נשענות אגרות הפיתוח אינם מותירים ספק באשר לייעודן של
הכנסות אלו .בחלק מהקרנות המשמשות את המועצה ישנן הגבלות שימוש וניתן להשתמש
במקורות הקרן לשימושים ספציפיים .הדברים אמורים בעיקר לקרן שמקורה בהיטלי השבחה.
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מבוא:
המועצה מקבלת את היטלי ההשבחה מהוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "נגב מערבי" לאחר
שהוועדה מנכה את הוצאות הגבייה .על המועצה לפעול עפ"י הוראות החוק והנחיות משרד הפנים
להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות ביעוד הכספים אשר נמצאים בקרן היטל
ההשבחה.
החוק:
השימוש בסכומי ההיטל כפוף לאמור בסעיף  13לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ח
 1965קובע כי סכומים שנגבו כהיטל מיועדים ,אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור
לפי תוספת זו ,לכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית או של רשות מקומית אשר הועברו לה לפי
סעיף  12להכנת תכניות במרחב התכנון או בתחום הרשות המקומית ,לפי העניין ,ולביצוען ,לרבות
הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי ציבור ,כפי שהוגדרו בסעיף  188לחוק זה ,ולרבות הוצאות
שימור אתר או הפקעתו לפי התוספת הרביעית.
צרכי ציבור הוגדרו בסעיף  188לחוק התכנון והבניה כדלהלן" צרכי ציבור" ,בסעיף זה  -כל אחד
מאלה :דרכים גנים ,שטחי נופש או ספורט ,שמורות טבע ,עתיקות ,שטחי חניה ,שדות תעופה,
נמלים ,מזחים ,תחנות רכבת ,תחנות אוטובוסים ,שווקים ,בתי מטבחיים ,בתי קברות ,מבנים
לצרכי חינוך ,דת ותרבות ,מוסדות קהילתיים ,בתי חולים ,מרפאות ,מקלטים ומחסים ציבוריים,
מתקני ביוב ,מזבלות ,מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לעניין
סעיף זה"..

ממצאים עיקריים:
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החוק מאפשר למועצה להוציא כספים מקרן זו למטרות הקבועות בנוהל ובחוק המועצה העבירה
כספים למטרות אחרות להלן רשימה של העברות כספים למטרות אשר אינן קבועות בחוק:
.1

תוכנית אב לספורט

.2

בטיחות בית ספר כפר מימון

.3

סימון והתקני בטיחות

.4

רכב לקב"ט

.5

שדרוג תקשורת-קניית מכשירים סלולריים

.6

רכש ציוד בטחון

.7

סימון והתקני בטיחות

.8

ציוד ספורט

.9

ציוד חוליה טכנית

.10

ביוב ואחזקה
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המלצות:

.1

כל העברה מקרן זו לתקציב תברים תעבור בדיקה משפטית ע"י היועץ המשפטי
למועצה כך שהכסף הנמצא בקרנות יהיה מיועד לשימושים אשר נקבעו בחוק.

.2

השבת הכספים לקרן.
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פרסום קול קורא כיכר סעד
חוזר המנהל הכללי שפורסם ביום  8/2016כ"א בחשוון התשע"ז ,קבע נוהל עבודה לרשויות
המקומיות לעניין התקשרות שלא על פי ועדת מכרזים .נוהל זה נועד לקבוע הוראות והנחיות
להתקשרויות של רשות מקומית להזמנת ביצוע של עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי תקנה ) 9(3לתקנות העיריות )מכרזים ,סעיף 9(3
)לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).
עקרו נות המשפט המנהלי ועקרונות דיני המכרזים הציבוריים חלים גם כאשר הרשות המקומית
מתקשרת בפטור ממכרז .עקרונות אלה מחייבים הליך מנהלי סדור ,שבמסגרתו ייבחנו ,ככל
הניתן ,בין השאר ,מספר הצעות לאותן התקשרויות ,זאת על מנת להבטיח חלוקת משאבי הציבור
באפן ראוי ,תוך מתן סיכוי שווה ,שמירה על שקיפות ועל טוהר המידות והבטחת יעילות כלכלית
לרשות המקומית.9
דוח ביקורת זה הוא בהמשך לדוח ביקורת שנכתב במהלך שנת  2019ועוסק בהתנהלות המועצה
בקול קורא בכביש ( 2444-צומת בית הגדי מעגלים).
ביום ה 30/07/2019 -פורסם באתר המועצה קול קורא לביצוע "גינון מעוצב בכיכר סעד" .ביום
 26.8.19ועדת המכרזים של המועצה של המועצה התכנסה ופסלה את ההצעה מהטעם שתאריך על
ההצעה היה שגוי .לאחר ערעור המציע וועדת המכרזים החליטה לקיים שימוע ביום 28.10.19
והוחלט כי ההצעה תתקבל.

 9מתוך חוזר המנכ"ל.

27

ממצאים:
.1

פרסום ה"קול קורא"-המסמך  10הועבר ישירות ממחלקת הנדסה אל דוברות המועצה בכדי
שיפורסם באתר המועצה.

 .2הפרסום באתר נצפה רק ע"י  I p 4שונים(.שלא ממשרדי המועצה).
 .3עפ"י קול הקורא"-הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והנו במסגרת ההליכים הפטורים
ממכרז (פטור בגין י צירת אומנות) .המועצה לא תהא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר ,או כל הצעה שהיא ,ואף תוכל לבקש מהזוכה שינויים ועדכוני עיצוב".
 .4הליך הבחירה על פי הקול קורא היה צריך להתנהל עפ"י חוזר המנכ"ל" :נוהל עבודה
לרשויות המקומיות לעניין התקשרות שלא על פי ועדת מכרזים" ,וכך על המועצה היה
לעבוד עפ"י הנוהל המפורסם בחוזר זה ,או לחלופין ע"י וועדת המכרזים עפ"י תקנות
המכרזים.
 .5בטופס "בקשה ליועמ"ש לאישור חוזה" 11מצוין כי התקיים נוהל הצעות מחיר.
 .6בטופס זה אין חתימה של היועץ המשפטי.
 .7לא התקיימה פנייה אל היועץ המשפטי של המועצה בכדי לבדוק אם התקשרות זו יכולה
להתקיים עפ"י נוהל "פטור ממכרז".

 10נספח 1
 11נספח 2
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המלצות:
 .1אין לעלות מכרזים ,קולות קוראים וכדומה לאתר המועצה אלא לאחר רק אישור
בכתב של מזכירת המועצה.
 .2אין לצאת לנוהל פטור ממכרז אלא רק לאחר חוות דעת כתובה של היועץ המשפטי של
המועצה.

דו"ח ביקורת בוועדים המקומיים
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הוועדים המקומיים הם בעלי חשיבות גדולה בשירות אשר השלטון המקומי נותן לתושב ,המועצה
מאצילה להם מסמכויותיה והם פועלים עפ"י תקציב שאושר ע"י המועצה ועל המועצה לפקח על
פעולותיהם במספר דוחות ביקורת פנימית מהשנים  2015 , 2011ו 2016נתגלו כשלים בוועדים
המקומיים במועצה האזורית שדות נגב .יש שונות גבוהה בהשקעה של תקציב/תושב בין הישובים
השונים על המועצה לפעול לכך שהישובים ייתנו מינימום של סל שרותים.
על המועצה לפעול ולהטמיע את החובות הקבועים בחוק בדין ובנוהל בפעולות הוועדים המקומיים.

זרועה
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
30

לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
הוועד מתכנס כנדרש.
על המועצה להודיע לוועדים אשר לא יעבירו פרוטוקולים באופן קבוע לאגף יישובים המועצה לא
תתקצב פעולות.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי זרועה וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
הוועד המקומי הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
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 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
הוועד הגיש את התקציב לאישור בסך של .421,000.00 ₪
 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
הוועד פועל עפ"י הצו בכל הפרמטרים שנבדקו.

בית הגדי
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
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לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
בית הגדי –לא התקבלו פרוטוקולים.
המלצה :הוועדים אשר לא יתכנסו כנדרש במשך  24חודשים המועצה תפנה לממונה בבקשה
לפזרם.
על המועצה להודיע לוועדים אשר לא יעבירו פרוטוקולים באופן קבוע לאגף יישובים המועצה לא
תתקצב פעולות.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי בית הגדי וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
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ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי בית הגדי שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
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הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב .669,500.00 ₪ - 2019
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
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מעגלים
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
מעגלים –התכנס כנדרש.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי מעגלים וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
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ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי מעגלים שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.
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 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב  2019הוגש בסך של.959,570.00 ₪ -
הוועד הגיש ביום  17.12.19את התקציב לשנת .2020
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.

כפר מימון
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לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .3התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
מעגלים –התכנס כנדרש.

 .4רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי כפר מימון וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .3הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
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 .4הוועד לא ידע על חובתו להגיש את הדוחות הכספיים.
המלצות:
 .1על המועצה להבהיר את הנהלים לוועדים המקומיים.

 .5תקציב הוועד:
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צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב הוועד-
בשנת 546,308.00 ₪ -2019
הוועד הגיש את התקציב והתקציב אושר ע"י המועצה.
 .6חשבון הוועד:
לוועד המקומי אין חשבון בנק עצמאי.
המועצה אינה יכולה להעביר כספים לוועד המקומי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
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גבעולים
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .5התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
הוועד התכנס במועד איסוף הנתונים פעמיים בלבד.

 .6רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי גבעולים וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
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ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי גבעולים שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

43

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב  2019הוגש בסך של.286,000.00 ₪ ₪ -
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
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שיבולים
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
הוועד התכנס במועד איסוף הנתונים פעמיים בלבד.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי שיבולים וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
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ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי גבעולים שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

46

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב  2019הוגש בסך של .240,000.00 ₪
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
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מלילות
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
מלילות –התקיימו  3ישיבות.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי מלילות וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
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סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי מלילות שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.
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 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב הוועד לשנת  2019הוא.246,000.00 ₪ -
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
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יושיביה
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
יושיביה –התקיימו  3ישיבות.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי יושיביה וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
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ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי מלילות שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.
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 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב הוועד לשנת  2019הוא. ₪ 205,000 -
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק ומורשה חתימה.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
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שובה
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
שובה –הוועד התכנס כנדרש.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
54

פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי שובה וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי מלילות שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב הוועד לשנת  2019הוא. ₪ 438,405 -
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.
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 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי יש חשבון בנק ומורשה חתימה.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.

סעד
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .3התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
סעד –לא התקבלו פרוטוקולים.
המלצה :הוועדים אשר לא יתכנסו כנדרש במשך  24חודשים המועצה תפנה לממונה בבקשה
לפזרם.
על המועצה להודיע לוועדים אשר לא יעבירו פרוטוקולים באופן קבוע לאגף יישובים המועצה לא
תתקצב פעולות.
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 .4רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי סעד וכך נפגעה יכולתן
לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם סדרי
המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי ובדיקה
סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .3הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .4המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .5המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי סעד שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .6המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

 .7תקציב הוועד:
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צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
תקציב .611,847.00 ₪ - 2019
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .8חשבון הוועד:
לוועד המקומי אין חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.

עלומים
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
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לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
סעד –לא התקבלו פרוטוקולים.
המלצה :הוועדים אשר לא יתכנסו כנדרש במשך  24חודשים המועצה תפנה לממונה בבקשה
לפזרם.
על המועצה להודיע לוועדים אשר לא יעבירו פרוטוקולים באופן קבוע לאגף יישובים המועצה לא
תתקצב פעולות.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי עלומים וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
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ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי עלומים שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
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הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי אין חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.

לא התקבלו נתונים

שרשרת
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
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עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .3התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
שרשרת –הוועד לא התכנס.
המלצה :הוועדים אשר לא יתכנסו כנדרש במשך  24חודשים המועצה תפנה לממונה בבקשה
לפזרם.
על המועצה להודיע לוועדים אשר לא יעבירו פרוטוקולים באופן קבוע לאגף יישובים המועצה לא
תתקצב פעולות.

 .4רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי שרשרת וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
סדרי המנהל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
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 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי עלומים שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
הוועד לא הגיש תקציב לשנת .2019
על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי אין חשבון בנק עצמאי.

לסיכום:
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וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.
זמרת
לשלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל שני רבדים  :הרובד העליון הוא מועצה שנבחרה והרובד
התחתון הוא הוועדים המקומיים .
לפי התיקון לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקף בינואר  2005סמכויותיו של ועד מקומי הפועל
בתחום שיפוטה של מועצה אזורית יהיו הסמכויות שהחליטה המועצה לאצול לו.
עוד נקבע בתיקו לצו כי הוועד המקומי רשאי ,בכפוף לאישור המועצה ,להטיל ארנונה כללית על
תושבי היישוב לצורך ,ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לוועד המועצה חלה חובה לקיי ביקורת על
חשבונותיו ודוחותיו הכספיים של הוועד המקומי שלא החליט לפעול באמצעותה.
 .1התכנסויות:
הצו קובע כי הוועד המקומי יתכנס לפחות  8פעמים בשנה(סעיף  48לצו המועצות)על הוועד להתכנס
כל ששה שבועות חוץ מחודשי ניסן ותשרי ,יש לסייג ממצא ביקורת זה :הביקורת בנושא התקיימה
במהלך השנה .בסוף השנה הממצאים יהיו סופיים.
זמרת –לא התכנס כנדרש בזמן איסוף הנתונים.

 .2רואה חשבון לוועד המקומי:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון) ,הוועדים
המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה ,מדי שנה ,דוח
כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר
מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים
מהגשת הדוח למועצה".
צו המועצות האזוריות קובע כי חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה  ,יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה ,והוא יגיש לה ולממונה על המחוז במשרד הפנים דוח על
פעולותיו של הוועד המקומי; על הוועד המקומי להגיש למועצה מדי שנה בשנה דוח כספי מבוקר
בידי רואה חשבון .
הבדיקה העלתה כי המועצה האזורית  ,לא מינתה רואי חשבון לוועד המקומי זמרת וכך נפגעה
יכולתן לפקח על ההתנהלות הכספית שלו אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם
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סדרי המנ הל התקין אין בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי
ובדיקה סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .1הוועד המקומי לא הגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנת .2018
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו
בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד
המקומי; העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועד המקומי זמרת שלא העביר את הדוחות
המבקרים למועצה.
 .2המועצה תמנה במיידי רואה חשבון לועד.

 .3תקציב הוועד:
צו המועצות האזוריות קובע כי כל שנה יגיש הועד מקומי את התקציב לשנת כספים למועצה לשם
אישורו לא יאוחר מאחד באוקטובר של השנה הקודמת לשנת הכספים .עוד נקבע כי אם הוועד
המקומי לא יגיש את תקציבו עד  30בנובמבר ,תכין המועצה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח
לתושבי היישוב את השירותים הנחוצים ביותר .
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הביקורת העלתה כי הוועדים המקומי לא הגיש למועצה האזורית את תקציב  2020לאישור,
והמועצה האזורית לא הכינה עבורו את התקציב ,והוא יפעל ללא תקציב מאושר בשנת הכספים
.2020
ממצאים:
 .1הוועד לא הגיש תקציב לשנת .2019
 .2על הוועד המקומי היה להגיש למועצה עד ליום  .1.10.19את התקציב לשנת .2020
 .3המועצה לא הכינה תקציב לוועד שנה הקרובה.

 .4חשבון הוועד:
לוועד המקומי אין חשבון בנק עצמאי.
המועצה אינה יכולה להעביר כספים לוועד המקומי.

לסיכום:
וועד אשר לא מתכנס כקבוע בחוק ואינו מגיש את תקציבו ואינו מגיש למועצה דוחות מבוקרים
לנקוט את הצעדים החוקיים ולפזרו.

המלצות כלליות:
 .1עריכת תקציב ע"י המועצה(מחויב עפ"י הצו).
 .2אי האצלת סמכויות לוועד שאינו מגיש תקציב.
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 .3המועצה תבצע פעולות אשר המליאה רואה אותם כהכרחיות מתוך החו"ז של הישוב(30%
מגביית הארנונה למגורים אשר המועצה מעבירה לוועד המקומי)כדוגמת תשלומי תאורת
הרחוב וחשמל למבנים ציבוריים.
 .4גביית המס ע"י המועצה אשר תנהל את הישוב ותספק צרכים בסיסיים לתושבים(.צעד זה
מצריך אישורים מהגורמים המוסמכים במשרד הפנים).
 .5אם ראה ראש המועצה כי הועד אינו ממלא את תפקידיו עליו לתת צו ולמנות אדם אשר
יבצע את תפקידיו של הועד עפ"י הצו שהוציא ראש המועצה.
לסיכום:
המצב הנוכחי אינו מאפשר התנהלות שקופה ובהתאם לחוק המועצות האזוריות ,על המועצה לנקוט
בכל הדרכים העומדים לרשותה בכדי שהוועדים המקומיים יתנהלו בשקיפות בהתאם לחוק.

יישוב

האם
הוועד

בית
הגדי
גבעולים
זמרת
זרועה
יושיביה
כפר
מימון

העביר
תקציב
שנתי
לאישור
המועצה

1
2
3
4
5
6

דוחות
מבוקרים

סך התקציב

מספר
התושבים

2018

ההשקעה לתושב מתקציב הוועד
המקומי

הפרש ממוצע

כן

669,500.00 ₪

884

757.35 ₪

150.68 ₪

כן
כן
כן
כן
כן

286,000.00 ₪

455
641
453
643
690

628.57 ₪

628.57 ₪

- ₪

- ₪

929.36 ₪

929.36 ₪

318.82 ₪

318.82 ₪

791.75 ₪

791.75 ₪

כן
421,000.00 ₪
205,000.00 ₪
546,308.00 ₪
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
סה"כ

מלילות כן
מעגלים כן
כן
סעד
עלומים כן
כן
שובה
שוקדה כן
שיבולים כן
שרשרת לא
כן
תושיה
תקומה כן
15
16

402
1597
983
521
786
589
409
395
566
805
10819

246,000.00 ₪
959,570.00 ₪
611,847.00 ₪
438,405.00 ₪
213,000.00 ₪
240,000.00 ₪
- ₪
582,000.00 ₪
1,145,000.00 ₪
6,563,630.00 ₪

כן

611.94 ₪

611.94 ₪

600.86 ₪

600.86 ₪

622.43 ₪

622.43 ₪

- ₪

- ₪

557.77 ₪

557.77 ₪

361.63 ₪

361.63 ₪

586.80 ₪

586.80 ₪

- ₪

- ₪

1,028.27 ₪

1,028.27 ₪

1,422.36 ₪

1,422.36 ₪

606.68 ₪

606.68 ₪

איור  1תקציב פר תושב

תי

דוחות מבוקרים 2018

כן

סך התקציב

מספר התושבים

ההשקעה לתושב מתקציב הוועד
המקומי

הפרש ממוצע

669,500.00 ₪

884

757.35 ₪

150.68 ₪

286,000.00 ₪

455

628.57 ₪

628.57 ₪

641

- ₪

- ₪
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כן

421,000.00 ₪

453

929.36 ₪

929.36 ₪

205,000.00 ₪

643

318.82 ₪

318.82 ₪

546,308.00 ₪

690

791.75 ₪

791.75 ₪

246,000.00 ₪

402

611.94 ₪

611.94 ₪

959,570.00 ₪

1597

600.86 ₪

600.86 ₪

611,847.00 ₪

983

622.43 ₪

622.43 ₪

521

- ₪

- ₪

438,405.00 ₪

786

557.77 ₪

557.77 ₪

213,000.00 ₪

589

361.63 ₪

361.63 ₪

240,000.00 ₪

409

586.80 ₪

586.80 ₪

- ₪

395

- ₪

- ₪

582,000.00 ₪

566

1,028.27 ₪

1,028.27 ₪

1,145,000.00 ₪

805

1,422.36 ₪

1,422.36 ₪

6,563,630.00 ₪

10819

606.68 ₪

606.68 ₪
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המלצות מפורטות ועדים מקומיים

המלצות -פיקוח ובקרה לוועדים המקומיים
המלצות אלו נכתבו על סמך מספר דוחות ביקורת פנים על הוועדים המקומיים ואת האחריות שיש
למועצה על פעילותם התקינה כנאמן הציבור.
על מחלקות המועצה לעבוד אל מול הוועדים המקומיים באופן שוטף ,הוועד המקומי הוא נציג
התושבים מול המועצה .
ניהול ובקרה פיננסית
תקציב
רקע-
לשם מילוי תפקידו על הועד להכין תקציב מפורט שנתי של הכנסות והוצאות .התקציב יוגש
בפורמט אשר נמצא באתר משרד הפנים ואך ורק בפורמט זה.
 .1על הגזברות להודיע לוועדים עד לסוף חודש יולי כי עליהם להגיש תקציב לשנת הכספים
הבאה.
.2

התקציב יוגש למועצה לקבלת אישור מליאת המועצה עד לתאריך  1באוקטובר שלפני
שנת התקציב ,באם לא יוגש תקציב על ידי וועד הישוב תינתן הארכת מועד על ידי המועצה
עד לתאריך  30בנובמבר .באחריות גזברות המועצה.

 .3במידה ועד לתאריך זה לא יוגש תקציב על ידי היישוב ,תערוך הגזברות תקציב בתיאום
עבור הוועד כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי היישוב .התקציב
יערך ע"י הסתמכות על התקציב של השנה הקודמת וצפי ההכנסות ובתיאום עם ראש
המועצה .באחריות גזברות המועצה.
 .4הוועד יחויב לבצע את התקציב כפי שהוחלט ע"י המועצה .על הגזברות לבצע מעקב חצי
שנתי בנושא.
 .5שינוי /אישור תקציב -המועצה רשאית לשנות כל פרט מפרטי התקציב אם לדעתה השינוי
הכרחי לטובת הציבור.
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 .6התקציב יוגש על פי הפורמט של משרד הפנים המופיע באתר המועצה .באחריות הגזברות
 .7על המועצה לאשר כל שינוי או תוספת בתקציב .
דוחות מבוקרים
 .1חשבונותיו של הועד המקומי יבוקרו על ידי רואה חשבון שיגיש למועצה דו"ח על פעולותיו
של הוועד המקומי עד לתאריך  30באפריל מתום שנת הכספים שחלפה .אם וועד לא ממנה
או לא מגיש את הדוחות עד  1.6המועצה תמנה רואה חשבון-באחריות הגזברות.
 .2הדו"ח הכספי יאושר בישיבת ועד וייחתם על ידי יו"ר הוועד והגזבר ויועבר לגזברות
המועצה .באחריות הגזברות.
 .3תמצית הדו"ח תופץ לכל תושבי היישוב תוך  14יום מהגשת הדו"ח למועצה.באחריות אגף
הישובים.
חשבון בנק
רקע:
המועצה תעביר כספים מהגבייה ומההחזר אך ורק לחשבון הוועד המקומי העברה לחשבון שאינו
בבעלותו הבלעדית אינה חוקית.
על הגזברות לבדוק את כל הבעלים של החשבונות אשר מעבירים אליהם תקציב בעבור הוועד
המקומי .פעם בשנה ובכל שינוי של בקשה של הוועד המקומי.
 .1יש צורך לבדוק גם בימים אלו.
ישיבות הוועד
רקע-
על הוועד לקיים ישיבות כל שישה שבועות חוץ בחודשים תשרי וניסן.
 .1ישיבה ראשונה-על הישיבה הראשונה להיות בנוכחות ראש המועצה ובה יבחר ראש הועד
וגזבר הוועד ומורשה החתימה-באחריות מזכירות המועצה.
 .2בפתח הישבה על יו"ר הוועד המקומי הנבחר להודיע לראש המועצה מי הם חברי הוועד
והאם קיימת ביניהם קירבה משפחתית-באחריות מזכירות המועצה.
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 .3פנייה לוועדים המקומיים באופן שוטף לבדיקה על קירבה משפחתית-בכל פעם שמתרחשים
חילופים .באחריות מזכירות המועצה.
 .4על הוועד להעביר למועצה פרוטוקולים של ישיבותיו-באחריות אגף הישובים.
חילופים בוועד:
 .1והיה אם חבר/ת וועד מתפטר –המכתב יועבר למזכירות המועצה.
.2

לאחר בדיקת המזכירות ראש המועצה יוציא כתב מינוי לחבר/ת הוועד החדש/ה.

חבר ועד הנעדר מישיבות הוועד
רקע:
צו המועצות האזוריות קובע כי חבר ועד הנעדר מישיבות הועד שלושה חודשים רצופים או שנעדר
משלוש ישיבות רצופות אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר ועד
ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה על כך.
 .1בתום החודש השני להיעדרו או מיד לאחר הישיבה השנייה ממנה נעדר על הוועד המקומי
לפנות אליו ולהזהירו כי עליו להגיע לישיבות הוועד.
 .2במעקב שיבצע אגף הישובים-על הפרוטוקולים יש לבדוק נוכחות והיה אם חבר וועד נעדר
מישיבות להודיע לראש המועצה .
קבלת עובדים:
רקע:
על הוועד המקומי חלה חובת פרסום מכרז לגבי העסקת עובדים .מטרות ההמלצות הינן הסדרת
נושא העסקת כ"א ע"י הוועדים המקומיים.
 .1על הוועד להצביע על המקור התקציבי למימון העובד-.באחריות גזברות המועצה.
 .2על הוועד לאשר מול המועצה את קבלת העובדים-אישור שכזה יכלול את תנאי השכר.
באחריות מזכירות המועצה.
 .3לאשר מול מזכירות המועצה את תנאי הסף למשרה והרכב וועדת הבחינה .באחריות
המזכירות להוציא נוהל מפורט בעניין לוועדים.
 .4מכרז פומבי לעובדים חדשים :
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הוועד חייב לפרסם מכרז פומבי על משרה פנויה .



המכרז יכיל את כל הפרטים הקשורים למשרה תיאור ,דרישות התפקיד ,היקף
ותנאי הסף(לרוב התפקידים יש תיאור תפקיד באתר משרד הפנים)



משך הזמן שייקבע עד לסיום המכרז מיום פרסומו לציבור לפחות  14ימים.



ההצעות יוגשו בתוך מעטפה סגורה בצירוף כל המסמכים שנדרשו במכרז.



ועדת הבחינה לכל תפקיד תקבע ע"י מזכירות המועצה ותפורסם לועדים
המקומיים.



פרוטוקול ועדת הבחינה יועבר למזכירות המועצה בנוסף לעדכון על התהליך
הכולל .

 .5ייכתב טופס אשר מכיל את כל הפרטים והגורמים אשר עליהם לאשר את קבלת העובדים.12
 .6אין במועצה מאגר מידע בנוגע לעובדי הוועדים המקומיים .על המועצה להקים מאגר שכזה
ולאשר/לא לאשר את העובדים בהתאם לקריטריונים ברורים .יש לפנות לוועדים
המקומיים תוך זמן קצר ולבקש את התייחסותם .באחריות מזכירות המועצה.
 .7ישוב שינהג בניגוד לכללים אלו ,יוטלו עליו סנקציות תקציביות ולא יואצלו אליו סמכויות
מסוימות.
 .8קריטריונים לקבלת עובד -תנאי שכר :


השכר יהיה כפוף להוראות החוק ולכללים המחייבים את המועצה בהעסקת עובדי
המועצה.



אחוז המשרה שיקבע בכללותו יהיה נגזרת ישירה של תקציב הישוב.



התנאים הסוציאליים ישולמו בהתאם לחוק.



מסגרת השכר הכוללת לא תעלה על  30%מכלל תקציב הישוב/חלקיות
המשרה/חלקיות המשרה/חלקיות המשרה .



צריך להחליט על מספר תפקידים מאושרים -תמיר הציע -מזכיר,גנן,רבש"ץ.

 12מצ"ב המלצה לטופס.
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מכרזים:
רקע:
על הועד המקומי חל חוק חובת המכרזים ו/או קבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים רכישות טובין
ומקרקעין וביצוע עבודות /פרויקטים שונים בהתאם להוראות התוספת השנייה לצו המועצות
האזוריות.
המלצה:לקיים דיון ולקבוע סכום אשר הוא יהיה הגבול לפעילות הוועד ללא המועצה ומעל סכום
זה המועצה תבצע את הצעות המחיר/מכרז.
שקיפות ומידע
רקע:
הועד המקומי יפעל בשקיפות מרבית וידווח ככל הניתן לתושבים על פעולותיו.
 .1יש להודיע לכלל הציבור על קיום ישיבה(מועד וסדר יום) .באחריות אגף ישובים לפרסם
הנחיות לועדים המקומיים.
 .2יש לפרסם את פרוטוקול ישיבות הועד לכלל התושבים ובלבד שלא יכלול נושאים בתחומי
צנעת הפרט .באחריות אגף ישובים לפרסם הנחיות לועדים המקומיים.
 .3יש לפרסם את צו המיסים של הועד המקומי .באחריות אגף ישובים לפרסם הנחיות
לועדים המקומיים.
 .4יש לפרסם את תקציב הוועד לתושבים.
 .5יש להזמין את חבר המועצה מטעם הישוב לישיבות הוועד.

74

קרן היטל השבחה
רקע:
היטל השבחה הוא תשלום חובה אשר מוטל מכוח חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה( 1965-להלן :חוק
התכנון והבניה) .ההיטל משולם בגין אישור תכנית ,מתן הקלה ,או התרת שימוש חורג – והכל,
כאשר כרוכה בהם עליה של שווי המקרקעין.
ההיטל משולם לוועדה המרחבית-נגב מערבי (סעיף 196א לחוק התכנון והבניה) .שיעורו של ההיטל
הוא מחצית משווי ההשבחה (סעיף  3לתוספת השלישית) .החייב בתשלום ההיטל הוא הבעלים או
החוכר לדורות של מקרקעין (סעיף  2לתוספת השלישית).
החבות בהיטל ההשבחה נוצרת עם קרות האירוע הגורם לעליית שווי המקרקעין ,אך התשלום אינו
חייב להיות מידיי :יש לשלם את ההיטל לא יאוחר ממועד ה"מימוש" של זכות המקרקעין
שהושבחה (סעיף  7לתוספת השלישית)" .מימוש" משמעו ,בקווים כלליים ,קבלת היתר לבניה או
לשימוש במקרקעין ,או התחלת שימוש בהם בפועל ,בעקבות השינוי התכנוני; או העברת הזכות
במקרקעין על דרך של מכירה או החכרה לדורות.
ההכנסות מהיטל השבחה ומאגרות פיתוח הן במהותן הכנסות מיועדות ,דהיינו הן אמורות להיות
מופנות לתכליות המוגדרות בחוקים הרלוונטיים .חוק התכנון והבנייה קובע במפורש את יעוד
הכספים; בסעיף  13לתוספת השלישית נקבע שהסכומים שנגבו מהיטל השבחה מיועדים לכסות
ההוצאות של הועדה המקומית או של הרשות המקומית ,להכנת תכניות במרחב התכנון או בתחום
הרשות ולביצוען ,לרבות פיתוח ורכישת מקרקעין לצורכי ציבור .אף-על-פי שנוסח החוק מעלה
שאלות שונות באשר לגבולות של תכליות אלו ,אין החוק מתיר שימושים אחרים בהכנסות מהיטל
זה  -בוודאי לא כמקור מימון כללי לרשויות המקומיות .
ברוח דומה ,חוקי העזר שעליהם נשענות אגרות הפיתוח אינם מותירים ספק באשר לייעודן של
הכנסות אלו .בחלק מהקרנות המשמשות את המועצה ישנן הגבלות שימוש וניתן להשתמש
במקורות הקרן לשימושים ספציפיים .הדברים אמורים בעיקר לקרן שמקורה בהיטלי השבחה.
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מבוא:
המועצה מקבלת את היטלי ההשבחה מהוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "נגב מערבי" לאחר
שהוועדה מנכה את הוצאות הגבייה .על המועצה לפעול עפ"י הוראות החוק והנחיות משרד הפנים
להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות ביעוד הכספים אשר נמצאים בקרן היטל
ההשבחה.
החוק:
השימוש בסכומי ההיטל כפוף לאמור בסעיף  13לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ח
1965קובע כי סכומים שנגבו כהיטל מיועדים ,אחרי ניכוי הוצאות הגביה לרבות הוצאות של ערעור
לפי תוספת זו ,לכיסוי ההוצאות של הועדה המקומית או של רשות מקומית אשר הועברו לה לפי
סעיף  12להכנת תכניות במרחב התכנון או בתחום הרשות המקומית ,לפי העניין ,ולביצוען ,לרבות
הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי ציבור ,כפי שהוגדרו בסעיף  188לחוק זה ,ולרבות הוצאות
שימור אתר או הפקעתו לפי התוספת הרביעית.
צרכי ציבור הוגדרו בסעיף  188לחוק התכנון והבניה כדלהלן "צרכי ציבור  ",בסעיף זה -כל אחד
מאלה :דרכים גנים ,שטחי נופש או ספורט ,שמורות טבע ,עתיקות ,שטחי חניה ,שדות תעופה ,
נמלים ,מזחים ,תחנות רכבת ,תחנות אוטובוסים ,שווקים ,בתי מטבחיים ,בתי קברות ,מבנים
לצרכי חינוך ,דת ותרבות ,מוסדות קהילתיים ,בתי חולים ,מרפאות ,מקלטים ומחסים ציבוריים,
מתקני ביוב ,מזבלות ,מיתקנים להספקת מים וכל מטרה ציבורית אחרת שאישר שר הפנים לעניין
סעיף זה.".
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ממצאים עיקריים:
החוק מאפשר למועצה להוציא כספים מקרן זו למטרות הקבועות בנוהל ובחוק המועצה העבירה
כספים למטרות אחרות להלן רשימה של העברות כספים למטרות אשר אינן קבועות בחוק:
 .1תוכנית אב לספורט
 .2בטיחות בית ספר כפר מימון
 .3סימון והתקני בטיחות
 .4רכב לקב"ט
 .5שדרוג תקשורת-קניית מכשירים סלולריים
 .6רכש ציוד בטחון
 .7סימון והתקני בטיחות
 .8ציוד ספורט
 .9ציוד חוליה טכנית
 .10ביוב ואחזקה
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המלצות:

 .1כל העברה מקרן זו לתקציב תברים תעבור בדיקה משפטית ע"י היועץ המשפטי למועצה
כך שהכסף הנמצא בקרנות יהיה מיועד לשימושים אשר נקבעו בחוק.
 .2על המועצה היועץ המשפטי לתת חוות דעת בנושא בנוגע להשבת הכספים לקרן זו.
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