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ערך מבקר המועצה  2016 דצמבר –בהתאם לתוכנית העבודה במהלך החודשים יולי 
 ביקורת על הועד המקומי מבוא מודיעיםהאזורית חבל מודיעין 

 
ואוזרח  עזרא תנועת הנוערנח"ל של במסגרת   1964 הוקם בשנתעים ימודמבוא המושב 

ן. מבוא חורו כשהקיבוץ עבר למקום הקבע 1970. הוא ננטש בשנת 1967באוגוסט  28-ב
 וחסידיו שלמה קרליבך הרבכמה גרעינים עד שהגיע הגרעין של ב מחדש על ידי ושי

"מאור מודיעים" קמה אגודה בשם הו 6197-ב. ארצות הברית, רובם עולים מ1976ביולי 
שנתן את ברכתו. שם זה לא ,האדמו"ר מאמשינוב ,מאיר קאלישלציון שמו של רבי 

 .(המקור ויקיפדיה – השיתופיתהתקבל בוועדת השמות ולכן נשאר רק שם האגודה 
 

כמושבים מצב זה השתנה עקב שינויים דמוגרפים,  .דיםה במושב זהות וועיתהי 2004עד 
פעלו במקום שני וועדים, כאשר בשנים האחרונות  2014מ אחרים במדינה. רבים 
 קונפליקטואלית בין הועד לאגודה.מערכת יחסים  שוררת

 
עם יו"ר הועד, מזכיר הועד, מזכיר האגודה  הביקורת קיימה לצורך עבודתה שיחות

, שלחה , ערכה ביקורת במשרדי הועדר ועדת ביקורת וחבר ועדת ביקורתהשיתופית, יו"
 וכן עיינה במסמכים. שאלוני ביקורת
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 כשירות
 

 האצלת סמכויות .1.1
 

מודיעים ם ובהם מבוא יהאצילה לועדים המקומי 30.1.2014ישיבת המועצה מיום 
 סמכות לבצע את הבאים:

 

 
 

 כשירות היו"ר .1.1
לצו  19ע"פ סעיף  בראש הועד עומדת עובדת מדינה )עובדת רשות המסים(.

מי שנתקיימו לצו, " 106מכוח סעיף  מקומייםהמוצעות האזוריות, החל גם על ועדים 
)ב(, -( ו2(, )א1בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים )א

( אם הוא 5זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור ולהיבחר כחבר מועצה: )
המחוזי או  המנהל בענייניעבודתו אינה קשורה  -עובד המדינה במשכורת 

אי התאמה בין  השלטון המקומי, ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או
 תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה;"

  

כל עובד ללא הבדל מעמד או ר קובע בהקשר לכך כי ""בתקשי 42.35סעיף 
דרגה בשירות המדינה, המציג את מועמדותו לראשות רשות מקומית או 
למועצה של רשות מקומית, חייב להודיע על כך לאחראי במשרדו, בציון 

היועץ המשפטי של המשרד   )ג( ;ודרגתו, מיד עם הצגת מועמדותו תפקידו
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ויודיע לאחראי האם רשאי אותו עובד להגיש את  יבחן כל בקשה בנדון 
 מועמדותו כאמור, ואם עליו להתפטר או לצאת לחופשה ללא משכורת."

 
מבדיקה שערכנו עולה כי למרות האמור לעיל, ולמרות הוראת החוק המחייבת 

עומדת בכל מבלי שהיא  כשלוש שניםהועד מכהנת בתפקידה  יו"רבכך, 
ציינה היו"ר כי היא בתגובה לביקורת  .תנאי הכשירות הנדרשים מכוח חוק

 היו"רמסרה . לבסוף בתגובה לדוח הביקורת כדי להשיב לבקשתנו זקוקה לזמן
 . בועד לפיו רשות המסים מאשרת את כהונתה 19.2.2017אישור מה  לביקורת

 
מציינת כי קיום הוראת חוק נדרש גם רואה ממצא זה בחומרה והביקורת 

בעומד בראש הגוף הציבורי החשוב ביותר כדי להבטיח את אמון הציבור 
טוב שהיו"ר פעלה להשיג את האישור, אך היה עליה אשר על כן במושב. 

. שווה ציבוראמון המראשית הקדנציה, דבר שהיה מחזק את לעשות כן 
  ?מאשר את כהונתהלא היה  היו"ר של ההיה קורה אילו מעבידבנפשך מה 

 
 קרובי משפחה .1.1

צו המועצות האזוריות קובע כי לא יכהנו בוועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר. 
במקרה שלוועד מקומי נבחרו קרובי משפחה, על ראש המועצה לשלוח להם 

נכונותו או על סירובו  יום על 14מהם להודיע לו בתוך  הודעה על כך, ועל כל אחד 
 . )ה( לצו המועצות( 106) להתפטר מתפקידו בוועד

 
 הועד קרוב של יו"ר .1.1.1

-שהועסק על גנןשל  וקרוב השהנ יו"ר ועדלכהונה  האחרונות נבחרהבחירות ב
)החלטה לצאת למכרז בתחום  2015עובד זה הועסק בועד עד ל . הועדידי 

, קרי כשנה לאחר תחילת כהונתו של הועד 29.9.2014הגינון התקבלה בועד ב 
, שיצא להכשרה כרכז בטחון עבד העובדבועד, זו לעבודתו במקביל החדש(. 

 "צכרבשהיום מכהן עובד זה כרכז בטחון במושב.  תקופת עבודתו בועד, גם
 .המושב

 
ניתן למצוא יחסי קרבה בין יו"ר לעובד בהטמונה דוגמא לבעייתיות 

בקשה להוספת גנן " נדונה ואושרהבה  1.101491.בהחלטת הועד מיום 

דהיינו הועד דן וקיבל  זו נכחה. בה, נוסף לעבודת חרמש בתקופה הנדרשת"
ניגוד החלטה הנוגעת לקרוב של היו"ר, כאשר זו נוכחת בדיון, תוך 

 . מובהק עניינים
 

( במושב, כאשר "צרכז בטחון שוטף )רבשמכהן אותו עובד בתפקיד  כיוםכאמור 
 להלן הערות הביקורת: ידי משטרת ישראל.-העסקתו מתבצעת על

 
 באשר לתפקיד גנן

של  קרובוגוד עניינים עובד שהנו יהועד העסיק במשך שנה, תוך נ .א
 . יו"ר הועד

 
ניגוד העניינים, לא נקבע קיומו של למרות הדין החל ובתקופה הזו,  .ב

 .ונראה כי לא נשמר בעניין זה מרחק נאותניגוד עניינים הסדר 
 

יו"ר הועד השתתף בישיבה בה נדון נושא הנוגע לקרובו תוך ניגוד  .ג
 .עניינים

 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

 
 

 
 1באשר לתפקיד רבש"צ

 
הינו אחד מבעלי התפקידים הביטחוניים )רכז בטחון שוטף צבאי(   הרבש"צ .ד

בישוב ואשר נותן מענה בטחוני ומהווה איש הקשר בין צה"ל, החשובים 
חוק הרשויות  תפקיד זה מתמנה מכוח .הרשויות והגורמים האזרחיים

  . 1961-המקומיות )הסדרת השמירה(, תשכ"א
 
"ארגון השמירה בישוב והפיקוח עליה". ו"שמירה נאותה על : בין יתר תפקידיו .ה

 כגון מקלטים.שלמותם ותקינותם של מיתקני האזור" 
 

הנה כי כן, תפקיד זה מהווה "חולית קישור בין גורמי בטחון לישוב ותושביו,  .ו
, קיים ועדידי ה-מועסק עלאינו וככזה קיים לדעתנו, למרות שהעובד 

מקיים באופן טבעי יחסי  "צפוטנציאל לניגוד עניינים, זאת כיוון שהרבש
 .צרכי אבטחהמוקצים גם ל מוניציפלייםעמו וכי תקציבים גומלין 

 
לתת בנושא גילוי נאות וכן  , מה שלא נעשה,לדעתנונדרש היה אשר על כן  .ז

לקבוע הסדר ניגוד עניינים, שיסדיר הליכי קבלת החלטות וכיוצ'ב הנוגעות 
 בתחום הנזכר.

 
 

 תגובת המבוקר
, 2015ועד  2008 -9בן זוגה של היו"ר, ישראל סלומון שימש כגנן בוועד מאז שנת 

הרבה לפני תחילת כהונתו של הוועד הנוכחי.  2012כרב"ש הישוב מאז שנת ומשמש 
 בנוסף יוער לעניין זה כי:

תנאי העסקתו של הגנן לא שונו במהלך שנת  -בן זוגה של היו"ר הועסק כגנן בישוב 
, היקף עבודתו לא גדל ושכרו לא השתנה. ויוער לעניין זה, כי במצב דברים זה, 2014

זהירות וביצע עבודות רבות בתחום הגינון והתחזוקה בלא לקבל נקט ישראל במשנה 
כל תמורה. ניתן להשוות את השעות שהוקדשו לגינון לאחר עזיבתו של ישראל 

ולהיווכח כי הישוב נאלץ לשלם סכום גבוה לאין ערוך עבור שירות זה. אין עוררין כי 
ב קטן בהרבה מזה תחזוקת הגינות בתקופת העסקתו התאפיינה באיכות גבוהה ובתקצי

 .המשולם כיום
 

 גיס .1.1.1

וחברת הועד שושנה סולמון הנם קרובי אלישבע סולומון יו"ר הועד 
דווחה ו/או  ,הקשורה לכהונתן ,גיסות(. לא מצאנו כי סוגיה זו)משפחה 

נבחרות הלדעתנו היה על  .מחוץ לועד ידי גורם משפטי מוסמך-נבחנה על
לנקוט גילוי נאות, לדווח על כך למליאת הועד ולמועצה, ולבקש לבחון  הללו

 האם יש בכהונתן משום פסול. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 מחלקת מיגון. -127(, מפקדת פיקוד העורף 2016. תיאור תפקידי הרבש"צ נלקחו מ: "מידעון לרשויות בנושא הרבש"ץ )יוני  1
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 תגובת המבוקר
 

 לא ברור מדוע קיים ניגוד עניינים במקרה זה. להלן חווה"ד המשפטית שקיבלנו בנושא:
הסעיף  ג' מונה קרובי המשפחה שאינם רשאים לכהן בד בבד כחברי ועד. 106"סעיף 

אוסר אומנם על כהונה בצוותא של אדם עם בן זוגו או עם בן זוגו של אחיו, או עם בן 
 זוגו של קרוב מקרבה ראשונה, אך איננו מרחיק מעבר לכך.

קרבת המשפחה שבין שתי חברות הועד הנ"ל הינה זו: הגב' שושנה סלומון נשואה 
 לאחיו של בן זוגה של הגב' אלישבע סולמון. 

ג'.  106הרואות אפוא, כי קרבה זו אינה נמנית על יחסי הקרבה המנויים בסעיף עיננו 
 מדובר בקרבה רחוקה יחסית לעומת מקרי קירבת המשפחה המנויים בסעיף. ...

 לפיכך, כאמור אין כל מניעה מכהונתם של הנ"ל יחדיו בועד המקומי".

 
 התייחסות הביקורת

 
ובעקבות כך אסדרה של ניגוד לחובת הדיווח,  תתייחסמהערת הביקורת 

  עניינים.
 

 חבר ועד קרוב של החשמלאי .1.1.1
 

כללים למניעת ניגוד עניינים קובעות כי "חבר מועצה ינהל ענייניו כך שלא יהיה 
ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו". 

תחזוקה של חברת הועד שושנה סולומון הנה אשתו של עובד הנמצא כי 
ניתן למצוא בישיבת הועד  ךהכרוך בכטנציאל ניגוד העניינים ודוגמא לפ .הועד
סולומון  יוסףבפסטיבל סוכות "ש , שעה שזו נוכחת,הוחלט בה 29.9.2014מיום 

 הביקורת רואה ממצא זה בחומרה. יהיה אחראי על כל תחום החשמל".
 

 תגובות המבוקר
 

תחזוקה מספר שנים טרם כהונת וועד זה. רעייתו, יוסף סלומון היה מועסק כאיש 
שושנה סלומון, נבחרה בבחירות האחרונות כחברת וועד. להבנתנו לא קיים ניגוד 
עניינים ואין כל איסור בחוק כהונתה של גב' שושנה סלומון, בפרט שעה שעבודתו של 

 בהתאם להצעת יוסף סלומון בתחום החשמל בפסטיבל סוכות נעשתה ללא תמורה.
 המבקר וככל שנידרש לכך יועברו נושאים אלו לעיונו של יועמ"ש המועצה. 

 
 התייחסות הביקורת

 
משקלן של , קרי האובייקטיביע"פ הדין, המבחן בניגוד עניינים הוא המבחן 

המקרה הספציפי אינן קובעות )בג"צ סייעת הליכוד נ' עיריית פ"ת(. נסיבות 
ניגוד עניינים, יש לתת גילוי נאות ולצאת אשר על כן, בכל דיון בנושא המקים 

בו הועד מקבל החלטות הנוגעות לקרובה של יו"ר  מהדיון. המצב המתואר לעיל
 , מתאר את הבעייתיות הקיימת באי מתן גילוי נאות.הועד

 
 המלצת הביקורת .1.1.4
1.1.1.  

על בעלי התפקיד הנזכרים להגיש לועד הודעות על קיומו של ניגוד עניינים 
ככל שנתן לקיים את התפקידים ואם כן ו, ם יש ניגוד ענייניםולאורן לבחון הא



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
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הביקורת סוברת כי טוב יהיה אילו  הסדר לניגוד עניינים.לקבוע הללו במקביל, 
 היועמ"ש למועצה יקבע או יאשר הסדר שכזה.

 
 

 התכנסות הועד .1.4
צו המועצות האזוריות קובע כי על הוועד המקומי לקיים לפחות ישיבה רגילה אחת 

כלומר לפחות שמונה ישיבות בשנה. מבדיקה שערכה שבועות,  שישהבכל 
את מספר הישיבות  1016בשנת  התכנסהועד לא כי הביקורת עולה 

 , כדלקמן:המינימלי הנדרש בחוק
 

 ישיבות 10 – 2014
 ישיבות 11 – 2015
 ישיבות 4 – 2016

 
 הקבועה בחוק.תדירות באופן שיאנו פוחת מהביקורת מעירה כי על הועד להתכנס 

 
 תגובת המבוקר

הוועד לוקח לתשומת ליבו את הערת המבקר ומבקש להבהיר כי עקב צירוף נסיבות, בשנת 
נערכו פחות ישיבות וועד מהנקוב בצו. בהעדר יכולת לקיים דיונים, נערכו התייעצויות  2016

לדין, הוועד שב למתכונת של ישיבות כל שישה שבועות בהתאם  2017רבות במייל. בשנת 
 ישיבות 2ועד כה נערכו 

 
 

 ועדת ביקורת .1
 

 מינוי .1.1
א לצו המועצות מטיל חובה למנות ועדת ביקורת ומחיל את הכללים 130סעיף 

 הבאים:
 

המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר  )א( 
אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את 

 מועמדותם.

הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על מספר חברי ועדת  )ב(
 חמישה.

 
 ועדת ביקורתהאזורית חבל מודיעין ה מליאת המועצה תמינ 15.4.2014יום ה ב

 , כדלקמן:שהרכבה

 
 

 ניגוד עניינים מוסדי .1.1
רוב חברי הועדה הנם חברים באגודה השיתופי, כאשר יו"ר ועדת ביקורת מכהן 

ברי ם חהאגודה השיתופית נמנה עכחבר ועדת הנהלה באגודה השיתופית ויו"ר 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

כלל יסוד הוא כי עובד ציבור חייב להימנע מניגוד עניינים, כלל זה חל גם  הועדה.
יגוד עניינים מוסדי, העלול להתעורר כאשר עובד ציבור מסוים ממלא יותר על נ

בשני גופים שלטוניים או ציבוריים שונים, הפועלים בנפרד זה , מתפקיד ציבורי אחד
וכאשר חלק מהנושאים שבטיפולו במסגרת תפקידיו השונים חופפים זה את מזה, 

זה, כך שהוא יכול, במסגרת תפקידו באחד הגופים הללו, לפקח על פעילותו של 
הגוף השני או אף על פעילותו שלו, לקדם את ענייניו של הגוף שבמסגרתו הוא 

ו במסגרת נחות אותממלא את תפקידו השני, להתחשב בשיקולים שצריכים לה
 תפקידו השני וכד'.

 
האינטרסים של האגודה והוועד המקומי אינם תמיד חופפים, וייתכנו מצבים בהם 

 הללו יהיו חלוקים בדעותיהם לגבי עניינים שונים. 
 

 , כדלקמן:מתקיימים יחסי גומליןבין האגודה לועד 
 

 חוזיים, אגודה השיתופית והועד המקומי הנם גופים המקיימים בניהם יחסים ה
במספר רב של נכסי מקרקעין מקנה האגודה לועד זכויות  םבמסגרת
 במושב. 

 

 במושב הועד והאגודה נושאים באחריות למבנים.  
 

  שנוי במחלוקת.סכומם הועד המקומי חייב לאגודה כספים, שלדעת הועד 
 

  על רקע האמור קמה מחלוקת משפטית בין הצדדים, שבה האגודה איימה
 בנקיטה של צעדים משפטיים.כלפי הועד 

 
מילוי שני תפקידים שלטוניים על ידי אדם אחד מעבר לכך הלכה הפסוקה היא כי 

עליו  -מעמיד את אותו אדם במצב של ניגוד עניינים, אם במסגרת תפקיד אחד 
יינו אסור לאדם להיות צ סיעת הליכוד(. דה")בג לפקח על ביצוע התפקיד השני

 בעת להיות מבקר.  יד ניהול ובהאמון על תפק
 

המצב בו יו"ר האגודה וחבר הנהלה  ,לדעת הביקורת ,לאור כל הדברים הללו
והרי כיצד של האגודה מכהנים כחברי ועדת ביקורת נגוע בניגוד עניינים. 

יכולים אלה לבקר באורח אובייקטיבי סוגיות הקשורות לעסקים המשותפים 
אלה אשר קיימות  בעתותלגופים הללו, מה גם שמצב זה יכול להוות פתח, 

שיקולים חטא בעבודת הועדה תש לכךמחלוקות משפטיות בין הצדדים, 
הועדה לא  ךניצול סמכות שלא כדין. בין כך ובין כחשש ל עד כדיזרים 

תזכה מטבע הדברים לאמון הועד, ואכן הועד על רקע זה אינו משתף 
אשר על כן ממליצה הביקורת להפנות את  . ת ביקורתפעולה עם ועד

במשרד המשפטים או ליועמ"ש  הנושא לוועדה למניעת ניגוד עניינים
 .המשפטי למועצה

 
 תגובת המבוקר

 הוועד מקבל את הערת המבקר בעניין זה.
 

 עריכת ביקורת .1.1
 :ןהוראות החוק קובעות כי הועדה חייבת לקיים ביקורת על הועד, כדלקמ

 

ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו )ג( 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי 
פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו 

 המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.ליקויים בפעולות הועד 

לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל  )ד(
חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים 

 הדרושים לה.

בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת  )ה(
ות לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעיל

הועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים 
ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך 

 את דוח הביקורת הסופי.

בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת  )ו(
לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של 

קורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח המועצה את דוח הבי
לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי 

 ימים ממועד הגשתו למועצה. 14היישוב בתוך 
 

, בועד ביקורתלא ערכה , 1014כינונה בראשית  למןועדת הביקורת, פועל ב
 שבועקב חוסר שת"פ עם הועד. הביקורת רואה בחומרה מצב  , כך נמסר,וזאת

 בגוף ציבורי לא מתקיימת למעלה משנתיים ביקורת.  
 

 תגובת המבוקר
 2015, לגבי שנת 2014על פי בקשת וועדת ביקורת הועברו כל הנתונים הנדרשים לגבי שנת 

ובהמלצת היועץ המשפטי של הוועד העברת הנתונים הושהתה עד קבלת חוות דעת של 
 מבקר המועצה בנוגע להרכב וועדת בקורת.

 
 המלצה .1.4

, גם אם הועדה למניעת לאור ממצאים אלה ממליצה הביקורת למועצה האזורית
לשנות את הרכב ועדת הביקורת, וכן ניגוד עניינים תמצא שאין בכך פסול, לשקול 

לבחון האם מצב זה דומה לנעשה בועדים מקומיים אחרים במרחב המועצה, שאם 
כזה מעבר לאמור יוסיף לאמון צעד ש כן אזי גם שם יש לשקול שינוי הרכב הועדה.

 הציבור מחד ויגביר את אפקטיביות הביקורת על הועדים המקומיים מאידך.
 

 

 ניהול כספי .1
 

 תקציב .1.1
ועד מקומי חייב לערוך תקציב שנתי ולהביאו לאישור המועצה האזורית, המוסמכת 

 לצו(, כדלקמן: 134לאשר את התקציב בשינויים הנראים לה )סעיף 
 

תפקידו לפי צו זה יכין ועד מקומי, בהתאם )א( לשם מילוי 
להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו 

 למועצה לאישור.

באוקטובר  1)ב( התקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחר מיום 
 בכל שנה לשנת הכספים הבאה.
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ר ב שאוש₪  502,053תקציב ע"ס  2016מבדיקה שערכנו עולה כי הועד ערך לשנת 

, 34%בשלוש השנים האחרונות גדל התקציב ב  המועצה. ידי-לע 7.4.2016
 כדלקמן:

 

 
 
 

 גביה .1.1

דיני גבייתם של מסי המועצה יחולו, בשינויים )ד( לצו המועצות קובע "133סעיף 
קרי הועד המקומי כפוף,  המחויבים לפי הענין, על גבייתם של מסי ועד מקומי".

 בכל הקשור לחיוב ומתן פטורים לדין החל על המועצה האזורית.
 

בנוגע לגביית אגרת שמירה מדיירי  קיבל הועד את ההחלטה הבאה 29.9.2014ב 
תושב בדרגה ראשונה הגר ביחידת דיור צמודה לבית וביחידה לא מתנהל מטבח : "משנה

כניסה נפרדת וקיום מטבח פעיל מחייבת בתשלום המצאות . עצמאי אזי פטור ממס שמירה
  נפרד למס שמירה למרות שהדייר הינו בדרגת קרבה ראשונה של בעל היחידה".

 
, פטורים האזורית הועד המקומי קבע, ללא אישור המועצהמן האמור עולה כי 

הועד אינו מוסמך מעירה כי, ללא אישור המועצה, הביקורת . מאגרת שמירה
 .ממסים טוריםוב, כל שכן פכללי חילקבוע 

 
 תגובת המבוקר

בניגוד לטענה כי הוועד קבע פטורים, יובהר כי בפועל, תוקן עוול שנעשה בקדנציות 
הקודמות בהם נגבה מס שמירה בכפל עבור אותה יחידת דיור. בכל מקרה, אופן חיוב זה 

 2017משנת  . החל31.12.16 -במס שמירה לפי יחידת דיור שאינה תלוית גודל הסתיימה ב
הוועד לוקח לתשומת ליבו את הערת המבקר בעניין  החיוב הינו לפי גודל הנכס בלבד.

 קביעת פטור והדרך הנכונה לפעול בעניין.

 
 קופה .1.1

הועד מחזיק כספים בכספת. במסגרת הביקורת בקשנו לבצע ביקורת 
קופה. דא עקא כי למרות האמור בקשנו לא מולאה, בטענה כי מזכיר הועד 

, ברציפות שעות 1מ  שארכה למעלה ,התבלבל עם הקוד. במהלך הביקורת
ניסיונות לפתוח את הכספת ללא הועיל. אשר על כן  10לבקשתנו נעשו כ 

 .הביקורת לא יכלה לבצע ביקורת קופה
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 תגובת המבוקר

 
הוועד יבהיר כי אין ולא היתה כל כוונה להסתיר מידע מהמבקר. הבקשה לביקורת הקופה 
נעשתה רק בשלהי הפגישה וקוד הכספת נשכח מהגזברית. נעשו ניסיונות כנים להתקשר 
ליושבת הראש לבקש את הקוד אך ללא הצלחה. הוצע למבקר להגיע במפתיע לבצע 

 בקורת נוספת. 

 
 חובות אבודים .1.4

 
 17,087ועד סיווג חובות בהיקף של העולה כי  2015ד לשנת עבכרטיסיית הומעיון 

 גביה, כדלקמן: ותבר , ע"פ קביעת הועד,אינןשכחובות אבודים, קרי חובות ₪ 

 
 

להחלטות הועד המקומי מבוא מודיעים מחק חובות, מבלי להותיר תיעוד 
הועד לא פועל . הביקורת מעירה כי החלטה על חובות אבודים משמעם כי אלהה

אקטיבית לגבותם. אשר על כן הדבר מחייב בהחלטה של מליאת הועד, דבר שלא 
הביקורת רואה ממצא זה בחומרה המעיד כי הבקרה על מערך  נעשה.

 .הכספי בועד אינה יעילה
 

 תגובת המבוקר
יוער בעניין זה, כי הוועד ערך מאמצים רבים לעדכון מערכת הנהלת החשבונות בה נמצאו 
כרטסות רבות בהן יתרות שגויות. ניכר היה שלא נעשה במשך שנים רבות כמתבקש בתום 

 כל שנה להעמיד את היתרות על הסכום נכון. 
ים של חיובים הוועד השקיע עשרות שעות כדי לעדכן את הכרטסות ולתקן ליקויים מתמשכ

שגויים, כפולים ועוד. בישיבת וועד הוחלט למנות את חבר הוועד אלנתן גולומב כמוסמך 
לקבוע אילו חובות בלתי ניתנים לגביה בהתאם לנוהל מחיקת חובות אבודים. החלטה זו 

 נשמטה בשוגג מרישום בפרוטוקול.
 

 התקשרויות .1.1
לרכש והתקשרויות, הכללים החלים על מועצות  רחלים, בכל הקשו ועד המקומיעל 

 )ב( לצו המועצות המחיל עליה את ההוראה הבאה:132עיף סאזוריות וזאת מכוח 
 

א. "המועצה תסדיר את קניותיה, את ניהול המחסנים ואת רישום 80

 וניהול הטובין בהתאם להוראות שבתוספת הרביעית".
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 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

עורך סקר מחירים, אך תחת זאת הוא  אינומהסברים שקיבלנו עולה כי הועד 
 2016לרכוש מספקים של המועצה".  דוגמא לכך ציינה מזכירת הועד כי ב  משתדל"

פנה למועצה, ובהתאם משמעותי, הוא טי בהיקף טלרכוש דשא סינכשביקש הועד 
 אין לדברים הללו תיעוד. .עוזמחברת דשא נטטי ידשא סרכש נמועצה להמלצת ה

 
 8.6.2014ב מהם עולה כי  קולי הועדוהביקורת מעיון בפרוט דוגמא נוספת מצאה

קול נדונו והחליט הועד להתקשר עם חברת "אקווה טק" לרכישת קולר. ע"פ הפרוט
לא ברור מיהם . בפועל הועד לא שמר את התיעוד להליך האמור, כך שהצעות 3
 הצעתו היא הזולה ביותר.המציע ש, והאם אכן נבחר המציעים תרי
 

 הערות הביקורת:להלן 
 
אין מניעה שהועד ישען על מכרזים שעורכת המועצה, אך הליך האמור חייב  .1

 להיות מתועד.
 
 והתשובה לכך חייבת בתיעוד.הפניה למועצה אשר על כן  .2
 
ד מחייב בתיעוגם את הרכש שעורך הועד שלא באמצעות ספקים של המועצה  .3

 מציע.הליך הבחירה ב
 
כי הועד, אך עורך סקר מחירים, ואם כן האם בהעדר תיעוד לא ניתן להבטיח  .4

אכן המציע שנבחר הוא הזול/טוב ביותר )מבין כולם(. העדר תיעוד גם משמעו 
 העדר בקרה בהליך.

 

 לועד אין נוהל רכש. .5
 

הועד מנהל את הרכש ללא הקפדה על עריכת סקר מכל האמור לעיל עולה כי 
לאור . ההליך בקרהמחירים וללא תיעוד תומך, הנדרש כדי להבטיח על 

האמור לעיל ממליצה הביקורת כי הועד יקבע נוהל רכש, ויפעל להסדיר את 
 רכישותיו במצורה סדורה וברת תיעוד.

 
 תגובת המבוקר

הוועד מקבל את הערת המבקר לגבי הצורך בתיעוד וקביעת נוהל רכש. בישיבתו הקרובה 
י של הוועד. בשולי הדברים של הוועד יקבע נוהל רכש אשר יועבר לאישור היועץ המשפט

יוער כי הוועד תמיד עורך סקר מחירים ופונה למספר גורמים לקבלת הצעות מחירים לפני 
 התקשרות עם גורם/ספק.

 
 

 עובדים .4
 

 מזכיר הועד .4.1
 הכשרה .4.1.1

ע"פ משרד הפנים, מזכיר הועד הנו תפקיד המפעיל קשת רחבה של סמכויות 
 מנהליות, כדלקמן:

 

תיאור תפקיד: יישום מדיניות הוועד, כפי שנקבעה בישיבת הוועד "
ובספר התקציב השנתי, אל מול הרשות שאליה שייך היישוב ואל 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
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א. הפעלת הוועד ומוסדותיו; ב.  :מול תושבי היישוב. עיקרי התפקיד
תפעול השירותים ד; ד. ג. ביצוע החלטות הוועניהול עובדי הוועד; 

ניהול מאגר ד; ו. ניהול כספי של תקציב הוועד; ה. שבאחריות הווע
 ".התושבים

 
יחויב לסיים בהצלחה קורס ]ועד[ אשר על כן נקבע כתנאי כי "מזכיר 

מזכירים/מנהלי קהילה אזורי, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו 
המזכיר לא עברה את הקורס הנדרש. בתגובה מותנה בסיום הקורס כאמור". 

יא עברה קורסים ובהם קורס פיתוח מנהלים למזכירי ישובים, קורס נמסר כי ה
נדרש פיתוח מנהלים למזכירי ישובים וקורס מנהיגות למנהלים ומזכירי ישובים. 

היה לדעת הביקורת לברר האם לאור הקורסים שזו לקחה בעבר היא פטורה 
 מהחובה האמורה.

 
 סטאטוס העסקה .4.1.1

. לדעת הביקורת המצב בו שכירתן שירותים )ריטיינר( ולא ומזכיר הועד הנו נ
גורם המפעיל סמכויות מנהליות, ולמעשה מנהל רשות מקומית )ועד מקומי 

ויכול לגרום בעייתי  שהנו נותן שירותים, מוגדר בחוק הפרשנות כרשות מקומית(
 ניגוד עניינים מבני. אשר על כן היה על הועד לבדוק עם היועמ"ש של המועצהל

דבר שלא , שכירמשרד הפנים האם ניתן להעסיק בתפקיד זה אדם שאינו עם או 
 נעשה. לדעתנו על הועד לפעול כנ"ל ולברר את תקינות המינוי.

 
 ניגוד עניינים .4.1.1

עיסוקיו לדווח על  הועד על מזכירחברה. אשר על כן המזכיר הנה בעלת 
עובדים ולמלא שאלון לאיתור ניגוד עניינים כמחויב בקרב הנוספים 

 .בכירים ויועצים ברשויות המקומיות
 

 שומרים .4.1
, העסקתם 2015נה המשטרה, עד סוף ממבוא מודיעים מוגדר כישוב תפר מיהואיל ו

. החל בלבד העסקת שומרים בסופי שבועמצדו של שני שומרים, כאשר הועד מימן 
מעסיקה המשטרה  שומר אחד בלבד, אך היא מחייבת את המושב  2016מראשית 

 הואיל וכך הועד מעסיק היום שומרים, כדלקמן: שומרים. 2בהעסקתם של 
 
שבוע, כאשר השומרים העובדים  תושבים כשומרים בסופי 2הועד מעסיק  .1

 במהלך השבוע הנם עובדי חברת כוח אדם.
 

, וזאת למקרים בהם (חד פעמייםמחליפים )מעסיק הועד שומרים  בנוסף .2
 נדרש תגבור או אחד מהעובדים הקובעים לא מגיע. 

 
מבדיקה שערכה הביקורת וממידע שנמסר לנו ממזכירת הועד עולים הממצאים 

 הבאים:
 

, כאשר התעריף במזומןשכר הועד משלם לשומרים החד פעמיים  .א
 ₪. 300שנקבע למשמרת לילה הוא  

 
 .נבחרו במכרזהעובדים שמעסיק הועד הנם תושבים שלא  .ב
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 , שגדלוההוצאותמהיקף  נופלותהיקף ההכנסות של הועד משמירה  .ג
בתי אב(. בתגובה נמסר לביקורת כי  X 46₪  164עקב השינויים הנזכרים )

, גיעו להבנהצדדים ה, והבמימוןהועד הודיע למועצה שהוא לא יכול לעמוד 
תממן יתר הו ישמור לילה, "צלילות נוספים, והרבש 2שהועד יממן  כך נמסר,
הביקורת מציינת כי זו עוד דוגמא לקיומם של יחסי גומלין בין הועד  המועצה.

 לרבש"צ, דבר המחייב לדעתנו בהסדרה.
 

הצפויה מעבר לאמור, השינויים בנוסחת המימון השמירה, ובייחוד הפחתת  .ד
יכנס לתוקף  ,חוק השמירהשל  2017 כניסה לתוקף בעם  ,האגרהבגובה 

( מביאים לכך שהועד יתקשה ₪ 164במקום למ"ר ₪  7ירד ל  )התעריף
 במימון מפעל זה.

 
 תגובות המבוקר

שומרים בסופי שבוע, השומרים הועסקו על ידי  2הוועד העסיק  2014-2015בשנים 
 שנים קודם כינונו של הוועד הנוכחי. 5-6קרי כ  2009הוועד הקודם מאז שנת 

בדרך כל בהתראה קצרה הרב"ש מנסה  כאשר אחד מן השומרים הקבועים נעדר,
על פי חוות דעת  לאייש את התפקיד מתוך אנשי הישוב הכשירים למלא את התפקיד.

רו"ח שקבלנו, אין מניעה מתשלום חד פעמי לעבודות מזדמנות במזומן כנגד תצהיר 
 חתום.

לילות נוספים, התשלום הועבר לחברת האבטחה  2, הוועד נאלץ לממן 2016אכן בשנת 
שונה חוק השמירה והחיוב  2017בטחון, חברה אשר זכתה במכרז המועצה.  בשנת   בן

הינו תלוי גודל, עובדה שגרמה להקטנה משמעותית בהיקף הכנסות הוועד ממיסי 
שמירה. בשלב זה על פי סיכום עם מנהל מחלקת בטחון במועצה, מימון השמירה בימי 

 השבוע מוטל על כתפי המועצה.

 
 ער/תרבות רכזת קהילייה/נו .4.1

הועד מעסיק עובד במשרת רכז במשרה חלקית כאשר עלות העסקה מתחלקת 
והמועצה משלמת בחודש ₪  1,500באופן שווה בין הועד למועצה. הועד משלם 

 סכום דומה.
 

 תגובת המבוקר
הוועד מסכים עם הערת המבקר, כי יש להעסיק עובדים בדרך של מכרז וכך נהג במקרה 

 זה. 

 
 לעבודהאופן הקבלה  .4.4

ב לצו המועצות האזורית קובע כי ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים, 132סעיף 
 בהימלא התנאים הבאים:

)א( ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע 
סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה 

 הקצבה בתקציבו המאושר.
)ב( לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור 

 המועצה.
)ג( מינוי עובדים לועד מקומי ייעשה על פי הוראות צו 
המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, 

 , בשינויים המחויבים.1977-התשל"ז
 

אשר על כן הועד מוסמך להעסיק עובדים רק לאחר שנערך לנושא מכרז, והנושא 
 ידי המועצה האזורית. -תוקצב ואושר על
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ימים שבוע  4הועד המקומי מעסיק תושב במשרה מלאה )לה כי מבדיקה שערכנו עו

המופקד על גינון וניקיון המושב. בהסכם עבודה ייחודי שעות(  3ויום נוסף  14:00עד 
בתשובה לשאלת הביקורת נמסר כי הועד פרסם בנושא מכרז, ואכן הועבר לעיוננו 

ש בחוק. הועד לא ערך מכרז לקבלת העובד כנדר כי נמצא. נוסח המכרזרק 
הביקורת מעירה כי על הועד חלה  ועדת בחינה.לא ערך ההועד כך לדוגמא 

 החובה לקלוט עובדים בדרך של מכרז. 
 

 תגובת המבוקר
תשובות  2מצ"ב המכרז שהופץ, כמו כן פרוטוקול עם ההחלטה לצאת למכרז. בעקרון היו 

הביקורת למכרז אך רק הצעה בודדת ענתה על מכלול התפקידים הנדרש. במסגרת 
 הועלתה הנקודה של תיעוד החלטות בצורה מסודרת יותר והועד לקח זאת לתשומת ליבו

 
 תשלום במזומן .4.1

הועד משלם לשומרים הזמניים שכר במזומן. הביקורת מעירה כי כאמור 
הועד, כרשות מקומית, חייב להעסיק עובדים בתנאים החלים על המועצה 

מעבר לכך, סדרי בקרה תקינים אוסרים על הועד לבצע עסקאות האזורית. 
רשאי לנוהג כאמור, מה גם שבדרך זו לא הועד אינו אשר על כן במזומן. 

כר, והאם הדבר עומד בדרישות ברור ע"פ איזה הסכם שולם לעובדים ש
את הועד לא מפחית מגם של העסקה ללא אסמכתאות מצב  זה החוק. 

יתבעו פיצויים בטענה לקיומם של יחסי עובד הללו העובדים שסיכון ה
 .מעביד

 
התנהלות זו של תשלום שכר במזומן, ממחיש את מסקנת הביקורת על כי הועד, 

 אינו פועל ע"פ נורמות המקובלות בגופי ציבור. 
 

 תגובת המבוקר
מספר שעות  – באופן חד פעמיכאמור לעיל, תשלום מזומן ניתן רק לעובדים המועסקים 

בודד אין מדובר בהיקף העסקה גדול ומספר העסקאות הינן בודדות. עם זאת הועד ישוב 
 ויבחן את הסוגיה וככל שיתברר שאכן יש בכך בעיה יחדל מאופן העסקה זה. 

 
 

 תשלום לחבר מועצה .1
 

 הנורמה .1.1
ב לצו המועצות האזוריות אוסר על חבר מועצה להתקשר עם המועצה 89סעיף 

 והאי לישנא:בחוזה, 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד "
מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או 

היה צד לחוזה או לעסקה שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא י
 לצו(. 128סעיף זו הוחל גם על ועדים מקומיים )ראה סעיף עם המועצה". 

 
מועצה אזורית והוועדים המקומיים שבתחומה" של הועדה למניעת  " 2.200הנחיה 

 ניגוד עניינים במשרד המשפטים קובעת, כדלקמן:
 

בין ועד מקומי לבין מועצה אזורית מתקיימים יחסי גומלין לצורך "
לצו, הסמכות לפעול בתחום השיפוט  131עניינים רבים. על פי סעיף 

)ה( לצו מאפשר למועצה 33נתונה למועצה האזורית בלבד. סעיף 
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אזורית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי, למעט הסמכויות 
המשמעותיות ביותר להתנהלותו של הוועד המקומי, הקבועות בו. 
ויתרה מזאת המועצה אזורית רשאית להורות על בחירת ועד חדש 
ביישוב. אשר על כן "האינטרסים של הוועד המקומי והמועצה 

ם תמיד חופפים, וייתכנו מצבים בהם המועצה והוועד האזורית אינ
 ".יהיו חלוקים בדעותיהם לגבי עניינים שונים

 
לאור זאת קבעה הועדה כי "נוכח עיקרון זה ונוכח אופיים של 
היחסים בין המועצה האזורית לבין הוועד המקומי, כפי שפורטו 
לעיל, יש לשמור על הפרדה פרסונלית בין חברי שני הגופים 

ובדיהם. יש להדגיש, כי ניגוד העניינים מתעורר בשל הסמכויות וע
המוענקות למועצה לגבי פעולותיו של הוועד המקומי כגוף פוליטי 
ושלטוני בפני עצמו, ולא נוכח העובדה שליישוב המנוהל על ידי 
הוועד יש אינטרסים בנושאים מסויימים, השונים מן האינטרסים של 

א. שעובד  – נגזר מכך, כי אין מקום .היישובים האחרים במועצה
הוועדה חיוותה דעתה,  הוועד המקומי יכהן כחבר המועצה האזורית".

כי עובד ועד מקומי אינו רשאי לכהן כחבר המועצה האזורית 
 שבתחומה מצוי היישוב שבו הוא מכהן".

 
 התקשרות חבר מועצה בחוזה עם הועד .1.1

, שהנה לנחמה סילבר שלםלהתקבלה החלטה  8.6.2014בישיבת הועד מיום ה 
ע"פ הסברים שקיבלנו נציגת הועד במליאת המועצה, קרי חברת מועצה ב מ.א. 

חגי מהלך הועד ב קייםעבודתה בפסטיבל שן. תשלום זה ניתן תמורת חבל מודיעי
תשלום ע"ס "תשרי. הסכום שהוחלט לשלם לחבר המועצה ע"פ הפרוטוקול הנו 

אך הביקורת בקשה לקבל את האסמכתאות להתקשרות זו,  .כולל מע"מ₪  1666
 לא נענתה. 

 
ומציינת כי על  ה בחומרהאת תשלום שכר לחבר מועצה הביקורת רואה 

. פניו מדובר בהתקשרות האסורה ע"פ חוק, שדינה ע"פ החוק הנו בטלות
ויובהר כי לא זו בלבד שלדעתנו מדובר בהוצאה לא חוקית, אלא שעצם המחשבה 
שהועד יכול להעסיק חברת מועצה, אף מבלי להתייחס לשאלת חוקיות הנושא, 

לאור מצביעה על כי הנורמות הקיימות בועד חורגות מאלה שבגופים הציבורים. 
ועצה וכן לדווח ממליצה הביקורת להעביר ממצא זה ליועמ"ש המחומרת הדברים 

 על כך למשרד הפנים.
 

 תגובת המבוקר
 .בהתאם להערת המבקר תוקן הליקוי וחברת המועצה השיבה את התשלום

 
 

 רומותתמיכות/ת .6
 

 תמיכות .6.1
ועד מקומי המבקש לתמוך בגופים חייב לעשות זאת ע"פ נוהל תמיכות החל על 

ע"פ נוהל זה, הועד נדרש להקים ועדת תמיכות, לפרסם ברבים  הרשויות המקומיות.
, לקבוע תבחינים המבטחים שהתמיכה תהא את דבר האפשרות לקבלת תמיכות

 שוויוניות ועוד.



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

 
₪   7500"להעביר מתקציב בית כנסת סך של החליטה הועד  19.5.2015בישיבתה מיום 

 לטובת אחזקת יתר מבני הציבור"
 

. (בית כנסתהוא מחזיק ) בובנכס נמצא כי הועד מקנה לגופים שונים זכות שימוש 
הביקורת מציינת כי כאשר הועד מבקש להעביר כספים לגופים כלשהם, שלא בגין 

בפעולותיו אלו רכישת שירותים/טובין, עליו לעשות זאת בהליך של תמיכות. בפועל 
השכיר נכס מבלי שיש לו אף ו בציבור מתפללים בניגוד לנוהללמעשה הועד מך ת

 זכות לכך.
 

 תגובת המבוקר
הוועד פעל בעניין זה על פי חוות הדעת של מבקר המועצה לפיה אין מניעה לתמוך בבית 

 כנסת. בנוסף הוועד אינו המחזיק בנכס ולא השכיר את הנכס.

 
 התייחסות הביקורת

, קרי לאחר שהועד קיבל את 13.2.2017חוות הדעת של מבקר המועצה הנה מה 
לתמיכות, אלא למימון הוצאות שוטפות והיא אינה מתייחסת טיוטת דוח הביקורת. 

 של מבני ציבור. 
 

 תרומות .6.1
פרסם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה טיוטת  הולילנד , בעקבות פרשת2012ב 

, 1בנוגע לקבלה של תרומות וסיוע מגופים עסקייםמגבלות חדשות  חו"ד המכתיבה
  לפיה:

  

"כל תרומה שתתקבל ברשות מקומית תיבחן על ידי ועדת תרומות 
בעירייה, וכי כל תורם פוטנציאלי ייאלץ למלא שאלון שאותו יבחן 
היועץ המשפטי ברשות המקומית, על מנת לפסול חשש לפגיעה 

שקלים לא יהיו  5,000-מבטוהר המידות. עם זאת, תרומות הקטנות 
מחויבות בהליך. הדבר נוגע לכל גוף הקשור בחוזה עם הרשות 
המקומית, או אחת משלוחותיה, או הגיש הצעה למכרז של הרשות, 
ואף גופים המנהל משא ומתן או הליך משפטי כלשהו עם הרשות. כמו 
כן קובע הנוהל כי לא תתקבל תרומה מאדם שהגיש לרשות בקשה, 

  .  2חודשים ממועד קבלת החלטה בעניינו" 18ור אלא רק כעב
  

פרסם משרד הפנים  19.5.2016 . ברבה הוקפאה ציבורית שעוררה ביקורת הנחיה זו
ידי רשויות -נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על 4/2016בחוזר מנכ"ל 

ידי משרד הפנים ברי כי רשויות -האישור האמור והוצאת הנוהל על עם .מקומיות
לעשות זאת באופן המבטיח, בין היתר,  לקבל תרומות, רק עליהן מקומיות יכולות

  שקיפות.
 

"תרומות", כאשר תרומות אלה  קיבלעולה כי הועד  2015מעיון בכרטסת הנח"ש 
 מיועדות לבית הכנסת.
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הביקורת . הועד קיבלת תרומות בניגוד לנוהל משרד הפניםמן האמור עולה 
אינו מורשה להתרים כספים מצד ג', ובכל מקרה שהוא מרים  העירה לועד כי הוא

 תרומות עליו לפעול ע"פ נוהל התמיכות שפרסם כאמור משרד הפנים.
 

 תגובת המבוקר
הוועד מקבל את הערת המבקר ויפעל על פיה. יוער בעניין בית הכנסת כי הוועד אינו 

 מוסיף ומתרים עבור בית הכנסת.

 
 

 מתן זכויות במקרקעין .7
 

הזכויות של  מקרקעין, אלאבעלות על נכסים מסוג  אין מבוא מודיעיםועד המקומי ל
 .אגודה השיתופית מאור מודיעיםמצויות בידי הוא מחזיק בהם הנכסים שה

 
 

 הנורמה .7.1

 )א(.135 ועד מקומי רשאי להחזיק במקרקעין בהתאם לכללים הבאים, כדלקמן:
ומטלטלים וכל זכות או ועד מקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעים 

טובת הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד שלא ימכור מקרקעים 
הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה שלמעלה 

 אלא באישור המועצה. -משלוש שנים 
 

 אי הסדרת מעמד הועד בנכס .7.1
תופית מאור מודיעים. הועד מחזיק בנכס מקרקעין שהזכויות בהם נתנו לאגודה השי

לאור דין ודברים בין הללו, הוכן בגישור של המועצה האזורית הסכם שכירות, לפיו 
לא ההסכם בפועל בשנה. ₪  10האגודה תקנה לועד זכות שימוש בנכס תמורת 

שמעמדו מבלי  יםבנכסחזיק מהועד כך יוצא שנחתם עקב מחלוקת בין הללו, 
פץ לא הוסדר שיכאמור למרות שמעמדו בנכס  ,ויתרה מזאת. בנכס מוסדר

 . הביקורת מציינת כי המצב הקיים חושף את הועד לסיכונים.מבניםהועד את ה
 

 תגובת המבוקר
יובהר, כי הסיבה לעיכוב בין הוועד מקבל את הערת המבקר ויפעל למען הסדרת נושא זה. 

מצוין סעיף לפיו היתר נובעת מהעובדה כי בהסכמים עליהם הוועד התבקש לחתום 
"האגודה מצהירה כי רכשה מאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל את הזכויות במבני הציבור 
שבתחום הישוב "מבוא מודיעים". עד עתה למרות בקשות הוועד לא הוצג ההסכם המוכיח 
כי אכן הזכויות במבני הציבור נרכש ע"י האגודה, בנוסף נתגלעו מחלוקת אחרות בהסכם 

 כבת החתימה עליו.ועל כן מתע
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 להצבת עגלת רוכלהעברת זכויות  .7.1
 

כרת הועד הסכם עם תושב המושב )משה כהן( להעברת זכות  23.10.2014ב 
לשימוש במקרקעין בכניסה למושב לצורך הפעלת עגלת רוכלות. ע"פ הסכם 

 בשטח הגובל ליער" עגלה כנ"ל. ע"פ החוזה ןהתושב יציב "בכניסה לישוב, מצד ימי
התושב מקבל את המקרקעין ללא תמורה, כאשר הוא מתחייב "לשמור על הניקיון 
סביבות העגלה", ובאם הוא "ישתמש בחשמל של הישוב הוא ישלם תעריף מוסכם 

". להלן 30%לשעה או לחילופין יתקין מונה וישלם את החשבון בתוספת ₪  1של 
 הערות הביקורת:

 
 העברת זכויות בנכס ללא סמכות .7.1.1

להעביר בנכס זכויות ד המקומי אינו בעל הזכויות בנכס, ואין לו סמכות הוע
בר רשות להעברת זכויות  םהועד הסככורת ביקורת כיצד לא ברור ללאחר. 

 בנכס שאינו שלו. 
 

 העברת זכויות בנכס ללא מכרז .7.1.1
. צו המועצות האזוריות קובע כי לא יועברו זכויות בנכס אלא בדרך של מכרז

הקבועים בתוספת השנייה לחוק )ראה  קובע לכלל זה חריגיםהחוק אומנם 
אם כן למרות האמור לעיל מקרה דנן לא נופל לחריגים. , אך הלצו( 89סעיף 

 פועל לתושב זכויות בנכס ללא מכרז.הועד העביר ב
 

 הקצאה בניגוד לדין .7.1.1
. העברה שכזו מהווה הועד העביר לתושב זכויות בקרקע ללא תמורה

זאת , 5/2001למעשה הקצאת קרקע, כמשמעה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
זכויות מדובר על העברת מבלי לקיים את הוראות החוזר. יתרה מזאת, 

.ו' 1בקרקע ציבורית לאדם פרטי לצורך הפעלת עסק, זאת בניגוד לסעיף 
 .למטרות רווח"לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית לנוהל הקובע "

 
אשר על כן לדעתנו העברת זכויות זו נעשה בניגוד לדין החל, ודינה בטלות. יש 

 להעביר ממצאים אלה ליועמ"ש למועצה ולמשרד הפנים.
 

 מתן זכויות בנכס ללא תמורה .7.1.4
 למרות שכאמור הועד העביר זכויות בנכס לאדם פרטי, לצורך הפעלת עסק

רת ה הנה ללא תמורה. לדעת הביקו, בפועל הקצאה זו ע"פ החוזללא מכרז
מדובר בהפרה חמורה של הדין החל, הן כיוון שמדובר במתן זכויות בנכס, מבלי 
שלמקנה יש בו זכויות, ללא מכרז, ללא תמורה ולמעשה ללא אפשרות חוקית 

צעד שכזה. מעבר לכך, הקצאה זו לא פורסמה ברבים, ולא בצע כלשהי ל
אין אלא לתהות  לאור האמור .הסמכות לכךידי פורם כלשהו בעל -אושרה על

 כיצד אינטרס הציבור מתיישב עם החלטה זו, שללא ספק מטיבה עם המחזיק.
 
 
 

 מימון הוצאות ע"ח הקופה הציבורית .7.1.1
חשמל בגין המחזיק ישלם לל ככקובע כי שנכרת בין הועד לתושב החוזה 

ד עורך הסכמים עכיצד הולביקורת לא ברור לשעה. ₪  1תעריף של 
חשבונות חשמל מימון חלקי של הקופה הציבורית השית על שיכולים ל

של עסק פרטי. הביקורת רואה ממצא זה כעדות לחוסר ההבנה של 
יש לוודא כי  .הועד לגבי סמכויותיו והאינטרסים אותו הוא צריך לקדם
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הועד אינו משתתף בתשלום חשבונות חשמל, וכן לבדוק את כל החיובים בעבר, 
ים נושאאלה הלתבוע מאזי וככל שהועד אכן השתתף בתשלום האמור, 

 , ככל שאכן נעשה,אחריות השבה. הביקורת מבקשת להדגיש כי עסקינןב
בהוצאה כספית לא חוקית, שע"פ נוהלי משרד הפנים מהווים עילה להטלת 

שי, אם לא למעלה מזה. ודוק, הוצאת כספים מקופה ציבורית לצורך חיוב אי
 השתתפות בתשלומים של עסק פרטי, יכולה לחצות לדעתנו את הסף הפלילי.

 יש להעביר ממצאים אלה ליועמ"ש למועצה.
 

 תגובת המבוקר
אכן מדובר בעסק הפעיל מזה שנים רבות ועוד הרבה לפני כינונו של הוועד הנוכחי. 

הועד בפועלו בעניין זה כיוון להסדרת הנושא לטובתם ורווחתם של התושבים. המועצה 
 גם ראתה זאת באופן דומה ונתנה למפעיל רישיון עסק. 

ך שיהיה פיקוח הועד פעל בעניין זה כאמור לצורך הסדרת הנושא לרווחת הציבור כ
 והמפעיל יעבוד בצורה יותר מסודרת.

עם זאת, וככל שהמועצה תעמוד על דעתה בעניין זה, חרף התנהלותה שלה באותה 
 מגמה, הועד יחדל מכך.

 
 ר זכויות במעוןיבניסיון להע .7.4
להעברת זכויות במעון, מו"מ "המפעיל"(  –)להלן  דוד פרלניהל הועד עם  2015ב 

בחוזה שניסח, ע"פ את הסכמתם כאשר הצדדים הסכימו, והעלו על הכתב 
ש של הועד. לאור התנגדות האגודה, בעל הזכויות בנכס, הסברים שקיבלנו, היועמ"

, לאור חומרת הדברים וכיוון . יחד עם זאתיצאה לפעוללא לבסוף ההתקשרות 
מעלה הביקורת ת עמדתה והתנהלות, ההסכם שנוסח כאמור ע"י הועד, משקף אש

 הבאים: את הממצאים
 

 מתן זכויות בנכס ללא תמורה .7.4.1
עולה כי "המפעיל מקבל את החזקה במושכר מעיון בהסכם עם מפעיל מעון 

ילדים ומעלה". הביקורת מעירה כי  30יו רשומים במעון ללא תמורה, עד אשר יה
 הליך )הקצאות קרקע(.זו מהווה הקצאת קרקע, המחייבת בקיום כהתקשרות ש

 
 מתן אפשרות למפעיל להפעיל את המעון ללא אישורים .7.4.1

המפעיל מעוניין לפתוח את המעון " להסכם נקבעה ההוראה הבאה: 2.3בסעיף 
ובכוונתו אף לפני קבלת כל האישורים ממשרד התמ"ת ולפני קבלת סמל 

לסבסד חלק מהעלוות הנגרמות להורים עד לקבלת הסמל, כאשר רמת 
היו הסבסוד מטעם המפעיל, תהיה לכל הפחות, בגובה הסבסוד, לו ההורים 

דהיינו הועד, שהנו גוף ציבורי, .  "זכאים ממשרד התמ"ת, והמשכיר הסכים לכך
אישורים עושה יד אחת עם מפעיל פרטי להפעיל, בנכס עירוני, מעון ללא 

ויתרה מזאת, בהתאם לאותו סעיף מאשר  הנדרשים מצג גורמים ממשלתיים.
הועד, לא ברור לביקורת מכוח איזה סמכות, לגבות מההורים תשלום גבוה יותר 

חודשים, כאשר המפעיל ישיב לאחר מכן  4תקופה של משך ב ,מזה הנהוג
 את ההפרש בין הסכום שנגבה בפועל, לתעריף התמ"ת.להורים 

 
 תן הרשאה להעברת זכויות בנכסמ .7.4.1

להסכם אסור למפעיל להעביר זכויות בנכס לאחר זולת  2.10ע"פ סעיף 
 "לתאגיד בבעלותו ו/או בניהולו מבלי שהדבר ייחשב כהעברת השכירות לאחר".

חריג זה לאיסור על העברת זכויות תמוהה מאוד בעיני הביקורת, והרי ע"פ הדין,  
והועד שלו יועמ"ש לבטח מודע לכך, העברת זכויות מכוח הסכם לתאגיד 
לדוגמא בניהול המפעיל, מרחיק, למרות ההתחייבות האישית, את היחסים 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

ישב עם לא ברור לביקורת כיצד חריג זה מתי החוזיים בין הצדדים להסכם.
 אינטרס הציבור וטובת הועד.

 
 אפליה –סעיפים המנוגדים לדין  .7.4.4

הועד, ככל  ישבו"להעסיק במסגרת המעון את תהמפעיל מתחייב  2.11בסעיף 
 שניתן הדבר". הביקורת מעירה כי הוראה זו מנוגדת לדין החל.

 
 תקופת ההסכם .7.4.1

שנים עם אופציה להאריך את  5"לתקופה של  הנו קפוולהסכם ת 3.2ע"פ סעיף 
ע"פ הדין החל, עסקאות במקרקעין  שנים נוספות". 15-תקופת השכירות ל

המפעיל לא נבחר חייבות באישור המועצה ומשרד הפנים. בפועל, לא זו בלבד ש
בפועל,  א אושרה כנדרש.חריג לכל הדעות, לאורכה שהעסקה במכרז אלא 

 יום עסקתמורה, משמעה מתן נכס עירוני לק ללאכיוון שההתקשרות הנה 
 .בניגוד לנוהל הקצאות קרקע, האוסר כאמור על הקצאות לעסקים

 
 שיפוץ המושכרהלוואת הועד ל .7.4.6

להסכם, "המפעיל מתחייב לשפץ את המושכר, לרבות  4.1ע"פ סעיף 
החצר, והכל בכדי להביאו למצב ראוי להפעלת מעון בעל תקן וסמל של 

ך שיפוץ המושכר, הוועד מסכים לתת למפעיל משרד התמ"ת. לצור
ההלוואה תוחזר צמודה  . ₪ 100,000הלוואה .. עד לתקרת הסכום של 

ת יורשוהביקורת מעירה כי  למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית פרים".
, לא יכולים להעמיד הלוואות ללא אישור ים מקומייםת, ובהם ועדומקומי

א ברור, ומכיוון שלא , מה גם שללוועד, אישורים שלא נתנו משרד הפנים
הוצא מכרז לנושא, כיצד אינטרס הציבור עומד בקנה אחד עם ההחלטה 

הנו נמוך יותר הסכים הועד לגבות שיעור הריבית שויתרה מזאת  .האמורה
שהמפעיל לא חייב תנת במצבים כגון דא בשוק, מה גם יוואה הנמשיעור ההל

 בטוחות כנגד ההלוואה.ע"פ ההסכם ע"פ ההסכם להמציא לועד 
 

ממצאים אלה מחזקים את מסקנת הביקורת כי הועד מנוהל שלא ע"פ אמות 
 דה המצופות מגופים ציבוריים.ימ

 
 תגובת המבוקר

מעון הינו צורך ציבורי והועד סבר וסבור שיש להעמיד גם היום מבנה ממבני הציבור 
קרם עור וגידים והוועד שבחזקת האגודה לצורך פעילות זו. בסופו של יום המיזם לא 

 לוקח לתשומת ליבו את הערות המבקר בעניין זה ויפעל בהתאם להערותיו.

 
 

 ת חובותמחיק .8
  
 הנורמה .8.1

מחיקת לבכל הקשור כל רשות מקומית אחרת, מוגבלת הסמכות של ועד מקומי, כ
 , כדלקמן:לחייבים חובות

 
 132לצו המועצות האזוריות, החל גם על ועדים מקומיים וזאת מכוח סעיף  81סעיף 

 לצו, קובע: 
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כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש "

שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה על פי החלטה 
מיוחדת לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים אם היתה סבורה 

בכל מקרה אחר, טעונה החלטת שהדבר לטובת הציבור; 
 המועצה אישורו של השר."

 
פרסם משרד הפנים נוהל מחיקת חובות לרשות המקומיות החל גם  20.12.2012ב 

(. נוהל זה קובע כי הועד רשאי למחוק חובות, אף 5/2012)חוזר  מקומייםעל ועדים 
 ללא אישור המועצה האזורית, וזאת בהימלא התנאים המצטבעים הבאים:

 
 יחד עם זאת "במקרים חריגים, הנובעים ממצב חומרי – העדר זכות בנכס .1

קשה במיוחד של החייב, תהא הרשות המקומית רשאית לבחון אפשרות למחיקת 
ריבית פיגורים בשיעור העולה על האמור לעיל, כולה או חלקה. החלטה כאמור לא 

המקומית  תתקבל אלא לאחר שניתנה חוות דעת של מנהל מחלקת הרווחה ברשות
ובהיעדר )בסוגיה והמלצה מנומקת בכתב של צוות, שיורכב ממנכ"ל הרשות 

הריבית  הגזבר והיועץ המשפטי בדבר מחיקת(, מנכ"ל, מזכיר הרשות המקומית
 .תצורף המלצת הצוות לבקשה למחיקת חובכאמור. נמחקה ריבית כאמור, 

 .שלומומהמועד שנקבע בחוק לת החוב בפיגור של לא פחות משלוש שנים .2
 מיצוי הליכי גביה .1

 
 1011ב  מחיקת חוב .8.1

עד ו, עם תחילת הקדנציה הנוכחית, פרסם ה 2014ב קה שערכנו עולה כי ימבד
ברבים הודעה בדבר במחיקת חובות, וזאת, מהסברים שקיבלנו, כדי ליישר קו עם 

 23.10.2014מה חובות הרובצים על הנכסים שנים רבות. במנשר שפורסם לציבור 
 נקבע כי:

 
"לאחר ברור מעמיק ותיאום מול המועצה אנו יוצרים במבצע חד 
פעמי להחזר חובות. על תושב יכול להגיש לועד המקומי מכתב 
בקשה מסודר בו נימוקים להיות זכאי להנחה. יש לצרף לבקשה 
את המסמכים הבאים: * מסמכים רפואיים אם ישנם, * תלושי שכר 

 3 –אחרונים, * תדפיס בנקים חודשים  3ו/או אישורי הכנסה עבור 
 חודשים אחרונים, * מסמכים נוספים המעידים על קשיים פיננסים."

 
 כדלקמן:₪,  24,000חובות בהיקף של  2015ב מחק הועד  הבעקבות דברים אל
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 לת ההחלטותבדרך ק .8.1

את החלטה על מחיקת החובות בניגוד לכללים מהסברים שקיבלנו עולה כי 
מזכירת  ידי-, שנתנו לו בע"פ, עלהסברים תמציתיים על בסיסקיבל הועד 

גם הואיל וכך כדי להימנע מפגיעה בצנעת הפרט. . דרך זו נועדה, כך נמסר, הועד
 בפני חברי המליאה העתקי בקשות או מסמכים תומכים כלשהם בנושא.  ולא הוצג

 
 הביקורת מציינת כי, כשם שנהוג בכל הרשויות המקומיות במדינה, החלטות על

מחיקת חובות ומתן הנחות נעשה בועדה המנהלת בדלתיים סגורות. הועד שלא 
לו דיון בדלתיים סגורות ובכך צנעת הפרט להקים ועדה, יכל היה לקיים בבקשות ה

הסברים אלה, הביקורת לא מקבלת של המבקשים הייתה נשמרת. אשר על כן 
כדי לפגום בחוקיות יש בה לדעתנו כי דרך קבה"ח שהתקבלה הנה לקויה, ועירה ומ

ההחלטות שהתקבלו. כיצד חברי ועד יכולים לדון בהחלטות אם הם לא מקבלים 
ממצא זה מחזק את מסקנת הביקורת כי הועד פועל  נתונים באופן בלתי אמצעי?

 ללא מערך פיקוח ובקרה יעיל.
 

 תגובת המבוקר
עם זאת, יובהר הוועד לוקח לתשומת ליבו את הערות המבקר ותוקם ועדת מחיקת חובות. 

כי הוועד פעל עפ"י הקריטריונים המנויים בנוהל אלא שאולי לוקה בחסר בתיעוד החלטותיו 
וגם נקודה זו תוסדר. בעת מתן הסקירה הועבר לידי הוועד כל המידע והנתונים הרלוונטיים 
מידי מזכיר הוועד מבלי לציין את שם הפונה, ונערך דיון בכל בקשה ובקשה בעילום שם. 

ין לעניין זה כי הוועד הנוכחי עם היכנסו לתפקיד "ירש" חובות הרשומים בספרי הוועד יצו
ומרבית התושבים הגיעו להסדר ₪  612,000 -ופעל למען הסדרתם. החובות עמדו על כ

 תשלום של החובות.

 
 בדיקת נאותות ההחלטות שהתקבלו .8.4

 הביקורת בקשה לבדוק את נאותות ההחלטות על מחיקת חובות )מחילת
ריבית(. לצורך כך קיבלנו לבקשתנו ועיינו בתיק הבקשות שהוגשו. מעיון 
בתיק עוד כי רק חלק קטן מאוד מהבקשות תויקו. לאור האמור לא יכלה 
הביקורת לבדוק את נאותות ההחלטות שהתקבלו. הביקורת רואה ממצא 
זה בחומרה ומעירה כי על הועד לפעול באופן המאפשר קיום מעקב, פיקוח 

 .על התנהלתם ובקרה
 
 
 

 תגובת המבוקר
הערת המבקר בעניין תיוק החומר וקיום מעקב נאות נלקחת לתשומת ליבו של הוועד ויפעל 

 בהתאם.

 
 מחיקת חובות של מקורבים .8.1

חובם של קרובים של נבחרי גם מעיון ברשימת התושבים שחובם נמחק עולה כי 
ניתן לבדוק את קרי לא  –, כאשר אין להחלטות האלה תיעוד הועד נמחק

קרוב של חבר ועד או עובד ועד ימחק, בהליך חובו של . כלל, אין פסול שנאותותן
כגון זה המופנה באופן שוויוני לציבור בכללותו. ברם, במצב בו הועד מוחק חובות, 
כאשר לא זו בלבד שקבלת ההחלטה אינה כנ"ל תקינה אלא גם שהפעולות הללו 

בהעדר תיעוד גם לא ניתן לבדוק האם חבר הועד  ., מקיים קשייםנעשו ללא תיעוד
לאור האמור לא ניתן לקבוע כי נכח בדיון ובהחלטה על מחיקת החובות של קרובו. 

דווקא בגלל שאלו הם פני  הליכי מחיקת חובות לקרובי המשפחה נעשו באופן תקין.
 בהליך זה, ולקיים תיעוד מלא.עוד יותר הדברים, היה על הועד להקפיד 
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 ת המבוקרתגוב

מכיוון שהדיון נערך בעילום שם המבקש, הרי שחבר ועד לא ידע כלל שהמבקש הינו קרוב 
 משפחה והמקרה נדון עניינית.

 

 התייחסות הביקורת

, ואין בעובדה שהוא מצביע על כי ההחלטות התקבלו לא ניתן לקבל הסבר זה
החברים?( באופן לא תקין )כיצד ניתן לקבל החלטה שלא כל המידע פרוס בפני 

 כדי לרפא את בעיית ניגוד העניינים.

 
 1016ב מחיקת חובות  .8.6

על מחיקת חובות בדרך של מחילת ריבית ב  , באופן חד פעמי,כאמור הועד החליט
הועד המשיך בהליך מחיקת חובות , ובהתאם לכך אכן נמחקו חובות. בפועל 2015

. נדון במליאת הועדעולה כי נושא זה לא . מהסברים שקבלנו 2016אלו גם בשנת 
נעשה בניגוד לחוק  1016בשנת  מחיקת חובותעולה כי הליך  האמור  מן

ולנוהל משרד הפנים. הביקורת רואה בממצא זה משום ראיה לכך 
בקרה ופיקוח הנחוצים לצורך ניהול גוף שההתנהלות הועד חסרה מנגנוני 

כדי לקבוע האם יש יועמ"ש של המועצה האזורית להעביר נושא זה ל. יש ציבורי
 להורות על השבת הכספים.מקום 

 
 תגובת המבוקר

לנוכח ההצלחה בגביית החובות, הנושא הועלה במסגרת דיוני ישיבות מליאת הוועד 
. הדבר לא תועד בפרוטוקול הישיבה והוועד לוקח 2016והוחלט להמשיך בהסדר גם לגבי 

 הערה זו ויקפיד על תיעוד כנדרש

 
 
 

 סיכום והמלצות .9
 

ועד מקומי מוגדר בחוק כרשות מקומית, וככזה ומכוח הוראות צו המועצות האזוריות 
וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, למעשה חלה עליו על אותה מסכת נורמטיבית החלה על 
רשות מקומית. מעבר לכך ביותו גוף ציבורי חלים עליו הכללים החלים על רשויות 

ניינים. הביקורת שערכה ביקורת מקיפה, ציבוריות, ובהם עקרונות שמירה על ניגוד ע
הועד אינו אך מוגבלת מבחינת תחום הכיסוי, העלתה, בכל אספקט שנבחן, כי 

המצופות מגוף ציבורי. אמות מידה הכללים החלים ואינו מקפיד על מנוהל ע"פ 
של חברי ועד כך העלתה הביקורת חשדות לקבלת החלטות תוך ניגוד עניינים 

רבת משפחה. חשדות לאי שמירה על מרחק נאות בעת ביחס לעובדים להם ק
או בעת התקשרות בשכר עם חבר מועצה. גם בכל הנוגע מחיקת חובות, 

הועד מתנהל באורח הזר למקובל בגופי ציבור. כך הועד מחזיק בנכסים  לנכסיו
מבלי להסדיר את מעמדו בם, פועל לכרות חוזה עם מפעיל צהרון באופן 

, ומעביר לאדם פרטי אינטרס הציבורעם בחוק ודתו המעמיד בספק רק את עמי
. פרטי עסקנכס, תוך השתתפות בנטל תשלום הוצאות חשמל, לצורך הפעלת 

מהווה מאסדר ה, ממצאים אלה מחייבים לדעת מבקר המועצה בהתערבות המועצה
 של הועדים הפועלים בתחומה. להלן עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת בעבודתה:

 
יו"ר הועד לא הסדירה את כשירותה כנדרש בחוק ע"י קבלת אישור  .א

 1.1ממעסיקה לכהונתה. רק בעקבות הביקורת הנושא הוסדר )ראה סעיף 
 .עיל(ל
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בשנתיים הראשונה לכהונת העסיק הועד קרוב של יו"ר הועד, מצב האסור  .ב

ע"פ החוק. כיום הקרוב מכהן כרבש"צ, תפקיד, שלמרות שעלול להקים 
ניינים, לא נבחנה החובה ליתן גילוי נאות וקבוע הסדר ניגוד עניינים ניגוד ע

 .לעיל( 1.1.1)ראה סעיף 
 
יו"ר וחבר ועד הנם גיסים, למרות הקרבה המשפחתית לא נבדק האם ה .ג

 .לעיל( 1.1.1מצב זה תוחב בחובו ניגוד עניינים )ראה סעיף 
 
את הדבר לא נמצא כי חבר ועד הנו קרוב של עובד תחזוקה בועד ולמרות ז .ד

 1.1.1דווח, לא נבחן האם הדבר ולא נקבע הסדר ניגוד עניינים )ראה סעיף 
 .לעיל(

 
הועד מתכנס בתדירות הנופלת מזו המינימלית הקבועה בחוק )ראה סעיף  .ה

 .לעיל( 1.4
 
הרכב ועדת ביקורת מקים על פניו ניגוד עניינים מוסדי, הפוגע ביכולתם  .ו

 .לעיל( 1.1יף לבצע ביקורת אובייקטיבית )ראה סע
 
למרות החובה הקבועה בחוק ועדת ביקורת לא עורכת ביקורות על הועד  .ז

 .לעיל( 1.1)ראה סעיף 
 
הועד המקומי קבע, ללא אישור המועצה האזורית, פטורים מאגרת שמירה  .ח

 .לעיל( 4.1)ראה סעיף 
 
כך שקיים ספק הועד סיווג חובות כאבודים, אך אין להחלטות אלה תיעוד  .ט

 .לעיל( 4.4)ראה סעיף אם החלטות אלה התקבלו כדין 
 
הועד לא מקפיד לערוך סקר מחירים, אינו מתעד את ההליכים בתחום זה  .י

 .לעיל( 4.1ופועל ללא נוהל רכש )ראה סעיף 
 

מזכיר הועד מועסק כריטיינר ולמרות זאת לא נדרש ממנו למלא שאלון  .יא
 .לעיל( 1.1.1לאיתור ניגוד עניינים )ראה סעיף 

 

הועד מעסיק שומרים למשימות חד פעמיות ומשלם להם שכר במזומן.  .יב
 .לעיל( 1.1עובדים אלה לא נבחרו במכרז )ראה סעיף 

 
היקף ההכנסות משמירה נופל מההוצאות של מפעל זה, קרי תחום השמירה  .יג

 .לעיל( 1.1גרעוני )ראה סעיף הנו ל סגור עשאמור להיות מפ
 
 לנורמותבניגוד  במזומןמניים ומשלם להם שכר הועד מעסיק עובדים ז .יד

 .לעיל( 1.1המקובלות בגופי ציבור )ראה סעיף 
 

לביצוע עבודה, שבגינה שולם  ןמועצת חבל מודיעי תהועד התקשר עם חבר .טו
בעקבות הביקורת התשלום  –שכר, זאת בניגוד לחוק ותוך ניגוד עניינים  הל

 . לעיל( 6.1המועצה הושב לקופת הועד )ראה סעיף  תששולם לחבר
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 .לעיל( 7.1לנוהל התמיכות )ראה סעיף  בניגודהועד תמך בבית כנסת  .טז
 
 .לעיל( 7.1נוהל )ראה סעיף ל בניגודהועד קיבל תרומות  .יז
 

בנכסי המקרקעין שבחזקתו )ראה סעיף  והסדיר את מעמדנמנע מלהועד  .יח
 .לעיל( 8.1

 
זכויות במקרקעין לשם הפעלת עגלת רוכל )ראה הועד העביר בניגוד לחוק  .יט

 .לעיל( 8.1סעיף 
 
לחוק  דופרטי שהוקם בניגהועד משתתף במימון הוצאות חשמל של עסק  .כ

 .לעיל( 8.1.1על קרקע ציבורית )ראה סעיף 
 

הועד פעל להעביר זכויות בנכס עירוני לאדם פרטי, לצורך הפעלת  .כא
₪  100,000הלוות לשוכר עסק )צהרון( כאשר ע"פ החוזה היה על הועד ל

 .לעיל( 8.4.6)ראה סעיף  ולאינטרס הציבורלדין  זאת בניגוד
 

הועד מחק שלא ע"פ הנוהל חובות של תושבים ולא טרח לתעד  .כב
החלטות אלה, דבר שמנוע למעשה מלקיים ביקורת על החלטות אלה )ראה 

 .לעיל( 9סעיף 
 

לחברי ועד. בהעדר תיעוד לא ניתן לדעת  הועד מחק חובות של מקורבים .כג
האם החלטות התקבלו אגב ניגוד עניינים, והאם החלטות נאותות )ראה 

 .לעיל( 9.1סעיף 
 

 .לעיל( 9.6ללא בסיס חוקי )ראה סעיף  1016הועד מחק חובות בשנת  .כד
 

 להלן הממצאים:
 

כך  כל חבר ועד שיש לו על פניו ניגוד עניינים חייב להעביר בכתב הודעה על .9.1
 לעיל(. 2.3למזכיר הועד )ראה סעיף 

 
יש להעביר ליועמ"ש של המועצה את כל המקרים של נגיד עניינים על מנת  .9.2

 לעיל(. 2.3שיבחן האם יש מקום לקבוע הסדר ניגוד עניינים )
 

על הועד להקפיד ולהתכנס בתדירות הנדרש כדי להבטיח ניהול תקין ושוטף,  .9.3
 לעיל(. 2.4בשנה )ראה סעיף ישיבות  8ובכל מקרה לא פחות מ 

 
יש להפנות את נושא הרכב ועדת ביקורת לוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד  .9.4

 לעיל(. 3.2המשפטים או ליועמ"ש המשפטי למועצה )ראה סעיף 
 

 מומלץ כי גזברות המועצה תבחן את דרך הניהול הכספי בועד  .9.5
 

בלנים ונתוני על הועד לפעול ולהסדיר את דרכי הרכש והתקשרויות עם ק .9.6
 לעיל(. 4.5שירותים )ראה סעיף 

 
למלא שאלון איתור יש לבדוק האם מזכיר יכול להיות ריטיינר ובכל מקרה עליו  .9.7

 לעיל(. 5.1.3 -ו 5.1.2פים ניגוד עניינים )ראה סעי
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על הועד להעסיק עובדים ע"פ הדין החל, קרי במכרז ולשלם שכר כמקובל  .9.8

 לעיל(. 5.2ולא במזומן )ראה סעיף 
 

 לעיל(. 6.2אסור לועד להעסיק או להתקשר עם חברי מועצה )ראה סעיף  .9.9
 

אסור לועד לתמוך או לקבל תרומות שלא ע"פ הנהלים שפרסם בעניין משרד  .9.10
 לעיל(. 7.2 -ן 7.1הפנים )ראה סעיפים 

 
 8.2על הועד להסדיר את מעמדו בנכסי המקרקעין שהוא מחזיק )ראה סעיף  .9.11

 לעיל(.
 

זכויות לצורך הפעלת עסק שלא במכרז, וכי עליו לפעול אסור לעוד להעביר  .9.12
 לעיל(. 8.3לבטל את ההסכם שנכרת עם הרוכל )ראה סעיף 

 
על הועד להשיב את כל הכספים ששולמו בגין תשלומי חשמל לרוכל, ככל  .9.13

 לעיל(. 8.3.5ששולמו )ראה סעיף 
 

 9.4יש לקיים תיעוד שלם בעת קבלת החלטות על ביטול חובות )ראה סעיף  .9.14
 לעיל(.

 
, כיוון שזו 2016הועד צריך לדעתנו לבטל את מחיקת החובות שבוצעה ב  .9.15

בוצעה בניגוד לנוהל, ולחילופין לקבל על כך אישור מהמועצה וממשרד הפנים 
 לעיל(. 9.6)ראה סעיף 

 

יש להעביר דוח זה ליועמ"ש למועצה או למשרד הפנים על מנת שיבחנו את  .9.16
 צורת התנהלות הועד.
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 נספחים
 
 
 

 מענה לדוח ביקורת 
 וועד מקומי מבוא מודיעים

 
 להלן ישיב הוועד המקומי לשאלות שהועלו בדוח הביקורת לפי סדרן:

 . כשירות1
 כשירות היו"ר 2.2

 מצורף בזאת אישור על העדר ניגוד עניינים.
 כשירות יושב ראש - נספח ראה 

 קרוב של יו"ר הועד 2.3.1
 זה מנותקים לחלוטין מהעובדות.הנתונים המצוינים בסעיף 

, 2015ועד  2008 -9בן זוגה של היו"ר, ישראל סלומון שימש כגנן בוועד מאז שנת 
הרבה לפני תחילת כהונתו של הוועד הנוכחי.  2012ומשמש כרב"ש הישוב מאז שנת 

 בנוסף יוער לעניין זה כי:
שונו במהלך  תנאי העסקתו של הגנן לא -בן זוגה של היו"ר הועסק כגנן בישוב  .א

, היקף עבודתו לא גדל ושכרו לא השתנה. ויוער לעניין זה, כי במצב 2014שנת 
דברים זה, נקט ישראל במשנה זהירות וביצע עבודות רבות בתחום הגינון והתחזוקה 
בלא לקבל כל תמורה. ניתן להשוות את השעות שהוקדשו לגינון לאחר עזיבתו של 

לם סכום גבוה לאין ערוך עבור שירות זה. אין ישראל ולהיווכח כי הישוב נאלץ לש
עוררין כי תחזוקת הגינות בתקופת העסקתו התאפיינה באיכות גבוהה ובתקציב 

 קטן בהרבה מזה המשולם כיום.
 ראה מענה לתת סעיף א. .ב

 לא נהיר לנו מהו ניגוד העניינים כאשר הנ"ל מועסק על ידי המשטרה. 
 גיס 2.3.2

 ניינים במקרה זה. להלן חווה"ד המשפטית שקיבלנו בנושא:לא ברור מדוע קיים ניגוד ע
 
 

ג' מונה קרובי המשפחה שאינם רשאים לכהן בד בבד כחברי ועד. הסעיף  106"סעיף 
אוסר אומנם על כהונה בצוותא של אדם עם בן זוגו או עם בן זוגו של אחיו, או עם בן 

 זוגו של קרוב מקרבה ראשונה, אך איננו מרחיק מעבר לכך.
קרבת המשפחה שבין שתי חברות הועד הנ"ל הינה זו: הגב' שושנה סלומון נשואה 

 לאחיו של בן זוגה של הגב' אלישבע סולמון. 
ג'.  106עיננו הרואות אפוא, כי קרבה זו אינה נמנית על יחסי הקרבה המנויים בסעיף 

 מדובר בקרבה רחוקה יחסית לעומת מקרי קירבת המשפחה המנויים בסעיף. ...
 פיכך, כאמור אין כל מניעה מכהונתם של הנ"ל יחדיו בועד המקומי".ל
 

 חבר וועד קרוב של החשמלאי 2.3.3
 יוסף סלומון היה מועסק כאיש תחזוקה מספר שנים טרם כהונת וועד זה. 

 רעייתו, שושנה סלומון, נבחרה בבחירות האחרונות כחברת וועד. 
ור בחוק כהונתה של גב' שושנה סלומון, להבנתנו לא קיים ניגוד עניינים ואין כל איס

בפרט שעה שעבודתו של יוסף סלומון בתחום החשמל בפסטיבל סוכות נעשתה ללא 
 תמורה.
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 . 2014כרטסת הוצאות יריד סוכות  - 2 נספחמצ"ב 
לעניין עבודתו כאיש התחזוקה של היישוב, הנ"ל סיים את עבודתו ביישוב בינואר, 

העובד ניתן ללמוד כי היקף העסקתו הסתכם בסכום  . יוער, כי כעולה מכרטסת2015
  שקל לחודש בממוצע. 471מזערי של 

 כרטסת יוסף סלומון. - 3 נספחמצ"ב 
עם זאת, בהתאם להצעת המבקר וככל שנידרש לכך יועברו נושאים אלו לעיונו של 

 יועמ"ש המועצה. 
 התכנסות הוועד 2.4

הוועד לוקח לתשומת ליבו את הערת המבקר ומבקש להבהיר כי עקב צירוף נסיבות, 
 בשנת 

נערכו פחות ישיבות וועד מהנקוב בצו. בהעדר יכולת לקיים דיונים, נערכו  2016
הוועד שב למתכונת של ישיבות כל שישה  2017התייעצויות רבות במייל. בשנת 

 ת.ישיבו 2שבועות בהתאם לדין, ועד כה נערכו 
 
 . ועדת ביקורת1

 ניגוד עניינים מוסדי 3.2
נעשתה  11.11.2015הוועד מקבל את הערת המבקר בעניין זה ויעדכן כי כבר בתאריך 

פניה למבקר המועצה בעניין הרכב וועדת הביקורת והיותה נגועה בניגוד עניינים, 
 ין. נשלחה תזכורת אך עד עצם היום לא התקבל כל מענה בעני 05.04.2016בתאריך 

 אשר נשלח למבקר המועצה: 11.11.15להלן נוסח ההתכתבות בדוא"ל מיום 
 

 ,"שלום
בהמשך לפגישתנו אמש, ראשית אבקש להודות על ההדרכה המחכימה 

 .והמועילה
האם חברי וועד אגודה יכולים לשמש חברי וועדת בקורת של  -לעצם העניין 
 ? הוועד המקומי

בין וועד אגודה לוועד המקומי וישנו השאלה מתחדדת לנוכח המתח התמידי 
 .חשש יותר מסביר כי וועד הביקורת יהיה לעומתי ונגוע

 .חברי וועדת ביקורת מכהנים כחברי וועד אגודה 3מתוך  2במבוא מודיעים 
 

 להתייחסותך אודה
 ,בברכה

 מימי"
 

 עריכת ביקורת 3.3
, לגבי שנת 2014על פי בקשת וועדת ביקורת הועברו כל הנתונים הנדרשים לגבי שנת 

ובהמלצת היועץ המשפטי של הוועד העברת הנתונים הושהתה עד קבלת חוות  2015
 דעת של מבקר המועצה בנוגע להרכב וועדת בקורת. 

 המלצה 3.3
 ותה בחום.לנוכח יחסי הוועדים אנו סומכים את ידינו על ההמלצה ומאמצים א

 
 . ניהול כספי4

 גביה 4.2
בניגוד לטענה כי הוועד קבע פטורים, יובהר כי בפועל, תוקן עוול שנעשה בקדנציות 

 הקודמות בהם נגבה מס שמירה בכפל עבור אותה יחידת דיור. 
 -בכל מקרה, אופן חיוב זה במס שמירה לפי יחידת דיור שאינה תלוית גודל הסתיימה ב

 החיוב הינו לפי גודל הנכס בלבד. 2017ת . החל משנ31.12.16



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

הוועד לוקח לתשומת ליבו את הערת המבקר בעניין קביעת פטור והדרך הנכונה 
 לפעול בעניין.

 קופה 4.3
הוועד יבהיר כי אין ולא היתה כל כוונה להסתיר מידע מהמבקר. הבקשה לביקורת 

שו ניסיונות כנים הקופה נעשתה רק בשלהי הפגישה וקוד הכספת נשכח מהגזברית. נע
להתקשר ליושבת הראש לבקש את הקוד אך ללא הצלחה. הוצע למבקר להגיע 

 במפתיע לבצע בקורת נוספת. 
 כמתבקש לקראת ביצוע ביקורת רו"ח. 31.12.16דוח קופה שהוכן ביום   -כנספח מצ"ב 

 חובות אבודים 4.4
ת החשבונות בה יוער בעניין זה, כי הוועד ערך מאמצים רבים לעדכון מערכת הנהל

נמצאו כרטסות רבות בהן יתרות שגויות. ניכר היה שלא נעשה במשך שנים רבות 
 כמתבקש בתום כל שנה להעמיד את היתרות על הסכום נכון. 

הוועד השקיע עשרות שעות כדי לעדכן את הכרטסות ולתקן ליקויים מתמשכים של 
חיובים שגויים, כפולים ועוד. בישיבת וועד הוחלט למנות את חבר הוועד אלנתן גולומב 
כמוסמך לקבוע אילו חובות בלתי ניתנים לגביה בהתאם לנוהל מחיקת חובות אבודים. 

 ול. החלטה זו נשמטה בשוגג מרישום בפרוטוק
 התקשרויות 4.5

הוועד מקבל את הערת המבקר לגבי הצורך בתיעוד וקביעת נוהל רכש. בישיבתו 
 הקרובה של הוועד יקבע נוהל רכש אשר יועבר לאישור היועץ המשפטי של הוועד.

בשולי הדברים יוער כי הוועד תמיד עורך סקר מחירים ופונה למספר גורמים לקבלת 
 עם גורם/ספק.הצעות מחירים לפני התקשרות 

 
 . עובדים1

 מזכיר 5.1
הוועד יבהיר לעניין הדרישה לקורס מזכירים למזכיר הנוכחי שבמקרה דנן אין בכך כל 

שנות ניסיון בתפקיד מזכיר בישוב  9צורך שכן מזכיר הוועד התקבל לתפקידו לאחר 
מתיתיהו. למזכיר מעבר לנסיון עתיר בניהול ישוב, רקורד מרשים של השתלמויות 

 בר במסגרת זו כולל ולא רק:שע
 קורס פיתוח מנהלים למזכירי ישובים -
 מתקדם –קורס פיתוח מנהלים למזכירי ישובים  -
 קורס מנהיגות למנהלים ומזכירי ישובים -
 חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות. –קורס דירקטור הלכה למעשה  -
 קורס גישור + קורס גישור מתקדם -
 קורס הכשרת מנטורים -

 תעודות המעידות על ההכשרה הנ"ל. כנספחיםמצ"ב 
בעלת משרד הנ"ח באזור המושב.  אינולעניין ניגוד עניינים מבני, יובהר כי המזכיר 

המזכיר בעלת חברת הייטק הנותנת את שירותיה בעיקר לחברות חקרי שוק 
נקוב בינלאומיות בארה"ב ובאירופה אי לזאת לא נהיר מהו פוטנציאל ניגוד העניינים ה

 בדוח.
 שומרים 5.2

שומרים בסופי שבוע, השומרים הועסקו על ידי  2הוועד העסיק  2014-2015בשנים 
 שנים קודם כינונו של הוועד הנוכחי. 5-6קרי כ  2009הוועד הקודם מאז שנת 

כאשר אחד מן השומרים הקבועים נעדר, בדרך כל בהתראה קצרה הרב"ש מנסה 
 שוב הכשירים למלא את התפקיד.לאייש את התפקיד מתוך  אנשי הי

על פי חוות דעת רו"ח שקבלנו, אין מניעה מתשלום חד פעמי לעבודות מזדמנות במזומן 
 כנגד תצהיר חתום.

לילות נוספים, התשלום הועבר לחברת  2, הוועד נאלץ לממן 2016אכן בשנת 
 האבטחה בן בטחון, חברה אשר זכתה במכרז המועצה. 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

ירה והחיוב הינו תלוי גודל, עובדה שגרמה להקטנה שונה חוק השמ 2017בשנת  
משמעותית בהיקף הכנסות הוועד ממיסי שמירה. בשלב זה על פי סיכום עם מנהל 

 מחלקת בטחון במועצה, מימון השמירה בימי השבוע מוטל על כתפי המועצה.
 אופן הקבלה לעבודה 5.4

מכרז וכך נהג  הוועד מסכים עם הערת המבקר, כי יש להעסיק עובדים בדרך של
 במקרה זה. 
 מכרז משולב(. נספחשהופץ במסגרת חיפוש עובד גינון וניקיון ) המכרז מצורף בזאת

 תשלום מזומן 5.5
מספר  – באופן חד פעמיכאמור לעיל, תשלום מזומן ניתן רק לעובדים המועסקים 

 שעות בודד אין מדובר בהיקף העסקה גדול ומספר העסקאות הינן בודדות.
עם זאת הועד ישוב ויבחן את הסוגיה וככל שיתברר שאכן יש בכך בעיה יחדל מאופן 

 העסקה זה. 
 
 . תשלום לחבר המועצה6

 בהתאם להערת המבקר תוקן הליקוי וחברת המועצה השיבה את התשלום. 
 קבלה נחמה סילבר( נספחמצ"ב קבלה )

 
 . תמיכות / תרומות7

 תמיכות 7.1
חוות הדעת של מבקר המועצה לפיה אין מניעה לתמוך  הוועד פעל בעניין זה על פי

 בבית כנסת. בנוסף הוועד אינו המחזיק בנכס ולא השכיר את הנכס.
 .נספחמצ"ב כ –ראה חוות דעת מבקר המועצה 

 תרומות 7.2
הוועד מקבל את הערת המבקר ויפעל על פיה. יוער בעניין בית הכנסת כי הוועד אינו 

 הכנסת.מוסיף ומתרים עבור בית 
 

 מתן זכויות במקרקעין
 אי הסדרת מעמד הועד בנכס 8.2

 הוועד מקבל את הערת המבקר ויפעל למען הסדרת נושא זה.
יובהר, כי הסיבה לעיכוב בין היתר נובעת מהעובדה כי בהסכמים עליהם הוועד 

התבקש לחתום מצוין סעיף לפיו "האגודה מצהירה כי רכשה מאת הסוכנות היהודית 
ישראל את הזכויות במבני הציבור שבתחום הישוב "מבוא מודיעים". עד עתה לארץ 

למרות בקשות הוועד לא הוצג ההסכם המוכיח כי אכן הזכויות במבני הציבור נרכש ע"י 
 האגודה, בנוסף נתגלעו מחלוקת אחרות בהסכם ועל כן מתעכבת החתימה עליו.

 העברת זכויות להצבת עגלת רוכל 8.3
הפעיל מזה שנים רבות ועוד הרבה לפני כינונו של הוועד הנוכחי.  אכן מדובר בעסק

הועד בפועלו בעניין זה כיוון להסדרת הנושא לטובתם ורווחתם של התושבים. המועצה 
 גם ראתה זאת באופן דומה ונתנה למפעיל רישיון עסק. 

הועד פעל בעניין זה כאמור לצורך הסדרת הנושא לרווחת הציבור כך שיהיה פיקוח 
 והמפעיל יעבוד בצורה יותר מסודרת.

עם זאת, וככל שהמועצה תעמוד על דעתה בעניין זה, חרף התנהלותה שלה באותה 
 מגמה, הועד יחדל מכך.

 ניסיון להעביר זכויות במעון 8.4
מעון הינו צורך ציבורי והועד סבר וסבור שיש להעמיד גם היום מבנה ממבני הציבור 

זו. בסופו של יום המיזם לא קרם עור וגידים והוועד שבחזקת האגודה לצורך פעילות 
 לוקח לתשומת ליבו את הערות המבקר בעניין זה ויפעל בהתאם להערותיו.

 
 



 

 

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים בפרסום. המפרסם תוכן מסמך זה, כולו או מקצתו, ללא אישור בכתב ממבקר 
 מאסר שנה. –המועצה האזורית חבל מודיעין עובר עבירה שדינה 

 . מחיקת חובות9
 

 דרך קבלת החלטות 9.3
 הוועד לוקח לתשומת ליבו את הערות המבקר ותוקם ועדת מחיקת חובות.

המנויים בנוהל אלא שאולי לוקה עם זאת, יובהר כי הוועד פעל עפ"י הקריטריונים 
 בחסר בתיעוד החלטותיו וגם נקודה זו תוסדר.

בעת מתן הסקירה הועבר לידי הוועד כל המידע והנתונים הרלוונטיים מידי מזכיר הוועד 
 מבלי לציין את שם הפונה, ונערך דיון בכל בקשה ובקשה בעילום שם. 

יד "ירש" חובות הרשומים בספרי יצוין לעניין זה כי הוועד הנוכחי עם היכנסו לתפק
ומרבית התושבים הגיעו ₪  612,000 -הוועד ופעל למען הסדרתם. החובות עמדו על כ

 להסדר תשלום של החובות.
 בדיקת נאותות ההחלטות שהתקבלו 9.4

הערת המבקר בעניין תיוק החומר וקיום מעקב נאות נלקחת לתשומת ליבו של הוועד 
 ויפעל בהתאם.

 ות של מקורביםמחיקת חוב 9.5
מכיוון שהדיון נערך בעילום שם המבקש, הרי שחבר ועד לא ידע כלל שהמבקש הינו 

 קרוב משפחה והמקרה נדון עניינית. 
 2016מחיקת חובות  9.6

לנוכח ההצלחה בגביית החובות, הנושא הועלה במסגרת דיוני ישיבות מליאת הוועד 
. הדבר לא תועד בפרוטוקול הישיבה והוועד 2016והוחלט להמשיך בהסדר גם לגבי 

 לוקח הערה זו ויקפיד על תיעוד כנדרש. 
 
 
 
 
 
 


