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 מבוא כללי

 תפקידו של מבקר המועצה .1

הקפדה על תפקוד נאות של עובדי הציבור, בכל ארגון המספק שירותים לציבור, היא 

מסימני ההיכר של חברה תקינה. ההקפדה וההשגחה על שימוש נאות בכספים, על 

 יחס הוגן לציבור ועל ניקיון כפיים, חייבים להיעשות באופן קבוע וללא ליאות. 

ועצה נעשות כדבעי, מתמנה מבקר כדי לעזור למועצה ולהנהלתה לוודא שפעולות המ

 מועצה.

מינתה מבקר כמתחייב בחוק על מנת שיבדוק אם פעולות  מועצה אזורית חבל מודיעין

 המועצה נעשות כדין ותוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 

קיבלה הכנסת חוק פקודת העיריות, בו נקבעה חובה למנות  -תשל"א  - 1971בשנת 

נקבעה  בפקודת העיריות,  1990. בשנת   30,000רים שמספר תושביהן מעל מבקר בע

הרחיב שר הפנים,   1997כי החובה למנות מבקר עירייה חלה על כל העיריות. בשנת 

 בתקנות, את חובת מינוי מבקר פנימי גם למועצות המקומיות. 

ית את ( שביטל חלק47התקבל תיקון פקודת המועצות המקומיות )מס'  2007בשנת 

לצו המועצות המקומיות והחיל הוראות מפקודת העיריות על מבקרים  145סעיף 

 פנימיים במועצות מקומיות, ולראשונה גם על מועצות אזוריות.

תפקידו של מבקר המועצה, סמכויותיו ודרכי עבודתו, נקבעו בפקודת המועצות. עיקרי 

הקנות למבקר המועצה נועדו ל  החוק והסברים מובאים בהמשך. עיקרן של הוראות

 מעמד עצמאי, ע"מ להבטיח ביקורת יעילה, אפקטיבית בלתי תלויה. 

 הדלפות .2

 ג)ו(( קובע:170)ה( לפקודת המועצות )סעיף 13סעיף 

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד "
ר העיריה, ואולם מבקר שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבק

 ."העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור

 א( קובע:334)ה( לפקודת המועצות )סעיף 13סעיף 

ג)ו( או תנאי 170"המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 

 מאסר שנה" —בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו 

ממצאי ביקורת שעברו בדיקה ממצה, תוך הצגתם בפני האנשים הנוגעים לנושא רק 

ורק לאחר שממצאים אלו נבחנו ביסודיות על רקע מערכת שלמה  -וקבלת התייחסותם 

ורק לאחר שנוספו הסברים והערות הביקורת, ראוי לדוח הביקורת  -של נתונים

ת או חלקיות, ועקב כך עלול שיפורסם. כל פרסום אחר עלול לכלול עובדות לא מדויקו

 להיגרם עוול לעובדי מועצה או אנשים הקשורים עמה בקשרי עבודה.
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 מועד קיום הביקורת .3

אחת השאלות המרכזיות בהן מתחבטת הביקורת היא השאלה בדבר מועד עריכת 

 הבדיקות. 

על מנת לעשות את הביקורת יעילה ומועילה, מאמין מבקר המועצה כי על הביקורת 

 את בדיקותיה למועד העשייה, ככל האפשר, וברוח זו פועלת הביקורת.לקרב 

ישנם מצבים בהם בודקת הביקורת פעולה מתמשכת. במקרים כאלה, אם מתגלים 

לביקורת פגמים בביצוע הפעולה, היא מתריעה על הפגמים במועד סמוך לגילויים ע"מ 

לתקנם ואינה ממתינה עד לסיום תהליך הבדיקה כולו. כך פעלה הביקורת גם השנה 

 במספר נושאים. 

 תוכניות עבודה .4

 כללי 4.1

פיינים של תכנון עבודת הביקורת הוא הקושי לקבוע בדייקנות את  היקף אחד המא

העבודה, לאור האפשרות שבמהלך ביקורת בנושא מסוים יתברר כי יש להמשיך 

ולהעמיק כדי להגיע לשורש הפגם ולגלות אותו במלוא היקפו, במגמה להשיב על 

 השאלות הבאות:

 יו ושורשיו.מהו הסיכון שבליקוי ומהו היקפו, על כל שלוחות (א

 מה הסיבה שגרמה להיווצרות הפגם, ומי נושא באחריות לכך. (ב

 האם יש במועצה פונקציות דומות או זהות, בהן עלול להימצא הליקוי שנתגלה.  (ג

מהן האפשרויות של המועצה לתבוע ולקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו לה כתוצאה  (ד

 מפגיעה בזכויותיה.

 הוראות החוק 4.2

  :מיות קובעות כי מבקר המועצהפקודת המועצות המקו

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 
  -הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (2)

לא יעלה על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת  (3)
 על שני נושאים לשנת עבודה.

 עוד נקבע כי 

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד( 
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 סקר סיכונים 4.3

כדי להבטיח שתוכנית העבודה השנתית תכסה את כל הפעולות/נושאים המהותיים, 

 עורך מבקר המועצה סקר סיכונים.

שיטתיות שתכליתן לחשוף ולהעריך את יעילות סקר סיכונים הנו שם כולל לבדיקות 

מערך הבקרות בארגון. תהליכים בעלי חשיבות מטריאלית מחד ומערך בקרות לא 

אפקטיבי מאידך יצביעו על רמת סיכון גבוה. מבקר המועצה, בהתחשב במשאבים 

 העומדים לרשותו יפעל לערוך ביקורת, ככל שניתן, ע"פ תוצאות סקר הסיכונים. 

של  18פנימיים חייבים, מכוח התקנים המקצועיים ומכוח הנחיה מקצועית המבקרים ה

לשכת המבקרים הפנימיים, לבנות את תוכנית עבודתם בהתאם לממצאי סקר סיכונים. 

פרסם משרד הפנים חוזר, זאת בעקבות ממצאים שהעלה בנושא  2004יצוין כי במאי 

מיים נדרשים לערוך סקר , ובו הוא קובע כי מבקרים פני2002מבקר המדינה בשנת 

            סיכונים.

הביקורת תענה, בהתאם למשאבים העומדים לרשותה, לכל דרישה של ראש המועצה 

דרישות של ועדת הביקורת וכך ננהג בכל פנייה של מליאת  2לבדוק כל עניין, וכן 

המועצה, של חבריה ושל מזכיר וגזבר המועצה.להלן חלקו היחסי של תקציב מבקר 

 המועצה בתקציב המועצה: 

         

  ועל לבד.מבקר המועצה פ

 

 פיהם פועל מבקר המועצה-על עיקרי הוראות החוק

 מינוי מבקר המועצה .1

 ו לצו המועצות המקומיות מחייב מינוי מבקר המועצה:145סעיף 

 המועצה, בהחלטת ברוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה.." (א)

 תפקידי המבקר .2

מגדיר תפקידי המבקר א בפקודת העיריות שהוחל לפקודת המועצות, 170סעיף 

 כדלקמן:

 ואלה תפקידי המבקר: )א(

, 1965 -התכנון והבניה, תשכ"ה  לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק (1)
  לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות  נעשו כדין, בידי המוסמך

 והחסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)
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סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל לבדוק אם  (3)
 היעילות והחסכון;  דין, טוהר המידות ועקרונות

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת  (4)
  רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 גופים מבוקרים .3

 קרים כדלקמן:ב מגדיר את הגופים המבו 170סעיף 

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן  )ב(
לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי 
יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת 

 להלן "גוף עירוני מבוקר". לפי סעיף קטן זה ייקרא

עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו  לפחות אחד משני 

 תנאים:

המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר  (1

 מתקציבו השנתי. 

 המועצה משתתפת במינוי הנהלתו.  (2

 

 תוכניות עבודה .4

א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מתייחס לקביעת תוכנית 170סעיף 

 כדלקמן: העבודה של המבקר 

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 
  -הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 ;על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על  (3)
 שני נושאים לשנת עבודה.

הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העיקרון של 

 תלותו בבואו לבקר נושא שהוא החליט לבדקו.  -עצמאות המבקר ואי

 דרכי עבודת המבקר .5

כי עבודתו נקבעה בפקודת המועצות מבקר המועצה בקביעת דרעצמאותו של 

  -המקומיות בשלושה מישורים

 קביעת דרכי עבודה א.

 א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע כדלקמן:170סעיף  

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד(
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 הכנת התקציב והתקן ב.

 לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע:ה'  170בסעיף  

מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו,  ה(
לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת 
 משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר

  התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

 הוראות אלו שונות מההוראות החלות על שאר יחידות המועצה.

 מינוי עובדי לשכת מבקר המועצה וכפיפותם ג.

 ז לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע: -1ה 170בסעיף  

קר העיריה אלא אם כן ( לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מב1)ה
 (. 4( עד )1)ג()167התקיימו בו הוראות סעיף 

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר 1( על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה
( אם רכש ניסיון במשך 4)ג()167מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

 . 1992 -בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"בשבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו 

)ו( עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות  
 מקצועיות ממבקר העיריה בלבד.

)ז( לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה,  
 (.1א)171אלא בכפוף להוראות סעיף 

 העולה מקובץ הוראות אלו הוא: 

קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר המועצה. קביעת תוכנית 

העבודה תיעשה עפ"י שיקול דעת המבקר, לראש המועצה ישנה הסמכות לדרוש מן 

 נושאים. 2המבקר לבקר עניין פלוני, ולועדת הביקורת ישנה הסמכות לקבוע 

 הסמכויות לביצוע התפקיד .6

 ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן: 170בסעיף  א.

 המצאת מסמכים ומסירת מידע. 

)א( ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי 
המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, 

למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה ימציאו 
דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה 

 הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

)ב( למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל 
ל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של מאגר מידע רגי

 העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים להמציא 
 למבקר המועצה את כל המסמכים והמידע שבידיהם.

 ריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן:ב לפקודת העי170סעיף  ב.
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לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של  ה(
מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; 

 בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על  יש

 המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן.

מילות המפתח להבנה הם "החובה להזמין" ו"הזכות להיות נוכח" והן המילים "לצורך 

ך ביצוע ביצוע תפקידו" כלומר, נוכחותו של המבקר היא לצורך ביצוע תפקידו )ולא לצור

 תפקיד הועדה שבישיבתה הוא נוכח(.

 

לביקורת התברר כי קיימת אי הבנה וישנם אנשים הסבורים שנוכחותו של מבקר 

המועצה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה ואם השתתף 

 בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו.

         לה מזו.אין לך טעות גדו

מטרת נוכחותו של מבקר המועצה, או נציגו, בישיבות המועצה או ועדה מועדותיה היא 

למטרת הביקורת; יעילות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה ועדכנית, ככל האפשר, 

של פעולות המועצה על כל ענפיה המרובים. חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו, 

מתבצע בישיבת  -ת החלטות  חשובות והקצאת משאביםקביעת מדיניות, קבל -כלומר

מועצת המועצה, בהנהלתה ובועדות. מבקר המועצה משתתף בישיבות אלו כדי להיות 

 מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולת המועצה. 

 מינוי ועדת הביקורת .7

  קובע כדלקמן:  122סעיף  

 . ועדה ביקורת122" 

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.  (ב)

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד  (ג)
שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, 
יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת 

 הנהלה.

אש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם יושב ר (ד)
 הייתה במועצה סיעה אחת בלבד.

 א תפקידי ועדת הביקורת 122

 אלה תפקידי ועדת הביקורת )א(      

 על המועצה; לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור  (1)

 בכל דו"ח של מבקר המועצה; לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ו (2)
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 לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;  (3)

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת; (4)

 

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה". )ב(      

לוועדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, 

  לעיל(.  4להמליץ על נושא לביקורת )כאמור בסעיף למעט הסמכות 

         

 שמירה על סודיות .8

 חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאי הביקורת. .א

בעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים 

  ונפרט: -מקצועיים

 על פקודת המועצות: ב לפקודת העיריות שהוחל170. בסעיף 1

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו  -)ג( לגבי מידע החסוי על
 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו  )ד( 
 עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.איסור והגבלה החלים על    האמורה, כל 

 ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע:170. סעיף 2

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני 
שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר 

העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר  העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש
 פרסום כאמור.

הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם 

 על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, שלא בהתאם לחוק.

לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות  .ב

נהוג, לבין העברת מן המבקר לאנשים בתוך המועצה לרבות ברורות בחוק כיצד ל

 שנתבררו לביקורת הן רלוונטיות לעבודתם. חברי המועצה, שהעובדות

לעבודת הביקורת,   מניסיון שלמדנו בעניין זה עולה כי אחת הדרכים היותר מועילות

שמירת טוהר מידות ועקרונות  בתפקידה כמי שמסייע למועצה לפעול כדין תוך

לידיעת כל הנוגעים בדבר, את מלוא ממצאי  ילות והחסכון, היא להעבירהיע

 הביקורת כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויים.

וכן לחברי המועצה,  -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה 

את המידע  -בנושאים בהם הם ממלאים פונקציה אדמיניסטרטיבית עפ"י דין

קורת והוא רלוונטי לעבודתם. העובדים וחברי המועצה מחויבים שהוברר לבי

 בשמירת סודיות הממצאים. 
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כללים מקצועיים של עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה,  .ג

המבוקר הנוגעים בדבר  יש לבררו ולאמתו תחילה אך ורק עם עובדי הגוף 

ס אל הממצאים, להצביע להתייח ולא עם אף אחד אחר, על מנת שאלו יוכלו

 על טעות בהם או להסבירם.

כל זאת על מנת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך הביקורת ועובדה 

 מוטעית או בלתי מדויקת תפורסם אפילו כטיוטא.  

 דיווח .9

ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי דיווח של 170סעיף 

 ממצאי ביקורת כלהלן:

מבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, לא א( ה
באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את  1 -יאוחר מ

פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם 
ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, 

ב לחוק מבקר 21 -א ו21ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
 ]נוסח משולב[. 1958 -המדינה, תשי"ח

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני 
עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או  ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל

 הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

)ג( תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת 
 את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה )ד( הועדה לעניני ביקורת תדון בדו
לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה 
כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה 

יה עד האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעות
תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה 
את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של 

 העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון  תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את(1)ה() 
 מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור  (2)
בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף 

מציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו הערותיו, י
 לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח 

אחת לידיעת הציבור ע"י הנחתו על שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם 

מבעיות יסוד המובנות )אינהרנטיות( בעבודת הביקורת הפנימית במועצה, איתן צריך 

להתמודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על 

 אמינותו.

לפיו המבקר חייב להעביר את  47עקרון נוסף המבטיח את פומביות הדוח נקבע בתיקון 

ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון בדוח  הדוח למליאת המועצה כאשר
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חודשים במצטבר[. דהיינו פומביות הדוח, אינה תלויה עוד  5במסגרת הזמן שנקבעה ]

 בגורם כל שהוא. 

 

        

 פיטורין .10

 לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן: 171בסעיף 

באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא  (2)
מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה 

 ישיבה.

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי  )ג( 
 רים.לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטו

 ( נקבע:2א  )45)נ"מ( בסעיף  1958 -לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1990בתיקון משנת 

(, על 2( או )1)  36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  (2)
מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה,  העברתו מתפקידו או על מעשה החורג 

מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים  הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים שנקבעו
כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, 

תבורר לפי  -שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי
 ה." 45ג עד  45הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים 

מדינה ישנה סמכות לבחון החלטה על פיטורין של משמעות ההוראה היא שלמבקר ה

מבקר המועצה, אם תתקבל החלטה כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון 

 ג(.45ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים )סעיף 
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 דוח ביקורת רכש מספקים

 כללי .1
 

, לבקשת ראש המועצה נערכה ביקורת במועצה בנושא רכש 2015בהתאם לתכנית הביקורת לשנת 

 ושירותים עבודות, טובין להספקת ספקים עם מתקשרת מודיעין חבל האזורית המועצה מספקים.

 שנה מדי מיליון ש"ח 120-100 -כ הינו המועצה של השנתי הרכש היקף. פעילותה במסגרת

הביקורת נערכה במהלך חודשים ינואר עד אפריל  (.2014-2012 לשנים הכספיים לדוחות בהתאם)

 וממצאיה מתייחסים למצב עד לתקופת הביקורת. 2016

 הבדיקהמטרות  .2
 

 מטרת הביקורת הייתה לבחון בין היתר את הנושאים הבאים:

 בחינת קיומם של נהלי עבודה לביצוע רכש במועצה; 

  בהתאם להוראות החוקקיומם של תהליכי רכש בחינת נאותות; 

  הרכש הנעשה במועצהקיומו של מעקב ופיקוח נאות אחר; 

  מועצההמלאי המתקבל בקיומו של פיקוח נאות ובקרה אחר; 

  נאותות התשלומים לספקים בהתאם לשירות/הטובין אשר התקבל בפועלבחינת. 

 

 מתודולוגיה .3
 

 הביקורת נערכה באמצעות קיום פגישות עם גורמים שונים במועצה וביניהם:

 מנהל הרכש , 

 ,עובדים באגפי המועצה השונים 

 מנהלי אגפים שונים במועצה , 

 וכן עם גורמים רלוונטיים נוספים.

כמו כן, הביקורת הפיקה דוחות ממערכות המידע הממוחשבות במועצה, ובחנה מסמכים רבים 

 לרבות: 

  ,כרטסת ספקים מהנהלת החשבונות 

  ,חשבוניות של ספקים שונים 
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 מכתבים והתכתבויות שונות 

 ,רשימות של פרטי ההתקשרויות המחייבות ביצוע מכרז וסטאטוס ההליך המכרזי 

 או לנכון.מסמכים נוספים ככל שנמצ 

 

 התקשרות באמצעות ועדת מכרזים )מכרז פומבי/זוטא( .4
 

)א( לפקודת העיריות מטיל על כל רשות מקומית את חובת מינוי ועדת המכרזים  148סעיף 

 כדלהלן:

"המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות 

לפני ראש המועצה מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ 

על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר 

 בוועדת המכרזים".

מבין א לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובעים כי חברי ועדת המכרזים יבחרו 150-ו 148 סעיפים

את ו (ובלבד שיהא נציג אחד לפחות מסיעת האופוזיציה)חברי המועצה, לפי המפתח הסיעתי שלה 

 .להיות חבר בוועדה מועצהיושב ראש הוועדה. החוק אוסר על ראש ה

עדויות בשנים האחרונות התגלו ונחקרו במדינת ישראל פרשיות שחיתות רבות אשר הצביעו על 

 פרשת הולילנד, פרשת ישראל ביתנו)לקיומם של דפוסי פעילות מושחתים ברשויות מקומיות 

 ת.בעבירות שונונאשמו ערים ומספר רב של ראשי ועוד( 

לבחינת דרכים לחיזוק  הקים היועץ המשפטי לממשלה "צוות 2014בשל האמור, בחודש אפריל 

  .המשפטי לממשלה המשנה ליועץשלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי" בראשותו של 

בו שורת המלצות והצוות של דוח את המלצות ה היועץ המשפטי לממשלהאימץ  26.1.2016ביום 

לא יהיו וועדות המכרזים שינוי הרכב ועדות המכרזים בשלטון המקומי כך שת המלצה על לרבו

)מנכ"ל  מורכבות עוד מנבחרי ציבור אלא מבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות המקומיות

 .הרשות, מקבילו או נציגו; גזבר הרשות או נציגו; והיועמ"ש או נציגו(
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 התקשרויותועדת  .5
 

ההתקשרויות אינה ועדה סטטוטורית שפעילותה מחויבת בחוק אך היא נועדה להסדיר את ועדת 

( 8) 3עם יועצים וספקים אשר ההתקשרות עימם פטורה ממכרז מכוח תקנה  מועצההתקשרויות ה

 .1987 –לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

"העסקת יועצים ברשויות מקומיות בנושא  2015מבקר המדינה קבע בביקורת שערך בשנת 

 חיצוניים על ידי רשויות מקומיות", כי: 

"הבאת הבקשות להתקשרות עם יועצים לדיון והחלטה של ועדה מקצועית היא מגמה 

 חיובית בהסדרת התקשרויות עם היועצים בהליך מינהלי סדור ושקוף". 

פנים שפעילות הוועדה לא הוסדרה בחוק ולא קיימות הנחיות מחייבות של משרד ה למרות 

המסדירות את פעילותה, על מנת לנהל תהליכי עבודה נאותים, על ועדת ההתקשרויות לנהל 

תוך מתן הזדמנות שווה לכל ספק לקבלת עבודות בפטור ממכרז, בכפוף תהליכי רכש נאותים 

 ליכולתו המקצועית והצעתו הכספית. 

נדרשת לבחון את שכר  בשל היעדר קיומו של הליך מכרזי בעת התקשרות הפטורה ממכרז, הועדה

, וככל שהוועדה תהיה סבורה כי מועצההטרחה אשר משולם לכל יועץ עבור מתן השירותים ל

קיימת אפשרות לביצוע התקשרות טובה יותר בעת קיום הליך מכרזי, באפשרותה להורות על 

 ביצוע הליך מכרזי.

 ועדת רכש .6
 

כי  קובעות 1998–ול טובין(, התשנ"חתקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניה

 על כל רשות חלה חובה להקים ועדת רכש ובלאי.

 כגון נושאים מוסדר בנוהל לקבוע עליה היתר בין, החוק מהוראות נגזרות הועדה סמכויות

 :להלן המפורט

 10,000-מ החל, כספי בהיקף התקשרות של מוקדם אישור כגון – הקטגורי הפטור שיעור 

 .זוטא ממכרז הפטור לסכום עד ₪

 ספק עם מסגרת התקשרות אישור דרכי. 

 ואדריכלים מתכננים, יועצים עם התקשרות כל אישור דרכי. 

 השרות מזמין המנהל לנימוקי בהתאם" יחיד הצעת" סמך על ספק עם התקשרות אישור. 
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 :תקין רכש בהליך להתבצע האמורות הוועדה פעולות שלבי להלן

 

 

 : יתועדו במסגרתו, פרוטוקול ינוהל, הרכש וועדת של  ישיבה בכל

 והנוכחים המשתתפים זהות  ; 

 הועדה כינוס מועד ; 

 הפרק שעל נושאים ; 

 הרכש מנהל י"ע ההחלטות רישום, 

לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל כי  עוד נקבע

 רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל דין.

אף האמור רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובין ללא אישור מאת ועדת רכש ובלאי, אם על 

 הפטורה", רכוש או נפש" להצלת בגללה מתקשרת שהרשות לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה

 מורשי ידי על רק הזמנות ייחתמו חירום בעתות גםו מכרזים לתקנות( 3)6 תקנה לפי כללי ממכרז

 .הרכש וועדת באישור צורך ללא  אך החתימה

 תקציב בסיס על, כדין חתימה מורשי ידי על חתומה ,כדין בהזמנה תהיה ההתקשרות מקרה בכל

 .מראש מאושר

ועדת הרכש אחראית על ניהול רכישות שאינן חייבות בביצוע מכרז פומבי/זוטא בהתאם לתקנות 

 .1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח
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 הביקורת ממצאי פירוט .7

 

 מועצהלקוי ב הרכש הליך ביצוע  7.1

 

 המחייבת הנורמה 7.1.1

 על תופקד הרכש ועדת, חוק פי על הרשות של מקצועית" חובה ועדת" הינה" ובלאי רכש ועדת"

 מבקרת הועדה. הבלאי רישומי את וכן רישומו את מבקר וכן ומאשר מחליט כגוף, הרכש פעילות

 וועדת סמכותה בתחום(, ושירותים טובין של שכירות או/ו רכש) המועצה התקשרויות תהליכי את

 את מהווים, הרכש מנהל של המקצועית עבודתו עם ביחד ומאשר מחליט כגוף, והבלאי הרכש

 .ממכרז הפטורות הרשות של ההתקשרויות וביצוע רכש לניהול הכוללת מסגרת

 ככל תכלול, לכך שניתן המועצה לאישור ובהתאם, 1הפנים משרד הנחיות לפי הרכש ועדת הרכב

  :הבאים התפקידים ממלאי את הניתן

 הרשות ל"מנכ/  מזכיר 

 הרשות גזבר 

 לרשות המשפטי היועץ. 

 :קלאסי רכש בתהליך השלבים 7.1.7

 

                                                           
1
 4/09(, עיריות) 1/09 ל"מנכ חוזר ,שינוי סיעת' נ עילית נצרת עיריית ראש אריאב מנחם 384/07 עעם 

 (ואזוריות מקומיות מועצות)
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 הביקורת ממצאי 7.1.3

, ועוד מהספקים והשירותים הטובין הזמנת, הספקים בחירת לרבות הרכש תהליכי .א 

 וועדת באמצעות ולא הקיימות הרכש לדרישות בהתאם השונים המועצה באגפי מתבצעת

 .הרכש

 לאבטחת הנדרשות התקשרויות או/ובמועצה כאמור, לא פועלות ועדות רכש ובלאי  .ב 

 .לחוק בניגוד תקין רכש של קיומו

 לא נמצאו נהלי רכש והמועצה לא קבעה את מדיניות הרכש. .ג 

 

 פיקוח כל ללא, עיניו כראות רכש תהליכי מבצע אגף כל, כאמור הרכש ועדות היעדר בשל

 הולמות, שלא בהתאם לחוק ולמדיניות הרכש שנקבעה. ותובקר

 

 

 

 

 הרכש בהליך תפקידים הפרדות היעדר 7.1.4

 

 בניגוד, השונים העירייה מאגפי אחד בכל יחיד גורם ידי על נעשה במועצה הרכש תהליך

 :כדלקמן הפעולותשלל  את מבצע הגורם אותו, כדוגמא כך. תפקידים הפרדת לעיקרון

 ברכש הצורך על מחליט. 

 המחיר הצעות את אוסף. 

 אחר ובקרה פיקוח ללא)  ללא מפרט תואם לכל המציעים הזוכה בספק בוחר 

 (.בחירתו

 לספק רכש הזמנת מנפיק. 

 התקבלו שאכן ככל, השירות/הטובין קבלת את מאשר. 

 עליו השמירה על ואחראי, קיבל שאכן ככל, שקיבל בטובין משתמש. 

 לתשלום הספק חשבונית את בחתימתו מאשר. 

 

היעדר הפרדת התפקידים כאמור והיעדר מנגנוני פיקוח ובקרה אחר תהליכי הרכש הנעשים 

המאפשרות לגורמים רבים במועצה לאשר באגפים השונים במועצה מותירים פרצות רבות 

רכישות מספקים ללא הליך מכרזי ואף לאשר לספקים תשלום עבור טובין/שירות אשר לא 

המועצה )כפי שיפורט בהמשך הדוח( ומהוות פתח  התקבלו בפועל/לא נמצאים בשימוש

 למעילה וסיכוני הונאה בהליך הרכש, כפי שאכן עלה בביקורת.
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 המלצות 

 או/ו ח"ש 1000 מעל רכישה: כגון הרכש בביצוע תפקידים הפרדת על להקפיד יש 

 .תפקידים בעלי מספר י"ע משמעותיות החלטות

 בנק חשבון פרטי שינוי/  ספק פרטי עדכון/  ספק לפתיחת הרשאה בעלייש להבטיח ש 

 .  תשלומים ולביצוע לאישור הרשאה בעלי  אינם יכולים להיות  הספק של

  יש להקפיד על הפרדת תפקידים בין הקניין למבצע התשלומים ובין קולט הטובין

 למבצע תשלומים ומאשר בפועל.

 בחוק לכללים בהתאם רכש ביצוע על והקפדה נוקשים רכש ביקורת כללי לאמץ יש  . 

 

 המועצה ח"ע -תשלום בגין טובין שלא התקבלו 7.1.5

 

וככל הנראה  מודיעין חבל הפועל עבורשהיו אמורים להיות  משלוח תעודתבבדיקתנו אותרה 

 :משלוח תעודת צילוםהעתק  להלן. מבנימינה מירי' לגב בפועל סופקו

 

 

 בפועל שליחה יעד המזמין יעד  
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 בדיקות מדגמיות

בשל הליקויים הרבים במנגנוני הבקרה אחר תהליכי הרכש )כפי שמפורטים בדוח( מבקר המועצה 

 בחן באופן מדגמי מספר רכישות שנעשו על ידי המועצה לרבות קיומו של הטובין בפועל.

בבדיקה עלו ממצאים חמורים המעלים חשדות לקיומם של תשלומים לספקים עבור ציוד שלא 

 התקבל בפועל במועצה.

 

 ממצאי הביקורת

 רכישת שולחן כדורגל:

עבור "שולחן  ₪ 2,272הפיק הספק אנרג'ים בע"מ חשבונית מס לתשלום בסך  22.9.2015ביום 

 כדורגל פנים ביתי". 

בהתאם לתעודת המשלוח, שולחן הכדורגל הביתי סופק והורכב בכתובת של בית פרטי 

 הנמצא בבנימינה )מחוץ לשטחי המועצה( לכאורה עבור גוף המכונה "הפועל חבל מודיעין". 

 

בפועל  התשלום לספק נעשה למרות ששולחן הכדורגל הביתי לא הועבר למועצה ולא נמצא 

 ברשותה.

 

שר לא הועבר בפועל למועצה אינו עומד בקנה אחד עם החוק ונדרש תשלום עבור טובין א

 להעביר לבדיקת היועץ המשפטי להמשך תהליך.

 

 התקבלו שלא שירות בגין תשלום 7.1.6

 ספורט מתקני ושיפוץ תיקון

 במועצה ספורט מתקני של תיקון עבודות לביצוע מחיר הצעות 3 התקבלו 2014 ינואר במהלך

 .ח"ש 160,362 -ל ה רבתמו העבודות לביצוע נבחרה"  מ"בע ואחזקות שבילים פסגות" וחברת

 התשלום נעשה 2.6.2014 וביום לתשלום חשבונית למועצה הפיקה החברה 13.4.2014 ביום

 .הרכש מנהל ידי על נחתמה שלא פי על אף החשבונות הנהלת ידי על לספק

 .ספורט מתקני שיפוץ/התיקון בתחום ניסיון כל אין העבודות לביצוע שנבחרה שבילים לחברת

 חברת ידי על בפועל בוצעו העבודות, שבילים לחברת נעשה והתשלום המחיר שהצעת למרות

 ".שמר"

 מנהל ידי על נבחר שבילים חברת של הבעלים, שבילים לחברת ל"הנ העבודות למתן מעבר

 .ועוד קיץ לקייטנות וטרופיות לחמניות אספקת, לאירועים קייטרינג לאספקת האגף
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 בתמורה) שמן בן הנוער בכפר סלים של ריפוד עבודות לבצע נדרשה שבילים חברת, מכך יתרה

 ₪ 7,200 -ל בתמורה) שמן בן בכרם סלים של ריפוד ועבודות( מ"מע בתוספת ₪ 7,200 -ל

 (.מ"מע בתוספת נוספים

 ביצוע אחר בשטח בקרה שבוצעה מבלי האגף מנהל ידי על לתשלום אושרה הספק חשבונית

 .בפועל העבודות

     –והחלפת סלים )בתמורה ל  סלים של ריפוד עבודות לבצע נדרשהובמושב בני עטרות החברה 

 ש"ח ( 32,000

 .כלל ביישובים עבודות נעשו לא בפועל כי העלתה המבקר בדיקת

 

או  עולים ממצאים אשר מעידים כי הזמנות של ספקים לא הגיעו ליעדם ות הנ"למבדיק

לכאורה של  עבירה פלילית. ממצא זה מעלה חשד לביצוע ששולם עבור שירות שלא ניתן

 בידי מורשה. ו/או סיוע לגניבה גניבה

 

 המלצות

 

 .היועץ המשפטי להמשך הליכיםלבדיקה מומלץ להעביר זאת 

יש לבצע תשלומים רק כנגד: הזמנה חתומה ע"י מורשי חתימה, ציון אישור קבלת 

 מול הגורם המזמין, חשבונית ספק מאושרת.טובין/שירות 

 .נוקשים רכש ביקורת כללי ץאמיש ל

 

 שינוי בין פרטי ההזמנה לחשבונית  7.1.7

 

עבור  ₪ 8,895אותרה הזמנת ציוד בשווי של במהלך בדיקת הזמנות מול הספק "ספורט גום" 

 חבל מודיעין.-קבוצת סירקין, כאשר החשבונית יצאה עבור החברה לתרבות ופנאי

 

 תהליך רכש פיקטיבי מהספק "ספורט גום" 7.1.7

 

 מנהל ידי על לו אושרה אשר לתשלום חשבונית" גום ספורט" הספק הגיש 18.8.2015 ביום

 ידי על נחתמה שלא פי על אף 19.10.2015 ביום החשבונות הנהלת ידי על שולמה ואף האגף

 .הרכש מנהל

חשבוניות )ממספר  11הצעות מחיר רטרואקטיביות עבור כללה  החשבונית, הספק לדברי

 -( שהופקו בגין הציוד שסופק במהלך השנה קודמת בסך כולל של כ22853-22863סידורי 

56,000 ₪. 

  51381 שחשבונית נרשם לגזברות החינוך מאגף שהועבר תשלום הוראת טופס י"עפ

 ".בנחשוןבביה"ס  החדש הספורט לאולם ספורט ציוד" הינה ₪ 38,044 ס"ע
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 500529 מספר הכניסה ובתעודת בהזמנה שרשום הציוד בין השוואה בדיקת הביצעהביקורת 

 הספורט באולם פיזית שקיים הציוד לבין,  למועצה פיזית שנכנסו שנרשם הפריטים של

 גום ספורט הספק של מהרשימה פריטים כלל אין הספורט באולם הבדיקה העלתה כי .נחשון

  .שהוזנה ההזמנה י"עפ

 הזמנת לספק שהופקה מבלי, אושרה הציוד שהזמנת מבלי נעשתה הציוד קבלתעוד עולה כי 

 התקבל, לכאורה שנרכש שהציוד ומבלי שנרכש לציוד ממוחשב רישום שקיים מבלי, רכש

 .במועצה בפועל

 

 עולה מהאמור, נחשונים באולם הספורט לציוד תיעוד כל מצא לאכאמור  המועצה מבקר

 .נגנב אך סופק לחלופין או בפועל סופק לא הציוד כי כבד חשש

 

 מהביקורת עולה כי המנהל אישר זאת בהתייחסותו בעת מסירת עדות, כדלקמן:

 

" ..תהליך ביצוע הזמנה במועצה הינו ארוך ועקב אילוצי הזמן משכתי 

ציוד מספורט גום וכשהגיעה דרישת תשלום מהספק ביצעתי תהליך 

 הזמנה דרך מערכת הרכש במועצה..." 

 

הביקורת מעירה בחומרה כי מדובר בתהליך שכל כולו פיקטיבי ונועד רק לכסות את יתרת 

 החוב שהצטברה אצל הספק.

 

 המלצות

 

 (הספק י"ע חשבון הגשת לאחר) בדיעבד שבוצעו רכש הזמנות איתורמוצע לבצע בקרה אחר 

 . ולהעברת הדוח ליועץ המשפטי לבדיקת חשש לפלילים ולפגיעה בטוהר המידות 

 

 העדפת ספק אחד על אחרים ללא הצדקה בשל קיומה של היכרות מוקדמת 7.1.7

 

 . פנים משוא וללא פניות ללא, קדומה דעה ללא תפקידו לבצע חייב ציבורי גוף כל

 סביר אדם האם -  אובייקטיבי מבחן הוא עניינים ניגוד של לקיומו המבחן: המשפט בית בעיני

 או סביר חשש העניין בנסיבות קיים כי יחשוב מהצד עליו ומסתכל העניין פרטי כל את המכיר

 .הוועדה של מצדה או אדם אותו מצד פנים משוא של לקיומו ממשי

 

 ספורט מתקני של תיקון עבודות לביצוע מחיר הצעות 3 התקבלו 2014 ינואר במהלךנמצא כי 

 -ל    בתמורה העבודות לביצוע נבחרה"  מ"בע ואחזקות שבילים פסגות" וחברת במועצה

 .ח"ש 160,362

 התשלום נעשה 2.6.2014 וביום לתשלום חשבונית למועצה הפיקה החברה 13.4.2014 ביום

 .הרכש מנהל ידי על נחתמה שלא פי על אף החשבונות הנהלת ידי על לספק
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 .ספורט מתקני שיפוץ/התיקון בתחום ניסיון כל אין העבודות לביצוע שנבחרה שבילים לחברת

 חברת ידי על בפועל בוצעו העבודות, שבילים לחברת נעשה והתשלום המחיר שהצעת למרות

 ".שמר"

 מנהל ידי על נבחר שבילים חברת של הבעלים, שבילים לחברת ל"הנ העבודות למתן מעבר

 .ועוד קיץ לקייטנות וטרופיות לחמניות אספקת, לאירועים קייטרינג לאספקת האגף

 

 ביצוע אחר בשטח בקרה שבוצעה מבלי האגף מנהל ידי על לתשלום אושרה הספק חשבונית

 .בפועל העבודות

 .שבילים חברת ידי על שמן בן בישוב כאמור עבודות נעשו לא בפועל כי העלתה המבקר בדיקת

 

 חשדות המועצה מבקר הציג הביקורת במהלך המועצה ל"למנכ המועצה מבקר ששלח במכתב

 :כלהלן, התקבל שלא ציוד עבור לספקים תשלום/ציוד לגניבת

 :23.11.2015 מיום נוסף מכתב

 באגפי רכש הזמנות של בנושא מטה החתום י"ע בדיקה נערכה האחרון החודש במהלך"

 .המועצה

, לדווח נדרש פליליות עבירות לביצוע חשד שמעלה פנימי מבקר החוק הוראות י"עפ כידוע

 : כדלקמן הבא הדיווח את לידיעתך להביא הריני לזאת ובהתאם כן על אשר

 ספורט אולם עבור ציוד הוזמן( מ"בע גום ספורט) 19.4.15 בתאריך 50449' מס לספק בהזמנה

' מס משלוח תעודת הוצאה 18.8.15 בתאריך. במועצה הספורט מחלקת מנהל י"ע החדש

 שהציוד וחתימה אישור עם 500529' מס כניסה תעודת הוצאה 24.8.15 ובתאריך 51381

 .ח"אש 38,033 ס"ע הספק י"ע 51381' מס חשבונית הוצאה 18.8.15 בתאריך. התקבל

 .הספורט מחלקת מנהל י"ע ואושר שנרכש הציוד נמצא לא הספורט באולם בדיקה לאחר

 

 התקבל שלא ציוד על כספים הוצאתשכלל  פיקטיבי בתהליך מדובר העולים מהממצאים

 . לכאורה

 בתחום ניסיון לו שקיים מבלי, שונים התעסקות בתחומי לספק כאמור עבודות מסירתבנוסף, 

 .המידות בטוהר לפגיעה כבד חשש מעלה, בפועל ידו על נעשות שהעבודות ומבלי

 

 

היכרות אישית ההתקשרות עם הספק קדם לה  הספורט' מח מנהל לדברי

 ניסיון כלל אין ושבילים פסגותוזאת על אף העובדה שלחב'  עימו

 .ספורט מתקני שיפוץ/בתיקון

 

 ניסיון על לו ידוע שלא אף על, השיפוץ עבודות לביצוע כספק בו בחר למה לשאלה בתשובה

 . זה לספק שיש קודם
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 עלויות ולהוזיל לעזור היכולת הספק נבחר בשל  כי הספורט מח' מנהל השיב

 מתקני של תקינות בדיקת עבודת את לבצע שמר חברת את לו שהביאוהוא זה 

 .סיסטם חברת במקום, במועצה הספורט

 

 .אישי וחיוב פלילית/משמעתית ענישהמשמעות החריגות: 

 

 

 

 רכש על חשבון המועצה לשימוש אישי 7.1.17

וחומרי הדברה שונים לצורך ביצוע עבודות ריסוס בישובים. הריסוס המועצה רוכשת ציוד 

 נעשה על ידי האגף המוניציפאלי אשר אחראי על רכישת הציוד, חומרי ההדברה ועוד.

מבקר המועצה התריע בפני מנכ"ל המועצה בדבר שימוש בלתי תקין בציוד ובחומרים 

 שנרכשו, כלהלן:

 :16.7.2015מכתב מיום 

בתחום הרכש והמחסן התגלו ממצאים חמורים. ציוד של מחלקת  "במסגרת ביקורת
 תחזוקה נמצא בבתי העובדים, תקופה ארוכה ואינו חוזר למחסן.

 להלן חלק מהציוד החסר:

מפוח חשמלי מוטורי, צינור לשחרור סתימות, סולם אלומיניום, מנשאי גב לריסוס, 
 חומרי הדברה וריסוס, כפפות עבודה ועוד.

ם של המועצה נמצאים בבתי העובדים ולא חוזרים לסדנת התחזוקה בנוסף טרקטורי
בסוף היום, הובא לידיעתי שנעשה שימוש בהם לעבודות פרטיות לאחר שעות העבודה 

 לכאורה.

מפאת חומרת הממצאים הראשונים אבקש את התערבותך להחזרת הציוד לאלתר 

 מצעים משמעתיים".למועצה. ובירור הנושא ע"י המנכ"ל מר יוסי אלימלך לנקיטת א

בדיקת מבקר העירייה העלתה כי עובדי האגף מבצעים שימוש בציוד בהתאם לאמור, 

 וחומרי ההדברה הנרכשים לצרכיהם הפרטיים.

 

 גביית דמי שימוש ממפעיל חוג טניס שלא כדין והעברת התמורה לצד ג'  7.1.11

דמי שימוש חודשיים עבור  להעביר נדרש הטניס חוג מפעיל ולפיו מידע הגיע המועצה למבקר

 הסכום, הטניס חוג ממפעילי שנמסרו הקבלות י"עפ .ספורטלמנהל מח' ה שימוש במתקן המועצה,

 בוצע התשלום .ח"ש 2,000 ל עלה זה ובהמשך לחודש ₪ 1,400 היה 2009 משנת ששולם החודשי

 .בלבד בשקים

 לתשלום בתמורה,  2009 שנת בתחילת כי עולה הטניס חוג ממפעילי שנתקבלו אסמכתאות י"עפ

 כפר ספורט עמותת, סירקין כפר .ס.ע של לוגו נושאות קבלות הספורטמנהל מח' מ קבלו החודשי
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, מודיעין חבל אזורית מועצה:  הכיתוב גם מופיע ובקבלה , 580346484' מס עמותה  ר"ע סירקין

 עוסק י.ק שם על קבלות הופקו בהמשך.  03 – 9722888:  טל.  73100, רמלה .נ.ד. שוהם מרכז

 .17.6.2015 ועד 22.10.2012 מ 25342486. ז.ת. פטור

 אגודת של ההסעות על אחראי והוא כח וגבעת יהודה בטירת מאמן הנומהביקורת עולה כי י.ק 

 .מודיעין חבל הפועל

 השיב י.ק? של לידיו ישירות הטניס חוג ממפעילי שגבה התשלום את העביר מדוע לשאלה בתשובה

. כח בגבעת עבודתו עבור י.ק  את לתגמל כדי טוב יותר מנגנון לו היה לא כי ספורט מח' ה מנהל

 הוא כיספורט  מנהל מח' ה מסר עוד .חשבונית וכנגד כחוק והתנהלה נוחה הייתה ההתנהלות

 .כשנה נמשך הזה שהסידור מעריך

תוך שימוש  הביקורת מעירה בחומרה כי מדובר בשימוש לרעה בסמכות של מנהל שלא כדין

 .שהתקבלו, ללא אישור מהגורמים המוסמכים אסור בכספי התמורה

 

 חובת ביצוע מכרזיםאי קיום    7.7

 

ת על ניהול רכישות המחויבות בביצוע מכרז ואחראיוהרכש של המועצה ת המכרזים וועד

ומתן המלצה על הספק הזוכה  1987-בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח /זוטא(פומבי)

 בכל מכרז פומבי.  מועצהלפני ראש ה

בהתאם להוראות ו לפקודת העיריות 197מכוח סעיף כריתת החוזה מתבצעת במסגרת מכרז 

ההתקשרות החייבת בעריכת סכום הקובעות את  1987–תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח

 מכרז.

לבצע הליך מכרז  מועצהחייבת ה 1987-בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח

זוטא/פומבי כשברצונה להתקשר בחוזה עם ספק עפ"י סכומי ההתקשרות הבאים המעודכנים  

 :15.12.2015לתאריך 

 הליך ההתקשרות הנדרש בש"ח סכום ההתקשרות

 142,300-עד ל

ביצוע הליך מכרזי הכולל 

מחיר איסוף הצעות 

 מועצהבהתאם לנוהלי ה

142,300 - 347,700 
     מכרז זוטא הכולל פניה 

 ספקים או קבלנים 4-ל

347,700 - 695,300 
    מכרז זוטא הכולל פניה 

 ספקים או קבלנים 6-ל



31 
 

, מנוהלים באגפי המועצה השונים האחראיים ₪ 142,300 -כאמור, מכרזים בהיקף כספי הנמוך מ

 הצעות המחיר ובחירת הספקים.על ביצוע איסוף 

  ממצאי הביקורת

בשל היעדר פיקוח ובקרה אחר תהליכי הרכש הנעשים באגפי המועצה, בחירת ספקים באגפי 

 המועצה נעשים ללא מכרזים וללא תהליכי רכש נאותים.

מבדיקת רשימת המכרזים שנעשו באגף המוניציפלי נמצאו התקשרויות רבות עם ספקים 

ורק לאחר שהביקורת העלתה את האמור, החלה המועצה בעריכת מכרזים שנעשו ללא מכרז 

 להתקשרויות כאמור.

 

 להלן רשימת ההתקשרויות של האגף המוניציפאלי )שרובן נעשו ללא הליך מכרזי נאות

 (:2015והסדרתם החלה בעקבות הביקורת, החל משנת 

 אגף מוניציפאלי

 סטאטוס המכרז פרטי המכרז מחלקה

 מחלקת בטחון

 2016 -המכרז נעשה ב שמירה

 2015 -המכרז נעשה ב כיבוי אש

 2015 -המכרז נעשה ב מצלמות אבטחה בישובים

 2015 -המכרז נעשה ב לחצני מצוקה, מערכות אזעקה

 2015 -המכרז נעשה ב אחזקת מקלטים ציבוריים

 מחלקת ביוב

 קיים מכרז בתוקף תחזוקת קווי ביוב

 קיים מכרז בתוקף תחזוקת תחנות שאיבה

מכרז בביצוע דרך מכרז  החלפת ותוספת קוים
 מועצתי

 מחלקת תברואה

 2016 -המכרז נעשה ב פינוי אשפה וגזם

 קיים מכרז בתוקף פינוי וטיפול במרכיבי המחזור

 לא קיים מכרז רכישת פחי אשפה

 2015 -המכרז נעשה ב תחזוקה קטן מחלקת תחזוקה
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 אגף מוניציפאלי

 סטאטוס המכרז פרטי המכרז מחלקה

 2015 -נעשה בהמכרז  תחזוקה מועצתי

תשתיות )כבישים, צנרת ביוב, 
 מים(

 2016 -המכרז נעשה ב

 2016 -המכרז נעשה ב תחזוקת מזגנים

 2016בהכנה לקראת ביצוע  אחזקת חשמל תאורת רחובות

 2016בהכנה לקראת ביצוע  אחזקת חשמל , מבני ציבור

 2016 -המכרז נעשה ב הדברה

 מכרז בתוקףקיים  תחזוקת מגרשי משחקים

 קיים מכרז בתוקף גינון למוסדות חינוך ומבני מועצה

תחזוקת תשתיות המים בלפיד 
 ובמבני המועצה

 קיים מכרז בתוקף

 )בהכנה( באחריות רכש אספקת מזגנים

 )בהכנה( באחריות רכש רכישת חומרי חשמל

סימון כבישים, תמרורים והסדרי 
 בטיחות

 בוצע -בהכנה משכ"ל 

 

 

 בחירה בספקים שאינם עומדים בדרישות 7.3

נמצא כי בשל היעדר מכרזים, אגפי המועצה בוחרים בספקים מבלי לבחון את עמידתם 

 בדרישות המועצה ובדרישות החוק )כגון חשמלאי ללא תעודת חשמלאי ועוד(. 

 

חשוב להדגיש, כי רוב הספקים שעבדו עם המועצה עד למועד ביצוע הליכי המכרזים, לא 

למכרזים שביצעה המועצה, סביר להניח כי הספקים לא השתתפו בתהליכי המכרז נגשו 

 בשל אי יכולתם לעמוד בתנאי הסף הנדרשים בהם.
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 הזמנות מספקים 7.4
 

 1998–תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"חל 11סעיף 

 מחייב את המועצה להנפיק הזמנות רכש לספקים עבור כל פריט טובין נרכש, כדלהלן:

 )א( רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר."

)ב( טופס ההזמנה יכלול תיאור מלא של הטובין שהוזמנו ופרטים נוספים על אודותם, 

משלוח, אופן אריזה, מועדי אספקה לרבות כמות, מחיר יחידה, תנאי תשלום, תנאי 

 ותקופת אחריות.

 ."טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים )ג( 

הזמנות הרכש מהוות את הבקרה העיקרית הקיימת בהליך הרכש, בקרות אשר נועדו למנוע 

 כשלים מהותיים בתהליך הרכש. 

ים ללא אישור ומבלי שנערך על מנת לפקח אחר כל הרכש הנעשה ולמנוע מקרים של הזמנה מספק

הליך רכש נאות, על המועצה לנהל את כל הרכש )טובין ושירות( באמצעות הפקת הזמנות תוך 

 החתמת מורשי החתימה של המועצה.

ודגש, כי אי שימוש נאות בהזמנות רכש המאושרות כדין המוודאות קיומו של הליך רכש נאות י

 ון:מטיל על המועצה סיכונים וחשיפות רבות, כג

 .תשלומים לספקים בסכומים גבוהים מאלו שסוכמו עימם 

 .תשלומים עבור טובין/ שירות שלא התקבל בפועל 

  אי רישום וניהול נאות של הטובין הנרכש מהספקים )וכפועל יוצא חוסר יכולת לפקח

 אחר קבלת הטובין והשימוש בו(.

 מכרזי כנדרש  ביצוע רכישות מספקים )וגם תשלום( עבור רכש מבלי שהתקיים הליך

 בחוק.

 .)ביצוע תהליכי רכש בדיעבד )התמכרויות פיקטיביות בין ספקים 

  .היעדר בקרה תקציבית ראויה וביצוע התקשרויות עם ספקים, ללא תקציב מאושר 

  הפקת הזמנות בדיעבד 7.4.1

נמצאו מקרים באגפי המועצה בהם האגפים מזמינים מהספקים טובין ושירותים ללא הזמנה 

 לאחר קבלת הטובין/השירות פועלים לאשרר את ההזמנה לספק.מאושרת ורק 

אשרור הזמנה כאמור מונע קיומה של ביצוע תהליך רכש נאות וקיום התמחרות עם הספקים 

טרם הבחירה בהם. רכישה ללא הזמנה אינה עומדת בקנה אחד עם כללי המינהל התקין 

 ועלולה להעלות חשש לפגיעה בטוהר המידות.
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 הזמנות טובין אי הפקת  7.4.7

לתקנות, כל ההזמנות המופקות ממערכות המחשוב של המועצה מופקות  11בניגוד לסעיף 

 כהזמנות שירות ולא כהזמנות טובין.

בשל אי הפקת הזמנות טובין, לא קיים רישום ממוחשב לטובין שרכשה המועצה ובשל כך, לא 

 ניתן לבצע ספירות מלאי.

 

לבצע פיקוח ובקרה אחר הטובין הקיים והשימוש  היעדר רישום המלאי מונע כל יכולת

 הנעשה בו. 

 

 פיצולי הזמנות  7.4.3

נמצאו מקרים של פיצולי הזמנות באגפי המועצה השונים, על מנת להימנע מחובת ביצוע 

 המכרזים. 

הביקורת מדגישה, כי בהתאם לחוק, חובת המכרזים חלה על כל רכש הנעשה עבור אותו סוג 

התקשרות אחת, בין אם מאותו הספק ובין אם ממספר ספקים  של טובין ושירות בתקופת

 שונים.

 

על מנת לעמוד בהוראות החוק ועל מנת ולהימנע מפיצולי הזמנות מכרזים  לבצעעל המועצה 

לוודא כי המועצה מבצעת את ההתקשרויות המיטביות עם הספקים )מבחינת המחיר 

 והאיכות(.

 

 אי אישור ממוחשב של הזמנות הרכש  7.4.4

הזמנות הרכש לא מאושרות בחתימות ממוחשבות אלא בחתימות ידניות, קלות לזיוף,  נמצאו

 דבר המאפשר הפקת הזמנות ואישורן בדיעבד.

 

היעדר חתימה ממוחשבת של הזמנות הרכש מקשה על קיומן של בקרות נאותות בתהליכי 

 הרכש.

 

 מידור מנהל הרכש  7.4.5

מנהל הרכש דבר אשר מונע ממנהל הרכש מספקים נעשות ללא אישור רוב הרכישות נמצא כי 

לפקח ולבקר את הרכש הנעשה במועצה, לעקוב אחר הטובין הנרכש ולוודא כי השימוש 

 הנעשה בטובין הינו תקין.
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וללא כל בקרה של מנהל הרכש מנוגד לחוק ואינו ביצוע רכישות ללא אישור מנהל הרכש 

 עומד בקנה אחד עם כללי המינהל התקין. 

 

 חסן מרכזי אי ניהול מ 7.4.6

נמצא כי רכש הטובין הנעשה מגיע ישירות לאגפים, דבר אשר מונע קיומה של הפרדת 

 תפקידים נאותה ולא מאפשר בקרה אחר קבלת הטובין מהספקים בפועל. 

 

הקיים לה ולבצע יצוין, כי רק בעקבות הביקורת החלה המועצה להשתמש במחסן הראשי 

 למחויב בחוק. את רכישת הטובין באמצעות המחסן, בהתאם

 

  אי רישום וניהול הטובין 7.4.7

מהביקורת עולה כי לא קיים רישום וניהול של הטובין הנרכש מהספקים וכפועל יוצא מכך, 

המועצה לא מפקחת ולא עוקבת אחר קיומו של הטובין שרכשה ואופן השימוש בו באגפי 

 המועצה השונים.

 

בשל היעדר ניהול ופיקוח אחר הטובין והמלאי, באפשרות כל אחד מאגפי העירייה 

 להשתמש במלאי שרכש לצרכיו הפרטיים מבלי שהדבר יעלה בבקרות הקיימות. 

 

 תשלום חשבוניות שלא אושרו כדין 7.4.7

 השירות/הטובין את קיבלו אשר העירייה לאגפי הספקים ידי על מוגשות הספקים חשבוניות

 . שהזמינו

 :שלהלן הגורמים ידי על חתםיולה להיבדק נדרשת חשבונית כל

 .השירות/הטובין מקבל •

 .האגף מנהל •

 .הרכש מנהל •

 שקיבלו השירות/לטובין בהתאם הספקים חשבוניות את לבחון נדרשים,  כאמור הגורמים

 .חתימתם באמצעות לתשלום שלהם החשבוניות את ולאשר

 לרוב הנעשה לספק ותשלום החשבונות בהנהלת להקלדה מועברות המאושרות החשבוניות

 .ב"במס

 להיות אמורה לא, מאושרת רכש הזמנת עבורה שקיימת מבלי המוגשת חשבונית כי, יודגש

 גם) מהספק השירות/הטובין הזמנת כדין אושרה לא שכן, החשבונות הנהלת ידי על משולמת

 (.התקבל השירות/הטובין אם
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מבצעת תשלומים לספקים גם במקרים בהם החשבוניות לא הנהלת החשבונות נמצא כי 

נחתמו על ידי מנהל הרכש וכפועל יוצא מכך, מנהל הרכש לא בחן ולא בדק כי 

 הטובין/השירות התקבלו בפועל.

 

נהל ש אינו עומד בדרישות החוק ובקנה אחד עם כללי המתשלום ללא חתימת מנהל הרכ

 התקין ומהווה פתח לפגיעה בטוהר המידות.

 

 המלצות למניעת והפחתת חשיפות בתשלומים לספקים .7
 

 : מוצע לבנות מערכת דוחות בקרה )להרצה חודשית /תקופתית ( כגון

 

 פיצול של הזמנהאיתור הזמנות אשר קיים חשד כי הן  •

בחינת קשר בין ספק  ביצוע ניתוחים סטטיסטיים אחת לתקופה של הזמנות תוך •
 וקניין. 

 של מוצרים ושירותים לאיתור חריגים. ניתוח סטטיסטי של הצריכה התקופתית  •

 .רכש מוצרים שלארגון אין צורך בהםאיתור  •
 
 

 :  יש להבטיח ביצוע תשלומים רק כנגד

  הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה 

  אישור קבלת טובין  /שרות 

  חשבונית ספק מאושרת 

 הדפסת צ'קים רק מול כרטיסי ספקים פעילים .   •

 להעדיף ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב )במקום המחאות(   •

לתאם עם נציג הבנק כי בקשה לביצוע העברה בין  חשבונות תכובד רק לאחר קבלת  •
 אישור טלפוני ממנהל בכיר בארגון. 

 

 הקפדה על הפרדת תפקידים בין: יש להבטיח 

בעלי הרשאה לפתיחת ספק  /עדכון פרטי ספק  /שינוי פרטי חשבון בנק של הספק   •

 לבין:  בעלי הרשאה לאישור ולביצוע תשלומים.  

בעלי ההרשאה לביצוע תשלום )הדפסת המחאות  /שליחת מס"ב(  לבין:  בעלי הרשאה   •

 לרישום פקודות יומן וביצוע התאמות בנק. 

 דים בין:  הקפדה על הפרדת תפקייש להבטיח 

 .קרי: שהקניין לא יאשר חשבונות-קניין  לבין: מבצע התשלומים בפועל •

 מחסנאי )קולט טובין(  לבין: מבצע התשלומים בפועל.   •



37 
 

 

 

 מועצה אזורית חבל מודיעין

 

 דוח ביקורת

 

 מחלקת התחבורה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 תוכן עניינים

 כללי 40

 מטרות הביקורת 40

 שיטת ביצוע הביקורת 40

 מבנה ארגוני 42

 רקע 44

 :ממצאי הביקורת 

 מינוי קצין בטיחות .6 46-47

 תפקיד קצין הבטיחות .7 46-47

 כללי  .7.1 46-47

 יומני רכב .7.2 48-51

 בקרה אחר כשירות הנהגים  .7.3 52-53

 ביצוע הדרכות תקופתיות לנהגים .7.4 54-55

 מעקב אחר ביצוע טסט שנתי .7.5 55

 מעקב אחר תקינות הרכבים  .7.6 55-66

 רכישת דלק מחברת סונול וחברת טן .8 67-69

 ביטוח רכבי המועצה .9 70-73

 מכירת רכבי המועצה .10 73-74

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 כללי

, נערכה ביקורת במועצה האזורית חבל מודיעין )להלן : 2015בהתאם לתכנית הביקורת לשנת 

 "( בנושא הפיקוח אחר השימוש ברכבי המועצה.המועצה"

וממצאיה מתייחסים למצב עד לתקופת  2015נובמבר  הביקורת נערכה במהלך חודשים יולי עד

 הביקורת.

 

 

 מטרה

 מטרת הביקורת הייתה לבחון בין היתר את הנושאים הבאים:

 מינוי קצין בטיחות כאחראי על השימוש ברכבי המועצה; 

 בחינת נאותות תפקוד קצין הבטיחות בהתאם להוראות החוק; 

  המשתמשים ברכבי המועצהקיומו של מעקב ופיקוח נאות אחר נהגי המועצה; 

 קיומו של פיקוח נאות ובקרה אחר השימוש הנעשה בפועל ברכבי המועצה; 

  בחינת נאותות תהליך הרכש וההתקשרות עם ספקי הרכב העיקריים )רכישת דלק

 ;מוסכים( -ושירותי תיקון כלי הרכב

 .בחינת קיומם של ביטוחים נאותים לרכבי המועצה 
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 הביקורת: שיטת עבודת

 הביקורת נערכה באמצעות קיום פגישות עם גורמים שונים במועצה וביניהם:

  ,מנהל מחלקת התחבורה 

  ,מנהלת החשבונות הראשית במועצה 

  מנהלת כוח אדם 

 וכן עם גורמים רלוונטיים נוספים.

כמו כן, הביקורת הפיקה דוחות ממערכות המידע הממוחשבות במועצה, ובחנה מסמכים רבים 

 ות: לרב

  ,יומני רכב, טכנוגרף 

  ,רישומי נוכחות עובדי מחלקת הרכב 

 ,תלושי שכר של עובדי מחלקת הרכב 

  ,כרטסת ספקים מהנהלת החשבונות 

  ,חשבוניות של ספקים שונים 

 .מסמכים נוספים ככל שנמצאו לנכון 
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 מבנה ארגוני:

 רכבים –מבנה ארגוני אגף מוניציפאלי 
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 ארגוני מחלקת תחבורה מבנה

 

 

מחלקת הרכב במועצה כפופה לאגף החינוך. בראש המחלקה עומד מנהל המחלקה ותחתיו 

 נהגי אוטובוס. 11נמצאים מזכירת המחלקה, סדרן ההסעות וכן 
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 רקע

המועצה האזורית חבל מודיעין משתמשת לצורך פעילותה ומתן השירותים לתושבים, בסוגים 

 שונים של כלי רכב.  

 להלן סוגי כלי הרכב העיקריים המשמשים את המועצה:

האוטובוסים משמשים את המועצה לצורך העברת תלמידים מבתי  - אוטובוסים .1

מגוריהם שבשטחי המועצה למוסדות החינוך ובחזרה. בנוסף, האוטובוסים מופעלים 

 לצורך לקיחת התלמידים לטיולים ואירועים שונים הנערכים במסגרת הלימודים. 

באמצעות נהגי האוטובוסים מנוהלים על ידי מחלקת הרכב המפעילה את האוטובוסים 

 המחלקה ומפקחת אחר פעילות האוטובוסים.

כלי רכב אלו )כגון: טנדרים, טרקטורים ועוד( משמשים את המועצה  - רכבי עבודה .2

לפעילות השוטפת של אגפיה השונים ובעיקר נמצאים בשימוש האגף המוניציפאלי 

תחזוקה  במועצה המטפלת בתחומים כגון שיפור פני המועצה, אחזקת כבישים ותאורה,

 ופיתוח של מגרשים ומוסדות חינוך, הדברה ועוד.

רכבים אלה נמצאים בשימוש האגף המוניציפאלי, אגף הרכב אחראי על הפיקוח אחר 

 בטיחות כלי הרכב, תחזוקתם ועוד. 

המועצה שוכרת כלי רכב פרטיים בעסקאות ליסינג שונות המשמשים את  – רכבי ליסניג .3

 עובדים בכירים( לצורך עבודתם ולצורכיהם הפרטיים.עובדי המועצה השונים )בעיקר 

עסקאות הליסינג נערכו מול חברת שלמה סיקסט ונמצאים בשימוש עובדי המועצה 

 השונים האחראיים על הטיפול ברכבים מול חברת הליסינג.
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 פירוט ממצאי הביקורת:

 מינוי קצין בטיחות  .1

מחלקת הרכב במועצה האזורית חבל מודיעין כפופה ארגונית לאגף החינוך. המחלקה מנוהלת על 

 ידי מנהל מחלקת התחבורה. 

"( קובעת, כי רשות מקומית התקנות)להלן: " 1961תשכ"א -לתקנות התחבורה 579תקנה 

,רכס  כלי רכב  מסוג אוטובוס ,רכב עבודה 20שרשומים על שמה ו/או מפעילה או מנהלת מעל 

 סיור ורכב נוסעים פרטי, תעסיק קצין בטיחות.

 

להלן פירוט סוגי כלי הרכב הנמצאים בשימוש המועצה, כפי שדווח לביקורת ממנהל מחלקת 

 :2015התחבורה, נכון לשנת 

מספר כלי  כלי הרכב

 הרכב במועצה

 11 אוטובוסים

 4 טנדרים

 3 טרקטורים

 1 רכב תפעולי

 30 ליסינג

מוניציפאלי עגלות 

 + ביטחון

17 

 65 סך הכול

 

יודגש, כי הביקורת התמקדה בבחינת השימוש באוטובוסים, טנדרים וטרקטורים של המועצה 

 ולא בבחינת רכבי הליסינג של המועצה.

בנוסף לתפקידו כמנהל מחלקת התחבורה, המנהל משמש כקצין הבטיחות של המועצה ואחראי 

 על בטיחות כל כלי הרכב במועצה.
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 ממצאי הביקורת

מונה מנהל מחלקת התחבורה כקצין  7.9.93, ביום 579בהתאם לתקנה  -מינוי קצין בטיחות  .1

 הבטיחות של המועצה. 

לא נקבעו נהלי עבודה המסדירים את אופן פעילות תחום הבטיחות  -היעדר נהלי עבודה  .2

 ברכבים וכו'.  לרבות אופן ביצוע הפיקוח והמעקב אחר מצב תחזוקת הרכבים, השימוש

 

יודגש, כי נהלי עבודה כאמור צריכים לקבוע גם את תחומי האחריות של עובדי המועצה 

 השונים המשתמשים ברכבים, אופן העברת הדיווחים לקצין הבטיחות ועוד.

 

 המלצת הביקורת

 מומלץ לקבוע נהלי עבודה בתחום הבטיחות והשימוש ברכבי המועצה.

 תגובת המבוקר

 לחודש". 1אוטובוסים נבדקים כמו כן ניתן אישור קצין בטיחות "לגבי 

 

 תפקיד קצין הבטיחות .2

 כללי 2.1

 א' לתקנות הקובעת, כלהלן: 585תחומי האחריות של קצין הבטיחות הוסדרו בתקנה 

לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר   (1)" 

 דיני התחבורה(; -והתקנות על פיה )להלן הוראות פקודת התחבורה 

לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין   (2)

 ושיתמלאו בו הוראות דיני התחבורה;

לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב   (3)

 בתחום המפעל;

( יהיה תואם את 1ל הנהגים כאמור בפסקה )לפקח על כך שמצב בריאותם ש  (4)

 דרישות דיני התחבורה;

( בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב 1להדריך את הנהגים כאמור בפסקה )  (5)

 ודיני תחבורה;

להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל   (6)

 גע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנו

 להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;  (7)

 לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות".  (8)
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ג' לתקנות מגדיר את המונח "מפעל" כרשות המקומית המפעילה את צי הרכבים או 2סעיף 

 ם.האוטובוסי

כאמור, מתוקף מינויו כקצין בטיחות, מנהל מחלקת התחבורה  585בשל האמור בתקנה 

 אחראי, בין היתר,  על התחומים שלהלן:

ניהול יומנים המתעדים את השימוש ברכבי המועצה לרבות הנהגים  – יומני רכב ניהול .א

 המשתמשים בפועל בכל רכב.

עמידת נהגי הרכבים בעירייה בהוראות דיני התחבורה  - בקרה אחר כשירות הנהגים .ב

 לרבות בחינת מצב בריאות הנהגים.

על ההדרכות להיעשות מדי תקופה, בתחום העיסוק  – ביצוע הדרכות תקופתיות לנהגים .ג

 של כל נהג.

בחינת קיומו של רישיון רכב בתוקף )טסט שנתי( לכל רכב  - מעקב אחר ביצוע טסט שנתי .ד

 המועצה. המופעל על ידי

מעקב אחר תקינות הרכבים ותיקון התקלות המאותרות בכל  -מעקב אחר תקינות הרכב  .ה

 רכב, במועד הנדרש )טרם החמרת התקלה(.

 

 תגובת המבוקר

 "יומני רכב מנוהלים אך ורק לאוטובוסים .1

 הדרכות לנהגים ונוהגים מבוצע בכל שנה .2

 כמו כן טסטים מבחני רישוי .3

 לפי בקשת הנהג אם יש בעיה"תקינות רכב ובדיקתם נעשית  .4
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  יומני רכב 2.2

 כללי 2.2.1

(, על מנהל מחלקת התחבורה לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב 8א' ) 585כאמור בתקנה 

 ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.

בשל האמור, באחריות קצין הבטיחות לוודא קיומו של ספר רכב הכולל פרטים כגון: 

 פרטי הנסיעות שביצע ועוד.הגורם המשתמש ברכב, 

יומן הרכב נועד לאפשר למועצה לקיים מעקב פיקוח ובקרה אחר השימוש הנעשה 

ברכבים בפועל על ידי עובדי המועצה השונים. בין היתר, תיעוד כאמור יקטין את 

הסבירות לשימוש פרטי ברכבים על ידי נהגי המועצה שלא כדין, לחלופין, תיעוד כאמור 

 שימוש פרטי שנעשה ברכבים ללא אישור. יאפשר איתור של

 

 ניהול יומני הרכב 2.2.2

 מנהל מחלקת התחבורה מנהל יומני רכב באוטובוסים, היומנים כוללים מידע כגון:

מטרת הנסיעה, שעת יציאה מהחניון, ק"מ האוטובוס טרם תחילת הנסיעה ובסופה, מועד 

 תחילת הנסיעה וסיומה, חתימת הנהג ומספר האוטובוס.

ד' לתקנות, קיים בכל אחד מהאוטובוסים טכוגרף המפרט 364בהתאם לתקנה  כמו כן,

את משך זמן הנסיעות באוטובוס. תיעוד פרטי הטכוגרף נשמר לתקופה של עד לחצי שנה 

 ממועד הנסיעה.

 

 ממצאי הביקורת

לא מנוהלים יומני רכב אחר השימוש  -היעדר יומני עבודה למעקב אחר השימוש בטנדרים  .3

רים ובטרקטורים של המועצה ולא קיים תיעוד לזהות הנוהגים ברכבים ופרטי הנעשה בטנד

 הנסיעות שבוצעו בכל כלי רכב.

היעדר ניהול יומן רכב עם הפרטים האמורים מקשה על קיום פיקוח ובקרה אחר השימוש 

 בכלי הרכב.

 המלצת הביקורת

מומלץ לנהל ולתעד יומני רכב מפורטים לכל רכבי המועצה אשר יכללו את פרטי הנהגים 

 אשר השתמשו ברכב, פרטי הרכב ופרטי הנסיעות שבוצעו ברכב לרבות מרחקי נסיעה. 

 

 תגובת המבוקר
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"לכל טנדר יש נהג קבוע המחזיק ברכב אם המועצה תחליט להצמיד יומן לכל רכב זה יבוצע 

 המועצה".מדיניות 

 

 בחינת נאותות השימוש בפועל ברכבי המועצה 2.2.3

בשל היעדר הפיקוח והבקרה אחר השימוש בטנדרים, הביקורת ביקשה לבחון את קיומו 

של שימוש פרטי בכלי הרכב. הבדיקה התמקדה בבחינת השימוש של עובדי המועצה 

 בטנדרים הנמצאים בשימוש האגף המוניציפאלי.

ע בתחנות הדלק של חברת טן או חברת סונול המשמשות תדלוק הטנדרים יכול להתבצ

 כספקי הדלק של המועצה.

במסגרת הבדיקה, הביקורת בחנה את דוחות תדלוק הטנדרים, כפי שעלו מחשבונות 

החיוב של חברות הדלק, לרבות בחינת כמות הדלק שתודלקה בכל טנדר, מועדי התדלוק 

טנדרים של המועצה במהלך שנת ה 4ועוד. הבדיקה כללה בחינה מדגמית של תדלוק 

2014. 

יודגש, כי תדלוק רכבי המועצה בשעות הלילה המאוחרות, במהלך חגים, סופי שבוע 

ומועדים נוספים בהם עובדי המועצה אינם עובדים, מעלה חשד לשימוש ברכבי המועצה 

לצורך שימוש פרטי, ללא קיומו של דיווח נאות על השימוש שנעשה ברכב, זאת בניגוד 

 לכללי המנהל התקין.

 

 ממצאי הביקורת

בניגוד לדוח  -היעדר תיעוד למועדי תדלוק הרכבים בחשבונות לתשלום של חברת סונול  .4

הפירוט המצורף לכל חשבונית של חברת טן, המפרט את מועדי התדלוק )יום ושעה(, 

לחשבוניות לתשלום המוגשות על ידי חברת סונול לא מצורף דוח המפרט את שעת כל 

 לוק.תד

היעדר דיווח כאמור מקשה על בחינת נאותות החיובים המוגשים על ידי חברת סונול 

לתשלום ומונע את יכולת הביקורת לבחון את נאותות השימוש של עובדי המועצה לשירות 

 המועצה בלבד ולא לצרכיהם הפרטיים. 

 

 

 המלצת הביקורת

את מועדי התדלוק מומלץ לדרוש מחברת סונול להגיש למועצה דוחות המפרטים 

המדויקים, כפי שמגישה חברת הדלק טן. היעדר דיווח כאמור מונע שקיפות ויכולת 

 בקרה אחר נאותות התדלוקים והשימוש ברכבים לצרכי המועצה בלבד.
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במסגרת הבדיקה נמצא, כי הנהג א. תדלק את הטנדר  - תדלוק הרכב בסופי שבוע )שבתות( .5

 ע, כגון בתאריכים הבאים:במהלך סופי שבו 86-486-61שמספרו 

 העובד לא עובד במועצה  -בתחנת דלק טן שברמלה  10:41בשעה  1.2.14 -ביום שבת ה

 בימי שבת ואינו נדרש להגיע לאזור רמלה לצורך ביצוע עבודתו.

  מועד זה הינו הלילה  –בלילה בתחנת דלק טן שברמלה  1:00בשעה  16.2.14בתאריך

 שבין יום שבת ליום ראשון, מועד בו העובד אינו עובד והרכב היה צריך להיות במועצה.

 

לא מן הנמנע, כי נעשה שימוש בטנדר לצרכים פרטיים במהלך סופי השבוע, מועד שאינו 

 חלק משעות העבודה במועצה.

בשעות לילה  86-486-61הנהג א. תדלק את הטנדר שמספרו  -תדלוק הרכב בשעות הלילה  .6

 )שלא בשעות העבודה( כגון בתאריכים הבאים:

 מועד שהינו זמן רב לאחר סיום עבודת  –בתחנת יהוד  20:48בשעה  2.7.14ביום רביעי ה

 העובד במועצה. עוד יודגש, כי העובד לא נדרש להגיע לאזור האמור לצורך עבודתו.

 מועד שהינו זמן רב לאחר  –  בתחנת בארות יצחק 20:57בשעה  2.9.14ביום שלישי ה

סיום עבודת העובד במועצה. עוד יודגש, כי העובד לא נדרש להגיע לאזור האמור לצורך 

 עבודתו.

 10.4.14)טנדר( ביום חמישי  14-221-86בנוסף נמצא, כי הנהג ג. תדלק את רכב מספר 

בדי שעה שאינה חלק ממסגרת שעות העבודה של עו -בתחנת בארות יצחק  20:04בשעה 

 המועצה.

לא מן הנמנע, כי הנהגים משתמשים בטנדרים לצרכיהם הפרטיים באמצע השבוע ואף לוקח 

 את הטנדר של המועצה לצרכיו הפרטיים לאחר סיום יום העבודה.

 

 

 

 

 

במהלך חופשות חגים,  86-486-61הנהג א. תדלק את הטנדר שמספרו  - תדלוק הרכב בחגים .7

 כגון בתאריכים הבאים:

  מועד זה הינו הלילה שבין  –בלילה בתחנת בארות יצחק  00:00בשעה  10.10.14בתאריך

יום חמישי ליום שישי, בין צאת חג הסוכות ותחילת חול המועד סוכות. במועד זה 

 המועצה אינה עובדת והרכב היה צריך להיות במועצה.

  חול המועד סוכות. מועד זה הינו  –בתחנת בארות יצחק  13:23בשעה  13.10.14ביום שני

 במועד זה המועצה אינה עובדת והרכב היה צריך להיות במועצה.
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תדלוק הטנדר בצאת חג סוכות ולאחר מכן במהלך חול המועד סוכות מעיד על שימוש פרטי 

 ברכב המועצה במהלך חג הסוכות על ידי עובד המועצה.

 

מבדיקת הביקורת לא נמצא תיעוד לקיומו  –היעדר דיווח נאות על שימוש פרטי בטנדרים  .8

של דיווח על השימוש הפרטי בטנדרים )יומן רכב(. יודגש, כי שימוש פרטי ברכבי המועצה 

 מחייב ייחוס שווי הטבה לעובד בהתאם לכללי המס.

במצב כיום, הטנדרים מוצמדים לעובדי האגף העושים בהם שימוש פרטי, בשל השימוש 

 שווי רכב בתלוש השכר.הפרטי, מיוחס לכל עובד 

בשל היעדר יומני רכב המפרטים את כל האירועים בהם נעשה שימוש פרטי ברכב המועצה, 

ייחוס שווי הרכב לעובדים בתלוש השכר לא נעשה בהתאם להיקף השימוש הפרטי בפועל 

 של כל עובד )נעשה ייחוס שווי כללי(.

מעיון בתלושי השכר של עובדי האגף המוניציפאלי עולה כי  - מתן הטבת שכר לעובדים .9

 המועצה סופגת את תשלום המס על השימוש בטנדרים. 

ספיגת עלות המס על ידי המועצה נעשית מבלי שקיים אישור מראש המועצה למתן הרכבים 

לשימוש פרטי של העובדים ולמתן תוספת שכר לאותם העובדים בגין הטבת שווי הרכב 

  כאמור.

 מבדיקת הביקורת עולה כי עובדי המועצה -ובמכסחת הדשא בטרקטוריםשימוש פרטי  .10

עושים שימוש פרטי בטרקטורים ובמכסחת הדשא הכולל בין היתר נסיעה בכבישים 

 עירוניים ובין עירוניים ולקיחת הרכבים האמורים לביתם לצורך שימוש פרטי.

ת ובשטחים החקלאיים בשטחי ייעוד מכסחת הדשא והטרקטורים הינו טיפול במדשאו

 השיפוט של המועצה בלבד.

בנוגע לאיסור שימוש פרטי בטרקטורים  2015יודגש, כי מבקר המועצה פרסם מכתב בשנת 

 של המועצה.

 

רכב השיטור הקהילתי הינו חלק ממצבת רכבי  -שימוש פרטי ברכב השיטור הקהילתי .11

וש במסגרת תפקידו. מבדיקת המועצה. הרכב רשום על שם העובד ה.י אשר עושה בו שימ

אני ממתין לדוחות תדלוק של הביקורת עולה, כי העובד האמור עושה ברכב שימוש פרטי )

 ( מבלי לייחס לעובד שווי רכב בתלוש השכר.הרכב

הביקורת רואה בחומרה את השימוש של העובדים ברכבי המועצה לצרכיהם הפרטיים, ללא 

 משעות העבודה במועצה.  אישור כדין, במועדים ושעות שאינם חלק

שימוש כאמור, ללא אישור, ללא דיווח מפורט ביומני הרכב הכולל את היקף השימוש 

הפרטי הנעשה בכל רכב על ידי כל עובד וייחוס הטבת שכר יחסית בתלוש של כל עובד, 

 מהווה עבירה על כללי המנהל התקין.

 

 המלצות הביקורת
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שימוש פרטי ברכבי המועצה. אישור כאמור  מומלץ להגדיר גורם המוסמך לבחון ולאשר

יכול להינתן אך ורק במקרים חריגים וחד פעמיים כגון: במקרה בו עובד סיים את יום 

עבודתו עם רכב המועצה, בשעה מאוחרת ובמקום מרוחק ממשרדי המועצה ואין 

 באפשרותו להחזיר את הרכב למועצה.

 

קיומו של פיקוח ובקרה אחר השימוש מומלץ לקבוע נהלי עבודה ובקרות אשר יוודאו 

ברכבי המועצה. בקרות כאמור יאפשרו איתור של שימוש פרטי שנעשה ברכב ללא 

 אישור.

  

 תגובת המבוקר

 "הפנייה לאגף המוניציפאלי ומדיניות המועצה".  – 5סעיף 

 "אין מניעה לתדלוק לאחר שעות העבודה )רכב צמוד(". – 6סעיף 

 "החלטה של המועצה על רכב מסוג טנדר שהוא צמוד לעובד כולל חופשים". – 7סעיף 

 בניהול צי רכב". ע."דיווח על שימוש ברכבים של המועצה נמצא אצל  – 8סעיף 

 "החלטת המועצה". – 9סעיף 

 "לבדוק באגף המונציפאלי". – 10סעיף 

 "יש לבדוק במחשב ניהול צי רכב הכל מתועד".

 

 

 

 

 הנהגיםבקרה אחר כשירות  2.3

נהגים המשתמשים באוטובוסים, בטנדרים שבאגף המוניציפאלי  11במועצה האזורית ישנם 

 משתמשים עובדי האגף השונים, בהתאם לצורך. 

לצורך בחינת עמידת הנהגים בהוראות דיני התחבורה, על מנהל מחלקת התחבורה לבחון 

ועצה. כך כדוגמא, לנהג קיומם של רישיונות נהיגה לכל אחד מהנהגים המשתמשים ברכבי המ

 באוטובוס יש לבחון קיומם של רישיונות כאמור:

  לתקנות התחבורה  83רישיון הסעת תלמידים )רישיון חד פעמי לכל החיים( לפי תקנה

 .1961-תשכ"א

  לתקנות  385-386רישיון הסעה באוטובוס על שם המועצה האזורית לפי תקנות

 .1961-התחבורה תשכ"א

  שנעשו בשנה האחרונה.אישורי השתלמויות 

בנוסף, על מנהל מחלקת התחבורה לקבל דיווחים על עבירות תחבורה של נהגים ולוודא כי לא 

נעשה שימוש ברכבי המועצה על ידי נהגים אשר רישיונם נשלל או שביצעו עבירות תחבורה 

 חמורות וטרם הועמדו לדין. 
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י של הנהגים ולוודא כי לא כמו כן, על מנהל מחלקת התחבורה לבחון את מצבם הבריאות

נעשה שימוש ברכב המועצה על ידי נהגים אשר אינם כשירים מבחינה בריאותית לנהוג 

 ברכבים. 

מנהל מחלקת התחבורה מנהל תיק אישי לכל נהג אוטובוס בו מתועדים לכל נהג, צילומים של 

 רישיונות הנהיגה, אישורי בריאות ועוד. 

 ממצאי הביקורת

מנהל מחלקת התחבורה לא  -קיום רישיון נהיגה ורישיון בריאות בתוקף היעדר פיקוח אחר  .12

מבצע פיקוח ובקרה אחר קיומם של רישיונות נהיגה בתוקף וקיומם של אישורי בריאות 

 תקופתיים לכל הנהגים המשתמשים ברכבי המועצה )אוטובוסים, טרקטורים וטנדרים(.

 

 

 

 

 

הגי המועצה אינם נדרשים להגיש מדי נ - היעדר פיקוח אחר עבירות תחבורה לנהגים .13

תקופה מסמך המעיד על היעדר עבירות תחבורה על מנת שקצין הבטיחות יוכל לוודא כי לא 

 ביצעו עבירות תחבורה חמורות בגינן הם צפויים לעמוד לדין.

  

בשל היעדר קיומה של בקרה שוטפת אחר קיומם של רישיונות ואישורים רפואיים בתוקף 

תחבורה חמורות, במקרה בו לנהג יבצע עבירת תעבודה, לא יחודש רישיון  והיעדר עבירות

הנהיגה שלו במועד או שנהג לא יהיה כשיר לנהיגה מבחינה בריאותית והנהג לא ידווח 

 לקצין הבטיחות, לא יעלה הדבר בבקרות הקיימות.

ם מדי יודגש, כי חומרת האמור הינה גבוה יותר כאשר מדובר בנהגי האוטובוסים המסיעי

 יום תלמידים.  

 

 המלצת הביקורת

 מומלץ לבצע בקרה שוטפת אחר קיומם של רישיונות נהיגה בתוקף, אישורים רפואיים 
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 תגובת המבוקר

 .יש רישיון הפעלה יש לכולם" 

 .רישיונות בתוקף 

 ."יש לכולם 

  חסרים אישור בריאות בלבד ". – 12סעיף" 

  ליון התנהגות יבקבלת נהגים חדשים מחויבים להציג ג ."לא היה צורך – 13סעיף

 מהמשטרה.

 .יש בקרה שוטפת של רישיונות נהיגה 

 או לבדוק שליחה של כל הנהגים למכון מור כמו שנעשו  להשלים אישור רפואי מנהגים בלבד

 בשנים עברו".

 ביצוע הדרכות תקופתיות לנהגים 2.4

בטיחות  להדריך את הנהגים כאמור ( לתקנות, באחריות קצין ה5א' ) 585כאמור בתקנה 

 בנושא השימוש ברכבים. 

ההדרכות צריכות להתבצע בנושא נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכבים ובקיאות בדיני 

 התחבורה )לרבות חוקים חדשים, ככל שישנם(.

הדרכות בכל שנה לנהגי האוטובוסים )עיוניות ומעשיות(  4נערכו  2015-2014במהלך השנים 

 היגה, הסעות תלמידים, הסעת תלמידים בחינוך מיוחד ועוד. בנושא נ

 ההדרכות כאמור נערכו על ידי חברת "מסלולים" המבצעת הדרכות בנושאי נהיגה. 

 

 ממצאי הביקורת

לתקנות, מנהל מחלקת התחבורה  585בניגוד לתקנה  - היעדר ביצוע הדרכות לנהגי הטנדרים .14

 דרים שבאגף המוניציפאלי.לא מבצע הדרכות בנושאי נהיגה לנהגי הטנ

ביצוע הדרכות לנהגי הטנדרים הינו חשוב להגברת מועדות הנהגים להוראות החוק, 

 לאחריות השימוש ברכבים הציבוריים, נהיגה בטוחה ומניעת תאונות בדרכים.

 

 המלצת הביקורת

מומלץ שמנהל מחלקת התחבורה יבצע הדרכות תקופתיות בנושאי הנהיגה לנהגי 

 שבאגף המוניציפאליהטנדרים 

 

 תגובת המבוקר

 "נהגים עוברים השתלמויות נהיגה כמו כן עזרה ראשונה וכיבוי אש". – 2.4סעיף 

 לכל נהגי מונציפאלי". 7.9.15"נעשה בתאריך  – 14סעיף 
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 מעקב אחר ביצוע טסט שנתי 2.5

המופעל מנהל המחלקה אחראי על בחינת קיומו של רישיון רכב בתוקף )טסט שנתי( לכל רכב 

 על ידי המועצה.

מנהל מחלקת התחבורה מבצע מעקב אחר מועדי ביצוע הטסטים של כל רכבי המועצה ומנחה 

את נהגי כלי הרכב, מספר ימים לפני המועד, לבצע את הטסטים לרכבים. יצוין, כי נעשית 

 בדיקת תקינות לאוטובוסים לפני שליחתם לטסט. 

 

 ממצאי הביקורת

תיקי רכבים נמצא, כי בכל המקרים שנבדקו  3ממדגם של  - במועדביצוע טסטים לרכבים  .15

 תקין. –נערך טסט שנתי לרכב במועד הנדרש 

 תגובת המבוקר

"לגבי אוטובוסים חובה להכין לפני הטסט חייב לקבל אישורים מהמוסך בלמים +  – 2.5סעיף 

 פנאומטו. שום אוטובוס לא יכול לעבור מבחן שנתי ללא אישורים מתאימים".

 

 מעקב אחר תקינות הרכבים 2.6

 כללי 2.6.1

מנהל המחלקה אחראי על המעקב אחר תקינות הרכבים כגון קיומו של טיפול נאות 

 בתקלות כלי הרכב, מניעת מקרים של תקלות אשר אינן מטופלות ועוד.

הטיפול ברכבים נעשה באמצעות מוסכים חיצוניים הנבחרים על ידי מנהל מחלקת 

 פאלי.התחבורה ומנהל האגף המוניצי

 תגובת המבוקר

 "לגבי טרקטורים ומכסחות דשא בלבד".

 

 

 תיקון רכבים )מוסכים( 2.6.2

 חובת ביצוע מכרז במועצות אזוריות 2.6.2.1

מטיל על המועצות  1958לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  89סעיף 

 האזוריות את החובה לקיים הליך מכרזי לצורך ביצוע רכש מספק. 

קובעת את  1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"חהתוספת השנייה 

הסכומים לפיהם ייקבע סוג המכרז או לחלופין יינתן למועצה פטור מביצוע מכרז. הפטור 

אלף איש )על פי נתוני   20 -ניתן למועצה אזורית אשר כמות התושבים בה גדולה מ 
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אלף איש  22-מודיעין ישנם כהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במועצה האזורית חבל 

 (.2013נכון לסוף שנת 

, אם ערכו של ללא מכרז( לתוספת קובע כי המועצה רשאית להתקשר בחוזה 3)3סעיף 

שקלים  142,500החוזה להעברת טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אינו עולה על 

 הסכום צמוד מדד(.  -15.12.13חדשים )נכון ליום 

, המועצה נדרשת לאסוף מספר הצעות מחיר מספקים, בהתאם בהתקשרויות כאמור

לנהלי העבודה הפנימיים של המועצה, ולבצע התמחרות בין הספקים, ללא הליך מכרז 

 פומבי/מכרז זוטא.

 -ועד ל₪   142,500( לתוספת אם ערכו של החוזה המוצע עולה על  1)ד()8בהתאם לסעיף 

הכולל לפחות פניה  מכרז זוטאמועצה לבצע (, על ה15.12.2013)נכון ליום ₪  347,700

 ספקים או קבלנים. 4 -וקבלת הצעות מ

נכון ליום ₪ )  695,900 -ועד ל₪   347,700אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 

ספקים  6 -הכולל לפחות פניה וקבלת הצעות מ מכרז זוטא(, על החברה לבצע 15.12.2013

 או קבלנים. 

( מחייבים את 15.12.2013)נכון ליום ₪  695,900 -שמעל ל יובהר כי התקשרויות בהיקף

 .  מכרז פומביהמועצה לביצוע 

לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות קובע, כי התקשרויות של  5עוד יצוין, כי סעיף 

המועצה הנעשות בזמן אחד עבור רכישת אותם טובין/שירות או כאשר מדובר ברכישה 

 דומה, יחשבו לצורך התקנות כרכש אחד.של טובין/שירות עבור עבודה 

, על ידי המועצה עבור שירותי המוסכים 2014להלן פירוט הסכומים ששולמו במהלך שנת 

 בחלוקה לסוגי כלי הרכב המטופלים:

 סוג הרכב

סך הסכומים 

ששולמו בשנת 

2014 

 )באלפי ש"ח(

 570 אוטובוסים

 100 טנדרים

 30 טרקטורים

 אש"ח 700 סה"כ

 

כי סכומים אלו הינם עבור תשלומים למוסכים בלבד ואינם כוללים תשלומים יצוין, 

 אחרים כגון הוצאות רכישת דלקים ועוד )ראה הרחבה בנושא הדלקים בהמשך הדוח(.
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ספקים שונים  12 -חשבוניות שהוגשו לתשלום מ 5-4במסגרת הביקורת נלקח מדגם של 

 .2014במהלך שנת 

 ממצאי הביקורת

בניגוד לצו המועצות מקומיות )מועצות אזוריות(,  - י לבחירת מוסכיםהיעדר מכרז פומב .16

 רכישת שירותי תיקון הרכבים במועצה נעשה מבלי שנערך מכרז פומבי. 

אש"ח( בשנה הנעשה בהיקף  700יודגש, כי היקף התשלומים עבור תיקון רכבי המועצה )

 כספי דומה מדי שנה, מחייב את המועצה בביצוע מכרז פומבי.

 

ומקבל ממנו שירות  צמיגי דחף"ך לדוגמא, מנהל מחלקת התחבורה התקשר עם הספק "כ

בגין החלפה וטיפול בצמיגים עד היום. מנהל מחלקת התחבורה לא ביצע במשך כל תקופת 

ההתקשרות עם הספק האמור הליך מכרזי של קבלת הצעות מחיר בגין טיפול והחלפת 

לקת התחבורה בחר באופן מודע לבצע את צמיגים מספקים אחרים. יודגש כי מנהל מח

 ההתקשרות רק עם הספק הנוכחי עד נכון להיום.

 

התקשרות עם ספק יחיד כאמור, באופן מודע, לאורך שנים, ללא בחינת הצעות מחיר נוספות 

 הינה בניגוד לחוק ומהווה עבירה חמורה על כללי המנהל התקין.

 

המועצה רוכשת צמיגים )ושירותי תיקון של בהקשר לרכישת הצמיגים, בביקורת עלה כי 

אש"ח מדי שנה, מבלי שנאספו הצעות  100-80 -צמיגים( מהמוסכים בהיקף כספי של כ

 מחיר ומבלי שנערך הליך רכש נאות לבחירת המוסכים אשר יספקו את הצמיגים כאמור.

 

ש מכרזים כאמור צריכים להתבצע לבחירת מספר מוסכים כספקי מסגרת מהם יבוצע רכ

בהתאם לצורך, בכפוף למחירון קבוע מראש הכולל הנחה הנקבעת במכרז לאחר התמחרות 

 כדין.

 

יודגש, כי כיום המועצה מבצעת תשלומים למוסכים בהתאם למחירים הנדרשים על ידם 

בעת הטיפול בכל רכב ורכב, לאחר שהרכב הגיע למוסך ובלי שקיימת למועצה אפשרות 

 לבצע הליך התמחרות כדין בין מספר מוסכים.  להעביר את הרכב למוסך אחר או

 

קביעת המחירים באופן האמור, ללא הליך פומבי וללא הליך התמחרות, הינה בניגוד לחוק 

 ואף מייקרת באופן משמעותי את עלויות תיקון הרכבים. 

 

 המלצת הביקורת

מומלץ לבצע מכרז פומבי לבחירת ספקים לתיקון רכבי המועצה )מוסכים(, המכרז 

יסדיר את התמורות שישולמו לכל מוסך עבור חלקי החילוף שירכשו ממנו ועבור שעות 

 העבודה לתיקון הרכבים. 
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 תגובת המבוקר

 לצאת למכרז צמיגים. י.-מלבקש וזה לא במודע. נעשה בעבר הצעות מחיר  - 14"סעיף 

 רכבי המועצה מתוקנים לפי סוג הרכב או האוטובוס של אוטו יצרן".

 

 

 רכישת שירותי תיקון וחלפים )מוסכים( 2.6.2.2

מנהל מחלקת התחבורה מבצע טיפולים תקופתיים לרכבי המועצה על פי הוראות היצרן 

)בדיקות תקופתיות, החלפת חלפים מתקלים ועוד(.  בנוסף נעשים תיקונים לצורך טיפול 

בתחומים כגון: מכונאות, פחחות, חשמל, צמיגים ועוד. תיקונים אלו הכרחיים בתקלות 

 לצורך השמירה על תקינות ובטיחות הרכבים.

איתור התקלות ברכבים נעשה על ידי מנהל מחלקת התחבורה אשר בוחן מדי חודש את 

 מצב תקינות כל אחד מכלי הרכב שבתחום אחריותו. 

מנהל המחלקה מאתר תקלה ברכב, הרכב נשלח במקרה בו נהג מדווח על תקלה או ש

 ., לרבות למוסך יצרן הרכבלתיקון באחד מהמוסכים החיצונים איתם עובדת המועצה

חלקי חילוף ורכישת  שירות התיקון )שעות עבודה(התשלום למוסכים מתבצע עבור 

 .לתיקון הרכבים

שונים אשר  ספקים 25-על פי נתוני הנהלת החשבונות, המועצה מבצעת תשלומים לכ 

 נותנים שירותי טיפול ותיקון רכבים למועצה.  

 ממצאי הביקורת:

 רכישת שירותי תיקון )שעות עבודה(

רכישת שירותי המוסכים לא  - אי חתימת חוזה להסדרת המחירים שישולמו למוסכים .17

הוסדרה בחוזה כדין הקובע את תנאי ההתקשרות עם כל מוסך, סוגי השירותים שירכשו 

 רות להן המוסך זכאי.ממנו והתמו

כך כדוגמא, לא נחתם הסכם המסדיר את התעריף שישולם למוסך עבור כל שעת עבודה, 

 אחוז ההנחה שהמועצה תקבל ממחירון המוסך בעת רכישת חלקי חילוף ועוד.

 

 המלצת הביקורת

מומלץ להסדיר את תנאי רכישת השירותים וחלקי החילוף מהמוסכים בחוזה עבודה 

 לאחר ביצוע הליך מכרזי כחוק.מסודר שיחתם 
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לא מבוצע פיקוח ובקרה אחר שעות  - היעדר פיקוח אחר שעות העבודה של המוסכים .18

העבודה הנדרשות לתשלום על ידי כל אחד מהמוסכים המטפלים ברכבי המועצה והתעריף 

 המשולם לכל מוסך עבור כל שעת עבודה. 

מדווחים על כמות שעות העבודה או  בביקורת נמצא, כי רובם ככולם של המוסכים אינם

התעריף שגבו לכל שעה. חלק מהספקים דרשו תשלום עבור עבודתם כחלק ממחיר חלק 

החילוף שהתקינו ברכב, חלקם האחר דרש סכום גלובאלי עבור העבודה ורב במקרים בודדים 

 נמצא דיווח על כמות שעות העבודה והתעריף לשעה.

 

ספקים אשר חייבו את המועצה עבור תיקוני הרכבים,  12כך למעשה, בבדיקה מדגמית של 

 נמצא כי:

 7  ספקים אינם מדווחים על מספר שעות העבודה שביצעו לתיקון התקלות ברכבים

 ודורשים שכר עבודה כחלק ממחיר מכירת חלק החילוף.

 2  ספקים אינם מדווחים על מספר שעות העבודה שביצעו לתיקון התקלות ברכבים

 עבודה נפרד בסכום גלובאלי הנקבע על ידם.ודורשים שכר 

 3  ספקים דיווחו על כמות שעות העבודה וחייבו את המועצה במחיר שונה עבור כל שעת

 לדוח(. 15עבודה )ראה ממצא 

 להלן פירוט אופן התשלום לכל מוסך:

 

 פרטי הספק
פרטי התיקון של 

 כלי הרכב
 הערות הביקורת

 מיזוג לאוטובוסים בע"מ 1991דיוכר 

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

הספק דרש תשלום עבור  -החילוף 

שעות העבודה כחלק ממחיר חלקי 

החילוף, מבלי לדווח על כמות שעות 

העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 שעת עבודה.

יוסי שלו סחר 

 מצברים

החלפת מצברים 

 לאוטובוסים

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

עבור הספק דרש תשלום  -החילוף 

שעות העבודה כחלק ממחיר חלקי 

החילוף, מבלי לדווח על כמות שעות 

העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 שעת עבודה.

זכוכית מרכז 

 לטרקטורים בע"מ

זגגות עבור 

 טרקטורים

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

הספק דרש תשלום עבור  -החילוף 

שעות העבודה כחלק ממחיר חלקי 

על כמות שעות החילוף, מבלי לדווח 
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העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 שעת עבודה.

( 1991אפקו ציוד )

 בע"מ

מוסך לטיפול 

בטרקטורים של 

 המועצה

 

 

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

הספק דרש תשלום עבור  -החילוף 

שעות העבודה כחלק ממחיר חלקי 

החילוף, מבלי לדווח על כמות שעות 

העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 ת עבודה.שע

 

 אוטו נוח

מכירה והרכבה של 

מוצרים 

 לאוטובוסים

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

הספק דרש תשלום עבור  -החילוף 

שעות העבודה כחלק ממחיר חלקי 

החילוף, מבלי לדווח על כמות שעות 

העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 שעת עבודה.

 א. יוני סוכניות
חשמל ומיזוג עבור 

 כל סוגי הרכב

 

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

הספק דרש תשלום עבור  -החילוף 

שעות העבודה כחלק ממחיר חלקי 

החילוף, מבלי לדווח על כמות שעות 

העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 שעת עבודה.

 

 צמיגי דחף
החלפה ותיקון 

 צמיגים

תמחור עלות העבודה במחיר חלק 

הספק דרש תשלום עבור  -החילוף 

העבודה כחלק ממחיר חלקי שעות 

החילוף, מבלי לדווח על כמות שעות 

העבודה והתעריף שגבה עבור כל 

 שעת עבודה.

 

 

 

 
 -תשלום גלובאלי עבור העבודה 

הספק קיבל תשלום גלובאלי עבור 



60 
 

מרכז שירות לרכב 

 קלינטון בע"מ

מוסך לטיפול 

באוטובוסים מסוג 

SCANIA 

עבודתו, מבלי לפרט את כמות שעות 

 ה והמחיר שגבה לשעה.העבוד

מוסך כפיר שבתאי 

–מזל יהוד בע"מ 

 UMIשירות 

מוסך לטיפול 

בטנדרים של 

 המועצה

 -תשלום גלובאלי עבור העבודה 

הספק קיבל תשלום גלובאלי עבור 

עבודתו, מבלי לפרט את כמות שעות 

 העבודה והמחיר שגבה לשעה.

 

שנדגמו(  12 -שלושת הספקים האחרים )מתוך ה -תשלום שונה לשעת עבודה לכל מוסך  .19

דיווחו על כמות שעות העבודה לתיקון הרכבים אך דרשו מהמועצה מחירים שונים עבור 

 שעות העבודה, כלהלן: 

  לשעת עבודה בתוספת מע"מ. ₪ 300דרש  -מוסך ארי 

  לשעת עבודה בתוספת מע"מ. ₪ 261דרש  -מוסך מאיר חברה למכוניות בע"מ 

  לשעת עבודה בתוספת מע"מ ₪ 220דרש סך של  -מוסך ארגמן 

 

 –יודגש, כי שני המוסכים )מוסך ארגמן ומוסך מאיר( מטפלים באותו סוג של אוטובוסים 

אוטובוס וולבו של המועצה ואף מטפלים באותם הרכבים ובאותן התקלות. בשל האמור אין 

 כל סיבה לתשלום מחיר שונה לכל מוסך.

 

הליך מכרזי ואי חתימת הסכם התקשרות עם כל אחד מהספקים, הוביל היעדר ביצוע 

 לתשלום מחירים שונים עבור שעות העבודה לכל ספק, ללא הצדקה.

לרוב התשלום עבור שירותי התיקון )ללא החלפים( נעשה בסכום גלובאלי, לפי דרישת 

 לום.המוסך וללא שקיפות וללא פיקוח אחר היקף העבודה והתעריף שדרש הספק לתש

 המלצת הביקורת

מומלץ לבצע מכרז אשר יסדיר את התמורות המגיעות למוסכים עבור שעות העבודה  

 ויקבע מחיר אחיד והליך עבודה נאות לדיווח/תשלום עבור שעות העבודה.

 

 תגובת המבוקר

"כל יצרן נותן את ההנחה הקבועה. הסכם הנחה נעשה בחשבונות בהתאם למה שסוכם ע"י 

 חלקים בכל מוסכי יצרן. 15%עבודה,  10%כלל החברה. בדרך 

  טיפול במזגן יש מחירון קבוע למועצה איזורית. -בע"מ  1991דיוכר 

  מחיר  -אין שעות עבודה  -החלפת מצברים נעשה ע"י הנהג  -יוסי שלו סחר מצברים

 למצבר בלבד.

  מונציפאלי השתתפות עצמית בלבד. -זכוכית מרכז לטרקטורים בע"מ 

  מונצפאלי -( בע"מ 1991)אפקו ציוד 
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  לכל המועצות.יש מחיר קבוע להחלפת ריפודים כולל עבודה  -אוטו נוח 

  חלקים לאוטובוסים אין שעות עבודה. -א. יוני סוכניות 

  התמחור נעשה על מהות התיקון ולא לפי שעות עבודה וחלקים. -צמיגי דחף 

  וניות שוב".אין דבר כזה לעיין בחשב -מרכז שירות לרכב קלינטון בע"מ 

 :17סעיף 

 טרקטורים -"מוסך ארי 

 מוסך וולבו אוטובוסים יצרן )מוסך לתיקונים קלים(. -מוסך מאיר חברה למכוניות בע"מ 

 מחיר מוסך של יצרן יותר גבוהה בכל המדינה". -מוסך ארגמן 

 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

החילוף ושעות עבודה. הביקורת לא חשבוניות הספקים שאושרו לתשלום כללו חיובים חלקי 

קיבלה את המחירונים של הספקים כפי שטוען המבוקר, ובכל מקרה, היה מצופה כי המועצה 

 תקבע מחירון אחיד לרכישת חלקי חילוף מכל ספקיה תוך ביצוע התמחרות טרם הרכישה.

 

 

 

 

 

 

 

 רכישת חלקי חילוף לתיקון הרכבים

חשבוניות של  10 -מבדיקה מדגמית של כ - הספקיםקושי בביצוע השוואות מחירים בין  .20

ספקים שונים מהם נרכשו חלקי חילוף נמצא, כי ברוב המקרים נרכשים חלקי חילוף 

 מסוגים שונים ו/או לסוגי רכבים שונים, ביניהם קיים קושי רב בביצוע התאמות מחירים. 

על פרטי חלקי  גם כאשר מבוצעות עבודות דומות, הספקים אינם מדווחים באופן אחיד

החילוף שנרכשו )לחלקי חילוף דומים ניתן שם שונה( ולעיתים גם לא קיים פירוט לגבי 

 המחיר של חלקי החילוף. 

 

היעדר דיווח אחיד של הספקים לגבי פרטי חלקי החילוף שנרכשו על ידי המועצה והיעדר 

הרכישות רישום מפורט למחיר המכירה של כל פריט מקשה על יכולת הבקרה אחר 

המבוצעות מהספקים ואינו מאפשר התאמה בין מחירי הרכישה של פריטים דומים שנרכשו 

 מספקים שונים.

 

 המלצת הביקורת

מומלץ לדרוש מהספקים לקבל פירוט אחיד לגבי כל אחד מהפריטים הנרכשים 

 ולהקפיד על רישום מחיר נפרד לכל פריט. 



62 
 

מקרים בהם הביקורת הצליחה לבצע ממספר  -רכישת פריטים דומים במחירים שונים  .21

התאמות בין מחירי פריטים דומים שנרכשו מספקים שונים נמצאו פערים מהותיים בין 

 המחירים המשולמים למוסכים, כלהלן:

 

מחיר  פרטי הפריט הנרכש פרטי הספק

הרכישה לא 

 כולל מע"מ

 הערות הביקורת

מטפל  -מוסך מאיר 

באוטובוסים מסוג 

VOLVO 

וולבו מסנן אויר 

 2014בחודש מאי  

רכישת מסנן אויר   ₪  816

דומה, לאוטובוס 

דומה אך בפער של 

במחיר  100% -כ

מטפל  -מוסך ארגמן  הרכישה.

באוטובוסים מסוג 

VOLVO 

מסנן אויר וולבו 

 2014בחודש דצמבר 

 ש"ח 415

 תגובת המבוקר

 "מסנן אוויר של יצרן יותר גבוהה מסנן תחלפי".

 לתגובת המבוקר התייחסות הביקורת

לביקורת לא ברור השיקול ברכישה של מסנן מקורי מהיצרן במקרה האחד ורכישת מסנן 

 דומים. אוטובוסיםחלופי באחר בעוד מדובר בתיקון של 

 

מחיר  פרטי הפריט הנרכש פרטי הספק

הרכישה לא 

 כולל מע"מ

 הערות הביקורת

מטפל  -מוסך ארגמן 

באוטובוסים מסוג 

VOLVO 

קדמי פנס ימין 

 2014בחודש נובמבר 

)לא  ₪ 1,420

כולל את עלות 

 העבודה(

רכישת הפנס 

נעשתה לאותו סוג 

של אוטובוס אשר 

לפי פירוט הספק 

נראה כי מדובר בפנס 

 -דומה ובפער של כ

במחיר  300%

 הרכישה.

מטפל  -מוסך מאיר 

באוטובוסים מסוג 

VOLVO 

פנס ראשי בחודש 

 2014יולי 

 ש"ח 450

 תגובת המבוקר

 "יש להבדיל בין טנדר לאחר תאונה לאוטובוס, חשבונית מצורפת".

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 המקרים הרכישה נעשתה ממוסכים המטפלים באוטובוסים ולא בטנדרים. 2 -ב
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מחיר  פרטי הפריט הנרכש פרטי הספק

הרכישה לא 

 כולל מע"מ

 הערות הביקורת

מטפל  -מוסך מאיר 

באוטובוסים מסוג 

VOLVO 

מילוי שמן למנוע 

בחודש  VDS 3מסוג 

 2014אוגוסט 

רכישת שמן דומה  לליטר ₪  39

לפי פירוט הספק 

 10% -בפער של כ

 במחיר הרכישה.

מטפל  -מוסך ארגמן 

באוטובוסים מסוג 

VOLVO 

מילוי שמן למנוע 

בחודש  VDS 3מסוג 

 2014דצמבר 

35 ₪ 

 

 תגובת המבוקר

 "מחיר של יצרן".

 הביקורת לתגובת המבוקרהתייחסות 

על המועצה לקבוע את מדיניותה ברכישת חלקי חילוף מיצרני הרכבים/מממוסכים אחרים 

 ומדיניותה ברכישת חלקי חילוף מקוריים או חליפיים. 

לא מן הנמנע, כי השוני במחירי חלקי חילוף דומים הנרכשים ממוסכים שונים נובע מהיעדר 

קיומו של הליך התמחרות כאמור, יוזיל למועצה את  הליך התמחרות נאות בין המוסכים.

 עלויות תיקון כלי הרכב ויבטיח רכישת חלקי חילוף במחירים אחידים וזולים.  

 

 

בביקורת נמצא כי כל אחד  -היעדר מחירון אחיד וקבלת שיעורי הנחה שונים מכל מוסך  .22

)לא במחירון מהמוסכים איתם עובדת המועצה מחייבים את המועצה במחירונים שונים 

 אחיד(, ונותנים למועצה אחוזי הנחה שונים מהמחירון שקבעו.

 כך כדוגמאות:

  לכל פריט  15-10%נותן למועצה הנחה ממחירון המוסך בשיעור של בין   -מוסך מאיר

 נרכש.

  לכל פריט נרכש. 20%נותן הנחה ממחירון המוסך בשיעור של  -מוסך קלינטון 

  לכל פריט נרכש. 30-0%ון המוסך בשיעור של נותן הנחה ממחיר -מוסך ארגמן 

בנוסף, נמצאו מוסכים אשר חייבו את המועצה במחיר המחירון של המוסך ללא מתן הנחה 

 מהמחירון.

יודגש, כי ההנחות כאמור ניתנות ממחירון הספקים אשר אינו אחיד ולפיכך אחוז הנחה 

 וך ביותר. גבוה אינו מייצג בהכרח את המחיר המשוקלל )לאחר הנחה( הנמ

היעדר מחירון אחיד לספקים והיעדר הליך מכרזי לקביעת אחוז ההנחה שיינתן למועצה 

 עבור כל פריט נרכש אינו מאפשר בקרה אחר נאותות חיובי המוסכים.
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 המלצת הביקורת

מומלץ לבצע הליך מכרזי אשר יכלול קביעת מחירון אחיד לכל המוסכים ותחזית רכישה 

שנתית של כל פריט, על מחירון זה יוכל המוסך להציע אחוז הנחה לכל פריט )ואחוז 

 הנחה לפריטים שאינם נכללים במחירון כאמור(. 

 המועצה תבחר במוסכים אשר יציעו את אחוז ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר.

 

במסגרת פגישה שנערכה על  -הימצאותם של חלקי חילוף במשרד מנהל מחלקת התחבורה .23

ידי המבקר עם מנהל מחלקת התחבורה, נמצאו חלקי חילוף לרכבים כגון מנורות, מגבים 

 ועוד המוחזקים בארון הקיים במשרדו.

לא קיים תיעוד ודיווח בגין הגורם ממנו נרכשו החלקים האמורים ומחירם. כמו כן לא מנוהל 

 רישום מלאי ומצאי בגין חלקי החילוף. 

ללא  נרכשו מכספי המועצה,החזקת מלאי חלקי חילוף בארון מנהל מחלקת התחבורה, אשר 

ל כללי המנהל פיקוח ומתן דיווח בגין סוגי החלקים שנרכשו ומחירם, מהווה עבירה ע

 התקין.

 

 

 המלצת הביקורת

יש לוודא כי החזקת חלקי החילוף בארונו של מנהל מחלקת התחבורה מבוצעת במסגרת 

ניהול מלאי ותיעוד של הליך רכישת הפריטים האמורים הכולל חשבוניות המפרטת את 

 כמות החלקים שנרכשו, סוגיהם ומחירם.
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 ומחברת טןרכישת דלק מחברת סונול  .3

מנהל מחלקת התחבורה אחראי על רכישת הדלקים עבור כל כלי הרכב של המועצה )בנזין 

 וסולר(, הדלקים נרכשים מחברת סונול ומחברת טן.

נהגי המועצה מבצעים תדלוקים בהתאם לצורך בכל אחת מתחנות הדלק של החברות ובסוף 

ודשי לתשלום המפרט את כל חודש, כל חברת דלק מגישה למנהל מחלקת הכרב חשבון ח

מספרי הרכבים שתודלקו, כמות הליטרים שתודלקה בכל רכב, מחיר הדלק שסוכם ופרטים 

 נוספים, ככל שרלוונטיים.

מנהל מחלקת התחבורה נדרש לבחון את נאותות החיובים שקיבל, לוודא כי החיובים נעשו 

 ב ועוד.בהתאם למחירים שסוכמו, לבחון את סבירות התדלוקים שנעשו לכל רכ

חשבונות שאושרו על ידי מנהל מחלקת התחבורה מועברות לגזברות המועצה לצורך התשלום 

 לחברות הדלק. 

 

, עבור רכישת 2014להלן פירוט הסכומים ששולמו על ידי המועצה לחברות הדלק במהלך שנת 

 הדלקים: 

פרטי חברת 

 הדלק

סך הסכומים 

ששולמו בשנת 

2014 

 אש"ח 1,200 סונול

 אש"ח 880 טן

 מלש"ח 2.1 סה"כ

 

 

מלש"ח( מחייב את המועצה לביצוע מכרז פומבי בהתאם לצו  2.1יודגש, כי היקף רכש כאמור )

 המועצות המקומיות )אזוריות(.

 

 ממצאי הביקורת:

מלש"ח בשנה( ורכישת הדלקים לאורך  2.1 -למרות היקף הרכש הגבוה מחברות הדלק )כ .24

 נעשה מכרז פומבי לרכישת דלקים.שנים רבות בהיקף כספי כאמור, לא 

מכרז פומבי לרכישת הדלקים יכול להוזיל באופן משמעותי את המחירים המשולמים על ידי 

 המועצה לחברות הדלק.

 

 

 המלצת הביקורת

מומלץ לבצע מכרז פומבי בו תידרש כל חברת דלק להציע אחוז הנחה קבוע למועצה 

 ביחס למחיר המכירה הרגיל של הדלק.
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 המבוקרתגובת 

 "יש לבקש ממנכ"ל לגשת למכרז".

מהשוואת מחירי חברת טן למחירי חברת סונול, כפי שחויבו על ידי כל חברה במהלך שנת  .25

עלה כי מחירי רכישת הסולר )שהינו המוצר העיקרי הנרכש מחברות הדלק( מחברת  2014

 טן, נמוך באופן משמעותי ממחיר הרכישה מחברת סונול, בכל חודש שנבדק.

 להלן פירוט התעריפים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למרות שמחירי רכישת הסולר מחברת טן נמוכים ממחירי הרכישה מחברת סונול, המועצה 

שולמו לחברת  2014רוכשת את עיקר הדלקים מחברת סונול ולא מחברת טן )כאמור, בשנת 

 אש"ח לחברת טן(.  880 -מלש"ח עבור רכישת הדלקים וכ 1.2 -סונול כ

 

 

 

 

 המלצת הביקורת

מומלץ לקבוע נהלי עבודה מחייבים אשר יוודאו כי רכישת הדלקים תיעשה ככל הניתן 

 מחברת הדלק הזולה ביותר. 

רכישות דלק מחברת הדלק היקרה, תיעשה אך ורק באישור מראש של גורם מוסמך 

 שיקבע בנוהל.

 תגובת המבוקר

 "יש במחברות חודשית לגבי רכישת דלק עם סונול + טן. – 22סעיף 

חודש 

 החיוב

חברת 

 סונול

חברת  

 טן

פער 

המחירים 

 באגורות

 0.06 7.30 7.36 ינואר

 0.09 7.19 7.28 פברואר

 0.11 7.28 7.39 מרץ

 0.11 7.19 7.30 אפריל

 0.12 7.20 7.32 מאי

 0.15 7.13 7.28 יוני

 0.14 7.18 7.32 יולי

 0.15 7.05 7.20 אוגוסט

 0.14 7.12 7.26 ספטמבר

 0.17 7.03 7.20 אוקטובר

 0.18 6.84 7.02 נובמבר

 0.17 6.73 6.90 דצמבר
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ק"מ כדי לחסוך כמה אגורות, לידיעתך אוטובוס  40ממומלץ להריץ אוטובוס לחברת דלק טן כלא 

 ליטר סולר". 1ק"מ  2צורך על כל 

 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

הביקורת לא העלתה טענה לפיה יש לנסוע מרחק בלתי סביר בכדי לחסוך בעלויות זניחות, כפי 

 שטוען המבוקר בתגובתו.

הפרשי המחירים ביחס למיקום תחנות הדלק ולקבוע את ל המועצה לבחון את עם זאת, ע

תחנות הדלק הנ"ל ישנה פריסה נאותה  2 -מדיניותה בנושא. יובהר, כי ככל הידוע לביקורת ל

 בשטחי המועצה ומשניהן המועצה רוכשת דלקים.
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 ביטוח רכבי המועצה .4

 :אשר באפשרות המועצה לרכוש, כלהלן רכב ביטוחיסוגים עיקריים של  3ישנם 

 כל רכב מנועי   קובע, כי 1970-א' לפקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל 2סעיף  -  הביטוח חוב

 ,ביטוח לנזקי גוף )פציעה או מוות( שעלולים להיגרם לנהגאשר עושים בו שימוש מחויב ב

   .לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים

פקודת ביטוח רכב מנועי", אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה. ביטוח  פי "על 

 :החובה מכסה את התחומים הבאים

o עלויות ללא הגבלה על הוצאות רפואיות; 

o  וכושר השתכרותפיצוי על אבדן השתכרות; 

o פיצויים על סבל וכאבים כתוצאה מן התאונה. 

לשלם מעת לעת ואין ביכולתה שלא לרכוש ביטוח זה הינו ביטוח חובה שעל המועצה 

 אותו. כל רכבי המועצה מבוטחים בביטוחי חובה כמחויב בחוק.

 ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב לנזקי רכב ורכוש של צד שלישי   -' ביטוח צד ג

שנגרמו על ידי הרכב המבוטח )למשל רכב מבוטח שפגע ברכב אחר או ברכוש שאינו רכב, 

 (.וכדומה כמו גדר, מבנה

  ביטוח זה הינו ביטוח רשות שהמועצה אינה חייבת לרכוש אך הוא נועד לצמצם את

חשיפתה לתשלום נזקים גבוהים העלולים להתרחש בעת הפגיעה ברכוש של גורמים 

 .חיצוניים למועצה

 זהו ביטוח לנזקי רכוש ואינו חובה על פי חוק. נקרא גם ביטוח רכוש - ביטוח מקיף, 

ם לכלי הרכב בשל מקרים המפורטים בפוליסה )מקרה הביטוח( כתוצאה שעלולים להיגר

. בנוסף מכסה וכדומה( , חבלה, שריפהגניבה  :כלשהם )למשל אסון טבע מתאונה, נזק או

 .אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזקי רכושסוג הביטוח האמור 

ד להגן על ביטוח זה הינו ביטוח רשות שהמועצה אינה חייבת לרכוש אך הוא נוע

 המועצה מפני נזקים כספיים העלולים להיגרם גם לצג ג' וגם לרכוש המועצה. 

 

 

 

 

 

 

מעבר לביטוח האמור, המועצה מבטחת את כלי הרכב שברשותה בביטוח מקיף או בביטוח צד ג'. 

 :2להלן פירוט סוגי הביטוח הקיימים לכל אחד מסוגי הרכבים במועצה

 

                                                           
2
 .2016הנתונים בהתאם לכתוב בפוליסות לשנת  הסכומים המופיעים בטבלה הינם פר רכב. 
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 סוג הביטוח סוג הרכב
שם החברה 

 המבטחת 

סכום 

ההשתתפות 

העצמית של 

המועצה 

 בש"ח

סכום 

הכיסוי 

 יהמקסימאל

 3למקרה נזק

דמי 

ביטוח 

לרכב 

לשנה 

 בש"ח

 6,694 511,475 1,5564 מגדל מקיף  טנדרים

טרקטורים 

 ונגררים
 346 500,000 9905 כלל צד ג'

 מקיף אוטובוסים
ביטח 

 חקלאי
11,3506 638,600 2,950 

 

 

הביטוח של כל אחד מסוגי הרכבים במועצה הינו שנתי. תקופת הביטוח מתחילה כל שנה תוקף 

 .31.12 -ומסיימת בסופה, דהיינו ב 1.1-לועזית דהיינו ב 

יודגש, כי במקרה של תאונה בה אשם נהג המועצה, המועצה משלמת את עלות ההשתתפות 

 התאונה. העצמית אך לא דורשת מהנהגים את החזר ההוצאות ששילמה בגין

 

 תגובת המבוקר

 "החלטת המועצה".

 

 ממצאי הביקורת:

הכיסוי הביטוחי המקיף של המועצה בעת תאונה של אוטובוס הינה בהיקף כספי נמוך  .26

( וביחס לעלות הנזק שעלולה ₪ביחס לשווי אוטובוס )שווי אוטובוס מוערך בכמיליון 

 להיגרם במקרה תאונה כאמור.

לא בחנה מול יועץ הביטוח שלה את היקף הכיסוי  בהתאם לנמסר לביקורת, המועצה

 .2014הביטוחי הקיים לאוטובוסים מאז שנת 

 

                                                           
3
 גובה הכיסוי כולל אובדן או נזק לרכב, אחריות כלפי צד ג' והגנה משפטית. 
4
. הרכב האמור מבוטח בביטוח חובה בחברת מגדל. גובה 2008, שנת ייצור 6092764למעט טנדר מסוג סיטרואן מספר  

 .₪ 1296העצמית בגין נזק לצד ג' או לרכב עצמו הנגרם בשל נהיגה ברכב הינו  ההשתתפות
5

המבוטח בביטוח מקיף בחברת שיר ביט.גובה ההשתתפות העצמית  9207074למעט טרקטור מסוג טרקס מספר  

 15מהנזק או מינימום  15%גובה ההשתתפות העצמית הינו  ,מינימום. בגין גניבה ₪ 4,000מהנזק או  1%בתאונה הינו 

 אש"ח. 
6

ורכב מספר  2001שנת יצור  7437815אוטובוסים מסוג וולוו )מספר רכב  2גובה ההשתתפות העצמית בגין שימוש ב 

 בגין כל אחד.  ₪ 2600( הינו 2002שנת ייצור  7835915

 בגין שימוש בכל אחד מהאוטובוסים. ₪ 1490גובה ההשתתפות העצמית בגין נזק לצד ג' עומד על 
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 המלצת הביקורת

מומלץ לבחון את רמת החשיפה של המועצה בעת התרחשות תאונה לאוטובוס ביחס 

להיקף הכיסוי הביטוחי הקיים. ככל שלא קיים כיסוי ביטוחי מלא, יש להעלות את 

 מועצת העיר. הנ"ל לאישור והחלטת

 

 תגובת המבוקר

 "החלטת המועצה".

אשר מגיעות להם מתוקף הסכמים לנהגים בלבד. המועצה משלמת לנהגי האוטובוס  .27

מבדיקת המבקר נמצאו עובדים אשר מקבלים את התוספות המיוחדות גם אם אינם נהגים 

 .בפועל

  המלצת הבקורת: להוריד את תוספות השכר למי שלא מגיע.

 

 

ביקשה אך לא קיבלה מידע לגבי קיומם/אי קיומם של כיסויים ביטוחים הביקורת  .28

 בפוליסות לצורך גרירת כלי רכב שהתקלקלו.

כיסוי ביטוחי כאמור יכול להקל על החלטת המועצה לגבי המוסך אשר יבחר על ידה לתיקון 

ים כלי הרכב, שכן במקרה בו קיים כיסוי ביטוחי, תוכל המועצה לבחור גם במוסכים הנמצא

 במרחק רב יותר מהמקום בו קרתה התקלה.

 

 המלצת הביקורת

מומלץ לבחון את קיומו של כיסוי ביטוחי לגרירת הרכבים כך שיתאפשר למועצה לגרור 

כל רכב תקול למוסך אשר יוכל לטפל ברכב במחיר הזול ביותר, ללא תוספת תשלום 

 הנגזרת ממרחק הגרירה.

 

 10עובדי המועצה עושים שימוש פרטי בטרקטורים ובמכסחת הדשא )ראה הרחבה בממצא   .29

לדוח( למרות שכלי הרכב האמורים מבוטחים בביטוח צד ג' בלבד )על ידי חברת כלל(. 

הכיסוי הביטוחי לרכבים אלה אינו מכסה נזקים בגין גוף ורכוש לעובדי המועצה במקרה ובו 

 יהיו מעורבים בתאונה. 

 

 צת הביקורתהמל

 יש להפסיק את השימוש הפרטי במכסחת הדשא ובטרקטורים של המועצה.
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 מכירת רכבי המועצה .5

כלי רכב של המועצה לגורם חיצוני. במסגרת המכרז האמור  2בוצע מכרז למכירת  2015בסוף שנת 

הסעות .  הרכבים נמכרו לחברת ציר 7הוצעו למכירה כלי רכב מסוג טנדר וכלי רכב מסוג אוטובוס

 ותיור בע"מ  )להלן :" הזוכה "( אשר זכתה במכרז.

במסגרת המכרז נמסר לזוכה מידע על ההיסטוריה בגין הרכבים האמורים הכולל רישום בעלות, 

 שנעשו, קילומטראז ועוד.  טיפולים

 יצוין, כי שווי רכב נקבע לפי ההיסטוריה שלו הכוללת  בין היתר את הפרטים האמורים.

נמסר למועצה מכתב מטעם עורך הדין של הזוכה בגין הסתרת מידע בנוגע  22.12.16ביום 

להיסטוריה של הרכבים האמורים. לטענת עורך הדין של הזוכה, האוטובוס אשר רכשה החברה 

מידע אשר הוסתר מהזוכה לטענתה. בשל האמור,  -עבר שריפה ואילו הטנדר היה רכב השכרה

 אש"ח )לפי בדיקת שמאי(. 18-מים, אשר לא יפחת מי 7דרשה החברה פיצוי אשר ישולם בתוך 

, המציין כי 23.2.16בתגובה למכתבה של הזוכה, נשלח מכתב תגובה על ידי מנכ"ל המועצה ביום 

כל המידע וההיסטוריה בגין הרכבים האמורים נמסרה במלואה לזוכה וכי לא עלו שום טענות או 

 השגות מצד הזוכה בעת רכישת הרכבים.

 ורת:ממצאי הביק

בהתאם לתלונה בעת ביצוע המכרז, נכח  בין היתר מנהל מחלקת התחבורה, אשר  .30

 הסתיר את המידע בגין השריפה אשר עבר האוטובוס. שהתקבלה, 

עבירה על כללי המנהל התקין. הצגת מלוא המידע בגין עלולה להוות הסתרת מידע כאמור 

 היסטורית הרכב הינה חובה על פי חוק. 

 

הובילה למכירת האוטובוס במחיר הגבוה מהשווי ייתכן ו , לכאורה,כאמורהסתרת מידע 

 האמיתי המקובל לפי מחירון הרכב. 

בפנייה לערכאות משפטיות. סכסוך משפטי  , תובע הזוכה את המועצה ומאייםבשל כך

כאמור, עלול להוביל להסכם פשרה בו תשלם המועצה חלק או את מלוא הפיצוי אותו דורשת 

 הזוכה.

לום מלוא הפיצוי או חלקו לזוכה, עלול להוביל לתוצאה בה הכנסות המועצה בגין מכירת תש 

האוטובוס תהיינה נמוכות בסופו של דבר מהכנסותיה בעת מכירת הרכב. דבר הגורם לאובדן 

 כספי מיותר של המועצה.

 

 

 המלצת הביקורת:

                                                           
7
 6092764וטנדר מ.ר  7437815אוטובוס מ.ר  
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היסטורית הרכבים מלוא לקבוע נהלים המסדירים את תהליך חשיפת המידע של יש 

, תוך תיעוד המידע שנחשף והחתמת הרוכש המוצעים למכירה בעת ביצוע מכרז למכירתם

 .על קבלת המידע

 תגובת המבוקר

"לא היה שום הסתרת מידע צור הסעות הגיע עם מעטפה מוכנה וביקש לראות את הטנדר בלבד 

בסדר ושאל איפה לשים את כששאלתי אותו אם רוצה לראות את האוטובוס ענה שהוא ראה הכל 

המעטפה בלבד. היסטוריה של הרכב נמצאים לכל מי שדורש לדעת והיו כאלה שישבו  במשרד   

 וקיבלו את ספר הרכב. לעיונם.

 יותר מזה הוא קיבל את הרישיונות להעברת בעלות באישור מנכ"ל המועצה".
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 אזורית חבל מודיעין מועצה 

 

 

 דוח ביקורת   
 

 ועד מקומי אחיסמך 
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 כללי

, נערכה ביקורת במועצה האזורית חבל מודיעין )להלן : 2015בהתאם לתכנית הביקורת לשנת 

 .הועד המקומי"() להלן:  " "( בנושא התנהלות הועד במקומי במושב אחיסמךהמועצה"

וממצאיה מתייחסים למצב עד לתקופת  2015הביקורת נערכה במהלך חודשים יולי עד נובמבר 

 הביקורת.

 

 

 מטרה

 מטרת הביקורת הייתה לבחון בין היתר את הנושאים הבאים:

 .התייצבות חברי הועד בישיבות ועד המקומי בהתאם להוראות החוק 

 ל האגודה המקומית.התקשרות הועד המקומי אל מו 

 .נאותות מצבו הכספי של הועד המקומי 

 .התקשרויות עם ספקים 

 נאותות העסקת העובדים ונותני השירות לועד המקומי 

 

 שיטת עבודת הביקורת:

 הביקורת נערכה באמצעות קיום פגישות עם גורמים שונים בועד המקומי ביניהם:

 מזכיר הועד המקומי 

 מנהל החשבונות של הועד המקומי 

 בנוסף, התקבלו ונבדקו המסמכים הבאים:

 .רשימת חברי הועד המכהנים 

  2014פרוטוקולים של ישיבות הועד לשנת. 

 2013-2012 לשנים דוחות כספיים של הועד המקומי. 

  2015-2013כרטסות הנהלת החשבונות של הועד המקומי לשנים. 

 .חשבוניות ספקים שנדגמו על ידי הביקורת 

  הועד המקומי.תלושי שכר של עובדי 
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 רקע

משפחות. על פי נתוני הלשכה המרכזית  200 -וכולל כ 1950הוקם בשנת  מושב אחיסמך

 תושבים.  1300 -כמתגוררים ביישוב , 2014דצמבר  לסטטיסטיקה, נכון לחודש

במושב מפעיל פעילויות תרבות כגון חוגים ופעילויות נוער. במסגרת מערכת החינוך  המושב

לילדים ומועדון נוער. כמו כן קיימים במושב מספר בתי כנסת, מרפאה, צרכנייה קיימים מועדונית 

 ועוד.

 שבשטחה הישובים לניהול מונתה או שנבחרה אזורית ממועצה מורכב במרחב המקומי השלטון

 .ישוב בכל מוקם אשר מקומי ועדומ

 המוניציפאלייםהוקם במושב אחיסמך ועד מקומי אשר אחראי על ניהול השירותים  2005בשנת 

 במושב. 

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  מעוגן המקומי הועד של המשפטי מעמדו

  "(.המועצות צו": להלן) 1958

 מוקנות החוקיות הסמכויות". מקומי ועד ידי על יתנהל יישוב כל" כי, קובע המועצות לצו 90 סעיף

 . לו האצילה האזורית שהמועצה בנושאים רק לטפל מוסמך המקומי והועד האזורית למועצה

נבחרו חברי ועד מקומי חדשים במושב, לרבות יו"ר חדש אשר החליפו את  2014יצוין, כי בשנת 

 חברי הועד היוצא.

 

 

 ממצאי הביקורת:פירוט 

 מתן שירותים מוניציפאליים .1

: "המועצה"( מספקת לתושבי היישוב שירותים האזורית חבל מודיעין )להלן המועצה

 ועוד.  פינוי אשפהמוניציפאליים כגון 

נוספים שירותים מוניציפליים לצורך מתן  2005הועד המקומי של ישוב אחיסמך הוקם בשנת 

ועוד. שירותים אלו שירותי תרבות, גינון, חינוך לתושבי הישוב בהתאם לקבוע בחוק כגון 

תשלומי ארנונה של הועד המקומי וממענקים כספיים המתקבלים  הכנסות גבייתממומנים מ

 מהמועצה האזורית.

בנוסף לפעילות המוניציפלית של הועד המקומי, בישוב אחיסמך ישנה אגודה שיתופית של 

 . שאינם מחויבים בחוק שירותים מוניציפליים נוספים םתושבי הישוב המספקת לתושבי

מטרות האגודות  קובע כי 1995)סוגי אגודות( התשנ"ו לתקנות האגודות השיתופיות  4סעיף 

השיתופיות הן "טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרת גומלין בין אנשים בעלי אינטרסים 

 ".כלכליים משותפים כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות
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ות ותקנותיה של תושבי היישוב פועלת בהתאם לפקודת האגודות השיתופי תהאגודה השיתופי

 ואינה כפופה לצו המועצות האזוריות.

היא גוף פרטי, שייעודו, מטרותיו ותפקידיו כפופים להוראות פקודת  השיתופיתהאגודה 

 האגודות השיתופיות ולתקנון האגודה, וסמכותו חלה על חבריו.

האגודה השיתופית בהתאם לאמור וכמו כל גוף פרטי אחר, בהיעדר הסכם הקובע אחרת, 

ואינה מחויבת בשקיפות הנהוגה בוועד המקומי  ה כפופה לביקורת הפנימית של המועצהאינ

 . ו/או מגזר הציבורי

בשל האמור, על הפעילות המוניציפלית הממומנת מכספי הארנונה של התושבים, להתבצע על 

 ידי הועד המקומי באופן נפרד מפעילות האגודה השיתופית.

 

 ממצאי הביקורת

, תקציבו השנתי של הועד המקומי הינו 2013בהתאם לדוח הביצוע של הועד לשנת  .1

אש"ח מתקציב המועצה(,  200 -אש"ח מגביית מיסי ארנונה וכ 750 -בלבד )כ ₪כמיליון 

 נמוך.שלדעת הביקורת הינו  סכום

היקף התקציב הנמוך הינו בעיקר בשל גביית ארנונה כפי שיתואר בהמשך הדוח, 

 כים ואי גביית ארנונה מלבד ארנונת המגורים.בסכומים נמו

 

גבייה נמוכה והיעדר הגבייה כאמור, מאפשרים לאגודה השיתופית לגבות דמי חבר 

ומיסים במקום הועד ולהשתמש בכספים אלו, במקום הועד המקומי, ללא שקיפות ותוך 

 מידור יכולת הביקורת מלבחון את אופן השימוש בכספים אלו.

 

של הועד אינו מאפשר לו להעסיק עובדים לצרכי הפעילות המוניציפלית התקציב הנמוך 

הנדרשת ובשל כך הועד נאלץ להתבסס בפעילותו המועטה על עובדים המועסקים על ידי 

ועד שירותים באחוזי משרה מצומצמים ונבחרים ללא והאגודה השיתופית, הנותנים ל

 הליכי מכרז כחוק וללא שקיפות.

 

ורט בהמשך הדוח, האגודה השיתופית מעסיקה את כל עובדי בכך למעשה, כפי שיפ

הועד אשר עיקר פעילותם עבור האגודה ולא עבור הועד, משלמת את שכרם ומנהלת את 

 כל הפעילות הציבורית ביישוב.

 

במקרים רבים, האגודה השיתופית משלמת כפי שיפורט בהמשך הדוח, יתרה מהאמור, 

הועד, ומחייבת את הועד בהחזרי ההוצאות,  את חשבונות הספקים של הועד, במקום

 מבלי שניתנת לועד האפשרות לבחון את חשבונות הספקים, טרם תשלומם. 

כך כדוגמאות, נמצא ברישומי הנהלת החשבונות כי היקף הסכומים ששולמו על ידי 

 -אש"ח )כ 660 -הינו כ 2014האגודה השיתופית עבור הועד )והוחזרו לאגודה( בשנת 

 ב הועד המקומי(.מתקצי 70%
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תשלום חשבונות הספקים עבור הועד המקומי מאפשר לאגודה להכפיף את הספקים 

להנחיותיה ולהפעילם לצרכיה, ללא פיקוח ובקרה של הועד אחר פעילותם, כפי שיפורט 

 בהרחבה בהמשך הדוח.

 

 

 

בביקורת, כי האגודה השיתופית מנהלת את כל מוסדות הציבור בישוב, ללא עלה עוד 

 עורבות הועד תוך גזירת הרווחים הנובעים מהפעילויות האמורות, ככל שישנם. מ

גנים, פעילויות אשר ישובים  3 -כך כדוגמא, האגודה השיתופית מנהלת בישוב מעון ו

אחרים נוהגים לנהל באופן עצמאי תוך גזירת רווחים גדולים בפעילות ושימוש ברווחים 

 לתועלת היישוב. 

 

ר בין הועד המקומי לאגודה השיתופית המאפשרת לאגודה לגבות מערכת היחסים כאמו

מיסי חובה במקום הועד ולנהל את רובה ככולה של הפעילות המוניציפאלית בישוב תוך 

 הועד המקומי מתוכנו וחובתו הקבועה בחוק.פעילות שימוש בכספי הועד, מייתרת את 

 

 

 המלצת הביקורת:

הארנונה הנגבים על ידו מתושבי היישוב, לגבות את על הועד המקומי לפעול להגדלת סכומי 

כל המיסים שבתחום סמכותו, במקום הגבייה הנעשית על ידי האגודה ולנהל את הפעילויות 

הציבוריות ביישוב תוך שמירה על שקיפות מלאה ועמידה בהוראות החוק החלות במגזר 

 הציבורי.

 

 תגובת המבוקר 

 .לחודש 1.79 הינו לדיור"ר למ המקומי ועדהו מסי - גבייה והיעדר נמוכה גבייה"

 מבין ביותר הגבוה הוא זה תעריף 2014 בינואר לתפקיד כניסתי עם שערכתי מבדיקה

 המועצה מליאת "יע אושררה ולא בוצעה לא העסקים מסי גביית .המועצה יישובי

 .כיום זאת לבצע חוקית בעיה קיימת, לפיכך. 2002 בשנת בחוק כמתבקש

 שאינה משפטית דעת חוות קיבלנו בדיקה ולאחר לפידות רנה "דלעו פניתי כשנה לפני

 .המועצה מליאת ובאישור המקומי הוועד דרך הללו המיסים את לגבות מניעה רואה

 חן עו"ד המועצה של המשפטי היועץ עם פגישה התקיימה הדעת חוות קבלת לאחר

 .לקבלה סירב והוא סומך

 לוועד הגבייה סמכות את להעביר אישור להשיג מנת על הפנים משרד מול פועלים אנו

 .האגודה ועד "יע גם ומאושר מוסכם והדבר המקומי

 ויאפשרו 40% -בכ המקומי הוועד הכנסות יגדלו הפנים משרד"י ע יאושר והדבר במידה

  ."מוחלטת כלכלית עצמאות
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 אנו אין ולמעשה האגודה ועד בידי נמצאת הגבייה סמכות, בנושא פתרון לקבלת עד

 הוצאות עבור לתשלום משמשים האגודה ועד ע"י נגבים אשר אלו כספים. בכך שולטים

 .האגודה ועד ע"י משולמות אשר שונות תשתיות

 שנתי תשלום תוך האגודה ועד ע"י בעבר ניתן משרד שירותי ומתן עובדים העסקת 

 היה לא. האגודה ועד י"ע נקבע עבודתם ותנאי שכרם, המשרד עובדי קליטת. קבוע

 .בנדון להשפיע או לבחור יכולת שום המקומי לוועד

 ביחס גדולות כספיות והוצאות לתושב שירותים מתן של בליקויים שהבחנו לאחר

 בנפרד משרד מחזיק המקומי הוועד כאשר המנגנונים בין הפרדה ביצענו, לתמורה

 .האגודה לוועד כלל משרד הוצאות משלם ואינו

 האחרונות בשנתיים מנוהלים הילדים גני 3-ו המעון - במושב הציבור מוסדות יהולנ 

 בעלי בגלל שקדמו בשנים הנורמה הייתה לא זו, לצערי. המקומי הוועד י"ע

 .עניינים בניגוד פעלו אשר תפקידים

 כלשהן הכנסות המקומי לוועד או/ו למושב אין ח"הדו בטיוטת למצוין בניגוד

 הוועד על מושתים והגנים המעון של השוטפות ההוצאות, מכך יתרה. מהמעון

 ."(הרך לגיל העמותה) ושלוחותיה המועצה מנהלת בפועל הניהול את כאשר

 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

הביקורת עומדת על דעתה כי בשל הגבייה של האגודה, סכומי גביית הארנונה של הועד 

 הינם נמוכים. 

 שיידרש, וגביית ארנונה מעסקים.על הועד לפעול לתיקון צו הארנונה, ככל 

הביקורת לא ציינה כי הועד גובה כספים מהמעון אלא כי האגודה גובה את הכספים ואף 

גוזרת את הרווחים מהפעלת המעון, בעוד הועד יכול היה לבצע פעילות מוניציפאלית זו עבור 

 תושביו.

בין תם הסכם לא נח(, 2015ועד למועד הביקורת )שנת  2005מיום הקמת הועד בשנת  .2

תחומי האחריות וממשקי העבודה של הוועד המקומי לאגודה השיתופית, המסדיר את 

 הועד והאגודה במתן השירותים המוניציפליים לתושבי הישוב.

עבור הוועד, מבצעת רכישות  בפועל, האגודה השיתופית הפרטית מעסיקה עובדים

בתמורה האגודה וועד. מספקים ומשלמת להם עבור אספקת טובין ושירותים עבור ה

מקבלת מהוועד תשלומים בסכומים משתנים הנקבעים שרירותית, ככל הנראה, 

 בהתאם לסכומים שבקופת הועד. 

חמור מכך, העברת הכספים כאמור נעשית ללא שקיפות ומבלי שהועד מקבל מסמכים 

 המעידים על השימוש שנעשה בכספים לרבות חשבוניות הספקים וכו'.

 

העברת כספי הועד לאגודה הפרטית, ללא הליך מכרזי וללא שקיפות  התנהלות זו של

לגבי אופן השימוש שנעשה בכספי הועד, אינה עומדת בקנה אחד עם כללי המינהל 

 התקין.
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 המלצת הביקורת:

מומלץ להסדיר את פעילות הועד המקומי מול האגודה בהסכם חתום. ההסכם יפרט את 

הפעילויות והמטרות המבוצעות על ידי האגודה עבור הועד, התמורות אותן זכאית האגודה 

לקבל עבור כל פעילו ועוד. הסכם כאמור יכול להיחתם רק עבור פעילויות המותרות לביצוע 

 חוות דעת משפטית.  על ידי האגודה, בכפוף לקבלת

 

 תגובת המבוקר

 וכל בנפרד המקומי הוועד חשבון מתנהל המנגנונים הפרדת ולאחר האחרונה בשנה"

 כיום מעסיק אינו האגודה ועד .המקומי הוועד י"ע משולמים המוניציפליים התשלומים

 כל .תשלום מקבל שאינו וכמובן המקומי הוועד עבור כלשהם שירותים נותן ואינו עובדים

 חשבוניות ותמורת בשקיפות מתבצעים המקומי הוועד י"ע כיום המשולמים התשלומים

 .מסודרות מחיר הצעות או מכרז לאחר רק נעשית שונים גורמים עם ההתקשרות כל .בלבד

 פועל גוף וכל מאחר האגודה וועד מול בהסכם צורך אין המנגנונים הפרדת ובעקבות לפיכך

 ."כיום בנפרד

 

 

 הביקורת לתגובת המבוקרהתייחסות 

בין הועד לאגודה ישנם ממשקים רבים )הועד יושב במבנה של האגודה, עובדי האגודה 

 מספקים שירותים לועד ושירותים מוניציפאליים לתושבי העיר ועוד. 

בשל האמור, למרות המתואר בתגובת המבוקר לדעת הביקורת יש לערוך הסכם בין הועד 

 התפקידים והאחריות של הועד והאגודה.לאגודה המסדיר את חלוקת 

 

 המקומי ישיבות הועדניהול  .2

  יו מוסדרים בצו המועצות.ישיבות וניהול בוהרכ, המקומי הועד בחירת, המקומי הועד פעילות

 

. ועד חברי 7 -5 ביןימונו  נפשות 1,500 עד המונה בישוב, המועצות לצו (א)96 לסעיף בהתאם

 .  שנים 5 של לכהונה בבחירות נבחרים הועד חברי

 חברי ועד.  7(, בועד המקומי אחיסמך ישנם 2015נכון למועד הביקורת )שנת 

 

)כחודש  שבועות שישה בכל אחת ישיבה לקיים המועצה על כי קובע המועצות לצו 48 סעיף

שבתחום  המקומיים עדיםוהו על גם 48לצו המועצות מחיל את סעיף  132סעיף  ,וחצי(

 . המועצה האזורית

 בכל, כלהלן: "מקומי ועד ישיבות לניהול החוקי הנוכחים מניין את גם קובע המועצות צו

  ."הועד מחברי שליש לפחות נוכחים יהיו ועד ישיבת

 

 ישיבות 3 שנעדר או רצופים חודשים 3 שנעדר ועד חבר כי, קובע המועצות לצו  128 סעיף

 . ועד חבר להיות יחדל רצופות
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 הישיבה ראש יושב ידי על שיחתם בפרוטוקול יתועדו הועד ישיבותכי , עוד קובע סעיף זה

  .הועד חברי לאישור וישלח

מטרת תדירות הישיבות שנקבע בצו המועצות וכן מניין הנוכחים ומכסת ההיעדרויות 

המותרת, נקבעה על מנת לוודא כי אכן חברי הועד הנבחרים מייצגים נאמנה את תושבי 

 ד המקומי כפי שמצופה מנבחרי ציבור. המושב ומעורבים בניהול הוע

 

ונוכחות חברי הועד  2014במסגרת הביקורת בדקנו את תדירות התכנסות ישיבות הועד לשנת 

 בישיבות שהתקיימו.  

הבדיקה כללה בחינה של נאותות הפרוטוקולים מישיבות הועד המקומי שהתקיימו בתקופה 

 הנבדקת.

 

 ממצאי הביקורת

נמצא, כי בניגוד להוראות צו המועצות, הועד  2014מבדיקת ישיבות הועד במהלך שנת  .3

נמצא כי הועד קיים אף ישיבת המקומי לא קיים ישיבות מדי חודש וחצי כמחויב בחוק. 

 . 2014, אוגוסט, ספטמבר ונובמבר לשנת יוניועד במהלך החודשים 

 

סדירים לגבי פעילות, חברי הועד בהיעדר קיום ישיבות בועד המקומי והיעדר דיונים 

אינם מייצגים נאמנה את תושבי הישוב ואינם מעורבים בניהול הועד המקומי כפי 

 שמצופה מנבחרי ציבור.

 

לא מבוצעת בקרה אחר נוכחות חברי הועד בישיבות הועד וקיומן של היעדרויות חברי  .4

ועד אשר אינם ועד בניגוד לצו המועצות האזוריות המנחה על הפסקת פעילות חברי 

 משתתפים בישיבות הועד בתדירות הקבועה בחוק.

בלבד, נמצא כי ישנה חברת ועד  2014מבדיקת פרוטוקולים של ישיבות הועד לשנת 

, 5.3, 18.2ישיבות ועד רצופות אשר התקיימו בתאריכים  4 -אחת )ש.נ(, אשר נעדרה מ

דרותה ומבלי שבוצעו , מבלי שנמצא תיעוד לקיומן של סיבות כלשהן להיע8.4, 26.3

 לצו המועצות. 128פעולות לבחינת הפסקת כהונתה כחברת ועד, בהתאם לסעיף 

 

היעדר בקרה אחר נוכחות חברי הועד המקומי בישובות הועד והיעדרות בפועל 

 , אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות החוקשל חברת ועד, ללא סיבה מוצדקת

 .ת חברת הועדהפסקת כהונהמחייבות בחינה של סיבות ההיעדרות ובחינה של 
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בניגוד לצו המועצות האזוריות, הפרוטוקולים של ישיבות מועצת הועד אינם נחתמים על  .5

 ידי יו"ר הועד. 

 המלצות הביקורת

יש להקפיד לכנס את הועד בתדירות שנקבעה בצו המועצות המקומיות )לפחות אחת לשישה 

 ת( לאורך כל השנה.שבועו

ישיבות ברצף, במקרה בו חבר ועד נעדר, יש  2-על חברי הועד להקפיד לא להיעדר יותר מ

לתעד את הסיבות לכך וככל שאין סיבות מצודקות להיעדרות, יש לשקול את הפסקת 

 כהונתו.

 יב בצו המועצות.וכמח סופי, על יו"ר הועד לחתום על כל פרוטוקול 

 

 

 

 תגובת המבוקר

 .מסודרות ועד ישיבות התקיימו לא קודמות בקדנציות כי הבעיה לנו ידועה - 3 סעיף"

 מהן 2 אשר מסודרות ועד ישיבות בקיום החלנו לתפקיד כניסתנו עם 2014 משנת החל

 התקיימו הללו הישיבות שתי ביטול למרות .כמתבקש פורום העדר בשל בוטלו

 אחת מישיבה פחות מעט של בממוצע הן אשר ועד ישיבות 10 2014 שנת במהלך

 .לחודש

 .לחודש אחת ישיבה בממוצע הן אשר ועד ישיבות 12 התקיימו 2015 שנת במהלך

 ועד חברי של אילוצים בגלל קבועים במרווחים התקיימו לא הישיבות לצערי

 (.'וכדו חופשות, חגים) אובייקטיביים ואילוצים

 קיימת תמיד לא לצערי .מסודר נוכחות רישום מתקיים הוועד בישיבות - 4 סעיף

 חוזר להוציא אבקש .קבוע באופן להיעדר מרבים הוועד מחברי וחלק מלאה נוכחות

 תקוה וכולי במועצה הוועדים לכלל והן באחיסמך המקומי לוועד הן החוק הוראות עם

 .תיעלם התופעה כי

 .לאחריה הבאה ישיבה כל בתחילת מובאות הוועד ישיבות של פרוטוקולים - 5 סעיף

 מהיום יבוצע והדבר הישיבות פרוטוקולי על חתימה חובת קיימת כי לנו ידוע היה לא

 ."ולהבא
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 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

הביקורת רואה בחיוב את תגובת המבוקר לפיה הערות הביקורת בנושא זה יטופלו 

 ויתוקנו.

 

 המצב הכספי של הועד המקומי .3

 בקרה תקציביתהיעדר  3.1

ועד מקומי בשל היותו, גוף ציבורי מחויב לשמירה על כללי המנהל התקין, אחד ממאפייני 

המנהל התקין הינו שמירה על תקציב מאוזן ורמת הכנסות המאפשר תשלום של ההוצאות 

 במועד. 

הועד כגוף מוניציפאלי, ללא מטרות רווח, אינו אמור להיכנס לגרעון מחד, ואינו אמור 

, המוניציפאלייםצא בעודף מאידך. חלק מתפקידו כגוף ציבורי האמון על השירותים להימ

 הינו לגבות מיסים לצורך מימון הוצאות מתן השירותים המוניציפליים לתושבים. 

על מנת לעמוד בתקציב ההוצאות השנתי ולא לחרוג ממנו, הועד מכין מדי שנה דוח תקציב 

תקציב מועבר לאישור המועצה האזורית והועד נדרש מול ביצוע המועבר לאישור המועצה. ה

 לפעול לפיו ולא לחרוג ממנו.

 (:₪)באלפי  2013להלן פירוט תקציב/ביצוע הכנסות הועד המקומי לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקציב  2013

 )באש"ח(

    ביצוע

 )באש"ח(

מיסים גביה 

 עצמית וארנונה

725 752 

השתתפות 

 מוסדות

25 56 

השתתפות 

 המועצה

200 195 

מיסים  סה"כ

 ומענקים

950 1,000 

 7 10 בריאות

הכנסות שלא 

 תוקצבו

30 0 

 1,000 990 סך הכול הכנסות
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 (:₪של הועד המקומי )באלפי  2013להלן פירוט תקציב/ביצוע ההוצאות לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 
תקציב 

 )באש"ח(

    ביצוע

 )באש"ח(

 126 1,987 מנהל כללי

 128 125 הנחות מיסי ועד

סך הכול הנהלה 

 וכלליות
312 255 

 3 10 מימון

 1 5 שמירה

 527 450 נכסים ציבוריים

סך הכול שירותים 

 מקומיים
456 528 

 30 32 חינוך

 165 125 תרבות

 11 16 בריאות

 28 34 דת

סך הכול שירותים 

 235 207 ממלכתיים

 1,020 992 סך הכול הוצאות
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 הביקורתממצאי 

, תקציב הוצאות הגינון )אשר הינו חלק 2013על פי דוח תקציב מול ביצוע של הועד לשנת  .6

 אש"ח. 250-עמד על כ 2013מתקציב הוצאות נכסים ציבוריים( לשנת 

, הוצאות הגינון בפועל לשנה זו היו 2013בניגוד לתקציב שנקבע להוצאות הגינון לשנת 

 מהתקציב שנקבע(.  35% -אש"ח המהווים כ 90 -אש"ח )חריגה של כ 340-כ

, תקציב התרבות הכולל בין היתר 2013על פי דוח תקציב מול ביצוע  של הועד לשנת  .7

 אש"ח. 125על  2013ורט עמד בשנת פעילויות מתנ"סים, חוגי נוער ופעילויות ספ

, הוצאות התרבות בפועל לשנה זו 2013בניגוד לתקציב שנקבע להוצאות התרבות לשנת 

 מהתקציב שנקבע(. 30% -אש"ח המהווים כ 40 -אש"ח )חריגה של כ 165-היו כ

 

 להלן פירוט החריגות ההוצאות בתחום התרבות:

2013 
תקציב 

 באש"ח

ביצוע 

 באש"ח
 הפרש

 (7) 72 65 מתנ"סים

 (30) 86 55 חוגי נוער

 (3) 8 5 פעולות ספורט

הוצאות   ה"כס

 תרבות
125 166 (40) 

 

יודגש, כי החריגות התקציביות כאמור וחריגות נוספות מהתקציב בשנים קודמות, לא 

 הובאו לאישור הנהלת הועד ולא אושרו על ידי הנהלת הועד כדין.

   

בהתאם לתקציב המאושר, היעדר בקרה תקציבית נאותה אחר ההוצאות פעילויות הועד 

 .  קיומן של חריגות מהתקציב, ללא מקורות מימון לאמוראפשרה 

קיומה של בקרה תקציבית נאותה היתה מסייעת בצמצום הגרעון השנתי המצטבר של 

 ., כפי שיפורט בהמשך הדוחהועד

 המלצות הביקורת

המקומי לפעול לצמצום הגירעונות אשר הצטברו לו ולפעול בתקציב מאוזן, ללא על הועד 

 חריגות תקציביות.

 

 

 

 תגובת המבוקר
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 אשר הגינון תקציב חריגות על "חהדו קבלת עם -הגינון תקציב חריגות - 6 סעיף"

 הגנן של מקצועיות וחוסר ההחלטות מקבלי של בקרה מחוסר כתוצאה באו לדעתי

 :הבאים הצעדים ננקטו

 המכרזים ועדת י"ע נעשה המכרז) גינון קבלן עם להתקשרות חדש מכרז נפתח .1

 (המועצה של

 חדש הגינון קבלן דרך והתבצעה לגינון החומרים ספק עם ההתקשרות הופסקה .2

 . דרמטית בצורה עלויות הוזיל אשר סיטונאי ספק עם התקשרות

 ההוצאות את הוזילו אשר להשקיה חכמות בקרה מערכות ותוקנו הותקנו .3

 .להשקיה

 חשבון אז עד שילמו ולא מים קיבלו אשר מהגופים אחד לכל מים שעוני הותקנו .4

 .מים

-מ האחרונות השנתיים במהלך פחתו המים הוצאות, האוזן את לסבר מנת על

 .אלו לפעולות הודות בשנה 60,000-ל שקל 230,000

 תקציב לגבי גם היה כך הגינון חריגות כמו -התרבות תקציב חריגות - 7 סעיף

 כי לציין עליי .זה בתקציב הגדולה בחריגה הבחנתי לתפקיד כניסתי עם .התרבות

 שקל 60,000 של סכום עוד נלקח( שקל 40,000) בטיוטה המצוינת לחריגה פרט

 התקציב שחריגת כך. )יותר מאוחר לשלם צורך היה אשר האגודה מוועד כהלוואה

 (.שקל 100,000 של סך על הייתה

 :הבאים הצעדים ננקטו אלו מחריגות כתוצאה

 אלפי בעשרות הסתכמו אשר משמעותית בצורה החוגים סבסודי כל הוקטנו .1

 (לחניך שקל 15 של לסכום לחניך שקל 110 -מ. )בשנה שקלים

 .נלוות להוצאות נגיעה כל אין לוועד כאשר החוגים הופרטו .2

 קיים היה לא אשר דבר) השונות הפעילויות על השתתפות דמי בגביית החלנו .3

 (.בעבר

 .התרבות תקציב על הכבידו אשר יקרות פעילויות בוטלו .4

 ."ופעילות פעילות לכל מפורטים וסעיפים תקציבי רף נקבע .5

 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

הביקורת רואה בחיוב את תגובת המבוקר לפיה הערות הביקורת בנושא זה יטופלו 

 ויתוקנו.

 גרעון מצטבר 3.2

הועד המקומי מתקבלות בעיקרן מגביית ארנונה מתושבי היישוב ומהשתתפות הכנסות 

 המועצה )מענקים( הניתנים ליישוב מדי שנה.
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הכנסות אלו משמשים את הועד למימון שירותי תחזוקת הנכסים הציבוריים, ביצוע פעילויות 

ישוב תרבות וביצוע פרויקטים למטרות הציבור )שיפוץ מגרשי ספורט, השקעה בתשתיות ה

 ועוד(.

 :2013- 2012להלן הכנסות והוצאות הועד בהתאם לדוחות הכספיים לשנים 

 

 שנה
2012 

 )באש"ח(

2013 

 )באש"ח(

 994 909 סה"כ הכנסות

 1,121 1,068 סה"כ הוצאות

הפסד הועד בפעילות 

 השוטפת בשנת התקציב
(159) (127) 

הפסדים נוספים 

בפעילות השוטפת 

 משנים קודמות

(41) (200) 

הפסדי הועד בתקציב 

 הפיתוח לסוף שנה
(328) (328) 

סך הפסדי הועד 

 המצטברים לסוף השנה
 אש"ח 655 אש"ח 528

 

 ממצאי הביקורת

המשיך הועד  2013אש"ח, בשנת  530 -בגרעון בסך כ 2012למרות שהועד סיים את שנת  .8

 אש"ח נוספים. 130 -להגדיל את גירעונו בכ

אש"ח וקיומם של הפסדים נוספים מדי שנה,  655בהיקף של קיומו של גרעון מצטבר 

 מסכנים את פעילות הועד הפועל ללא מקור מימון מספקים.

 

לא מן הנמנע, כי צבירת הגרעון לאורך השנים הינה תוצאה של היעדר  פיקוח ובקרה של 

 חברי הועד על הוצאות הועד המקומי המשולמים בעיקרם לאגודה השיתופית. 

 הביקורתהמלצות 

על הועד המקומי לפעול לצמצום הגירעונות אשר הצטברו לו ולפעול בתקציב מאוזן, ללא 

 חריגות תקציביות.
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 תגובת המבוקר

 לאחר (.שקל 655,000) 2013-ו( שקל 528,000) 2012 בשנים הפסדים מציינת חו"הד טיוטת"

 ההולכים העבר חובות בצמצום החלנו האגודה וועד של מהכנסות וכתוצאה אלו שנים

 ."לשנה משנה ומצטמצמים

 עובדי הועד המקומי .4

 בסיס משפטי להעסקת עובדים -כללי  .4.1

 ב' לצו המועצות  קובע כי: 132סעיף 

ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד  .2.4.1

 .שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר

 .אלא באישור המועצה לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי .2.4.2

נוהל )עד מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות ומינוי עובדים לו .2.4.3

 ים., בשינויים המחויב1977-, התשל"ז(קבלת עובדים לעבודה

 ת. שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורי .2.4.4

 

 העסקת עובדים באמצעות האגודה השיתופית .4.2

עד המקומי לא הועסקו עובדים שכירים וכל עובדי הועד מועסקים ו, בו2015דש יולי נכון לחו

ועד המקומי עובדים מטעמה ועל ידי האגודה השיתופית המשלמת את שכרם ומספקת ל

 לביצוע שירותי ניהול ומזכירות.

ועד "מזכיר ועד" האחראי על ובמסגרת השירותים כאמור, האגודה השיתופית מספקת ל

מזכירות העוסקות בפעילות הגבייה  2 -הביצוע של החלטות חברי הועד והניהול ו

ועד, עובדי האגודה כאמור מספקים שירותים גם עבור ובנוסף לתפקידם ב והאדמיניסטרציה.

 פעילות האגודה.

ועד תשלום עבור "השתתפות הועד" בשכר עובדי האגודה והאגודה השיתופית מקבלת מה

  .אש"ח בשנה 90 -בסך כ עדוהמספקים את השירותים לו

 ממצאי הביקורת

הועד לא חתם על הסכם עם האגודה להסדרת תנאי קבלת כח האדם מהאגודה לרבות  .9

ועד ליחסי עובד מעביד עם עובדי האגודה, כמות שעות העבודה של והיעדר אחריות ל

 עד וכו'.והעובדים עבור הועד, אופן העברת דיווחי נוכחות לו

 

כאמור, לא מבוצעת הפרדה נאותה בין פעילות העובדים עבור  בהיעדר קיומו של הסכם

 הועד לפעילותם עבור האגודה.
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ועד המקומי, כעובדי הועד, נבחרו על ידי ועובדי האגודה המספקים את השירותים ל .10

ועד ו/או לביקורת שקיפות והאגודה השיתופית, ללא הליך מכרזי נאות ומבלי שניתנה ל

 לגבי רמת שכרם.

סירב להעביר  המזכיר של האגודה, המשמש גם כמזכיר של הועד המקומי, יצוין, כי 

לביקורת מידע בדבר מסמכי האגודה השיתופית לרבות מידע לגבי שכר העובדים אשר 

 שכרם ממון מכספי הועד המקומי.

 

 . בהתאם להוראות החוק לאישור המועצהעל ידי הועד עובדי הועד המקומי לא הועברו  .11

ועד המקומי, לדעת הביקורת יש והנ"ל אינם מקבלים תלושי שכר מהלמרות שהעובדים 

 לאשר כל עובד כאמור, לרבות החלפת עובדים, במועצה האזורית.

 

לא מתבצעת הפרדה נאותה בין פעילות העובדים המספקים שירותים עבור הועד  .12

עו עד דיווחי נוכחות על הזמן שהשקיולעבודתם עבור האגודה. העובדים אינם מגישים לו

עבור הועד והועד לא משלם לאגודה שכר לעובדים בהתאם לכמות הזמן שהושקעה על 

 ידם.

היעדר הפרדה נאותה בין פעילות העובדים עבור הועד לפעילותם עבור האגודה, אינו 

מאפשר פיקוח ובקרה של הועד על מנת לוודא כי השכר המשולם על ידי הועד עבור 

  העובדים תואם לפעילותם עבור הועד.

 

 תגובת המבוקר

 כפי .האגודה מוועד ומנגנון משרד שירותי קבלת של במתכונת הוועד עבד 2015 יולי עד"

 .המקומי לוועד נפרד מנגנון ויצירת המנגנון הפרדת על הוחלט שנכתב

 על בקרה הייתה ולא העובדים קליטת בהליך בעבר שותף היה לא המקומי הוועד - 9 סעיף

 כעת כאשר המנגנונים בין הפרדת בוצעה, כאמור. המקומי לוועד המוקדשות העבודה שעות

 .בלבד המקומי הוועד את המשרת מנגנון קיים

. מעביד עובד יחסי מתנהלים לא המקומי הוועד לבין האגודה ועד מזכיר בין - 10 סעיף

 עוד מועסק אינו אשר הוועד מזכיר עבודת את גם כוללת המנגנונים בין שבוצעה ההפרדה

 .המקומי בוועד

 בשל .המקומי הוועד לבין האגודה ועד עובדי בין מעביד עובד יחסי קיימים היו לא - 11 סעיף

 .ההפרדה בוצעה שירות לתת היכולת וחוסר אלו ליקויים

 הדרגתית הפרדה מתבצעת המקומי בוועד החדשה העובדת קליטת מיום החל - 12 סעיף

 ."אלו בימים מסתיימת אשר

 לתגובת המבוקרהתייחסות הביקורת 

הביקורת רואה בחיוב את תגובת המבוקר לפיה הערות הביקורת בנושא זה יטופלו 

 ויתוקנו.
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 פקידת ועדהעסקת  .4.3

ב' לצו המועצות מסדיר את נושא העסקת עובדים בועד המקומי. הוראות 132כאמור, סעיף 

אישור של סעיף זה מציינות כי העסקת עובדים בוועד מחייבת ביצוע הליך מכרזי וקבלת 

המועצה. עוד נקבע בסעיף האמור כי שכר עובדי הועד המקומי יהיה זהה לזה של עובדי 

 המועצה.

)פקידת ועד(  יועד להעסיק עובדת בתפקיד אדמיניסטרטיבוהחל ה 2015בחודש אוגוסט 

 ועד לבין הועד המקומי.ונחתם הסכם העסקה בין פקידת ה 1.8.15במשרה חלקית. ביום 

ן היתר את תפקיד העובדת: ניהול שוטף של המשרד, הכנת והגשת דוחות ההסכם מגדיר בי

ועד, קשר עם לקוחות וכל דבר אחר הנדרש על פי נוהלי ובתחומים שונים על פי דרישות ה

והנחיות הוועד בנושאים כגון ריכוז חיובים, מיסים, חובות, תשלומים ותכניות, טיפול ועדכון 

 אתר האינטרנט ועוד.

 12:30עד  8:30שעות עבודה מדי יום, בין השעות  4האמור, העובדת תועסק על פי ההסכם 

 בימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, ימי שישי ושבת.

ועד המקומי לעובדת בודתה בהיקף העסקתה כאמור, ישלם הוההסכם קובע, כי בגין ע

פות במידת . הסכום האמור אינו כולל תשלום עבור נסיעות ושעות נוס ₪ 4,500משכורת בסך 

 הצורך.

 ממצאי הביקורת:

ב' לצו המועצות, העסקת פקידת הועד נעשתה מבלי שבוצע  132בניגוד להוראות סעיף  .13

 הליך מכרזי כדין, ללא פרסום פומבי המאפשר לכל מועמד להגיש את הצעתו כדין. 

הביקורת לא קיבלה מסמכים המעידים על בחינת מועמדים נוספים למשרה, ככל שהיו 

פרוטוקול המאשר את החלטת הועד להעסקת העובדת כאמור, היקף המשרה, רמת ו/או 

 השכר ועוד.

ב' לצו המועצות המחייב קבלת אישור המועצה להעסקת  132בניגוד להוראות סעיף  .14

העובדת, הועד לא פנה למועצה לקבלת האישור ולא קיבל את אישור המועצה להעסקה 

 כאמור.

משרה בחודש )סכום המייצג שכר  45% -בגין כ ₪ 4,500השכר המשולם לעובדת הינו  .15

 אש"ח לחודש(.  12 -בעלות מעסיק של כ ₪ 9,500 -חודשי של כ

ב' לצו המועצות המציין כי שכר עובדי הועד המקומי יהיה  132בניגוד להוראות סעיף 

ר הינו גבוה ביחס זהה לזה של עובדי המועצה, השכר המשולם לפקידת הועד כאמו

 למקובל במגזר הציבורי לתשלום שכר לפקידה.

 

היעדר קיומו של הליך מכרזי פומבי המאפשר הזדמנות שווה לכל מועמד ובחירה 

במועמדת בתנאי שכר גבוהים ביחס למקובל במגזר הציבורי, אינם עומדים בקנה אחד 

 עם כללי המינהל התקין וטוהר המידות.
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 המלצת הביקורת

להקפיד על קיום הליכי מכרז כמחויב בחוק וקביעת שכר לעובדי הועד כחוק. לגבי יש 

ועד לפנות לקבלת אישור המועצה להעסקת העובדת כאמור והעסקת העובדת כאמור, על ה

 ולאישור שכרה ולשלם לה שכר אך ורק בכפוף לסכום שיאושר על ידי המועצה.

 

 תגובת המבוקר

  ובאתר המושב של המודעות בלוחות פרסום לאחר נעשתה הוועד עובדת קליטת - 13 סעיף"

"ALL JOBS" אשר( אחד וגבר נשים 6) אנשים 7 הגיעו העבודה לראיון(. מצורף מסמך 

 .הוועד ר"יו את כללו ואינם הוועד בישיבת נקבע המראיינים הרכב. ועד חברי 3 י"ע רואיינו

 העובדת להעסקת המועצה מליאת באישור צורך על לנו ידוע היה לא, לצערי - 14 סעיף

 .לב בתום נעשה והדבר

 להעלות צורף קיים היה השונות הדרישות ובעקבות המועמדים כלל מיון לאחר - 15 סעיף

 ."נעשה וכך ביקשנו אשר בדרישות עמדה אשר מועמדת לקבל מנת על השכר את מעט

 

 

 ועדופקידת התנאי שכר  .4.4

 לחוק הגנת השכר אשר קובע הוראות חדשות 24נכנס לתוקף תיקון  01/02/2009 -בתאריך ה 

 כדלקמן: , בשלושה נושאים עיקריים)להלן: "התיקון לחוק"(

החובה לספק לכל עובד תלוש שכר, אשר כולל פירוט לגבי כל  .א

 ;זכויותיו

החובה לתעד את ימי ושעות העבודה המדויקות של כל עובד,  .ב

עבר אל את  שעות  העבודה  יו באופן שלראשונה, הנטל להוכיח

 ;המעביד

דרכי הניכוי מהשכר והעברתו ליעדו, וכן החמרה משמעותית של  .ג

מהוראות  והענישה על מעסיקים ועל מנהלים, אשר יפרו איז

 ;החוק

 )ב( לחוק הגנת השכר על תלוש השכר להכיל בין היתר את הפרטים הבאים:  24על פי סעיף 

 פרטים לגבי העובד והמעסיק: (1

 של העובד ומספר הזיהוי שלו;שם משפחה ושם פרטי   )א(

שם המעסיק, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של   )ב(

 המעסיק;

 תאריך תחילת ההעסקה;  )ג(

 ותק מצטבר אצל המעסיק או במקום העבודה, לפי הגבוה.  )ד(      

 תקופת התשלום : (2
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 התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר;   )א(

 מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר;   )ב(

 מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר;   )ג(

 מספר ימי החופשה והמחלה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה ומחלה;   )ד(

 השכר ששולם לעובד :

 שעת עבודה רגילה;)א( ערך השכר המשולם לעובד בעד 

)ב( תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, 

 פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה.

)ג( סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או 

 יות שלגביהן הוא מובא בחשבון;זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכו

 

הביקורת בדקה את נאותות תלושי השכר אשר הונפקו לעובדת ועמידת התלושים בהוראות 

 התיקון לחוק כאמור.  

הבדיקה כללה בדיקה של שלושת תלושי השכר האחרונים שנופקו לעובדת, נכון למועד 

 (2015אוקטובר לשנת –ספטמבר  -אוגוסטהביקורת )חודשי שכר 

 

 ממצאי הביקורת

, המחייב רישום של ערך 1958לחוק הגנת השכר התש"יח  24בניגוד להוראות סעיף  .16

של המזכירה  8/15השעה המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה, בתלוש שכר חודש 

 (.₪ 50לשעת עבודה במקום  ₪ 24מצוין ערך שעה נמוך מזה שהיא מקבלת בפועל )

לא  9-10/15בתלושי השכר של המזכירה לחודשים בניגוד להוראות הסעיף האמור,  .17

 מצוין כלל ערך השעה בעד שעת עבודתה.

המחייב רישום של מספר  1958לחוק הגנת השכר התש"יח  24בניגוד להוראות סעיף  .18

זיהוי המעסיק בתלוש השכר, בתלושי השכר של העובדת לא מצוין מספר הזיהוי הנכון 

כויים למס הכנסה במקום מספר הרישום של של הועד המקומי )מצוין מספר תיק הני

 הועד במשרד הפנים ו/ או המועצה(.

 

 אי עמידה בהוראות חוק הגנת השכר חושפת את הועד המקומי לתביעות וקנסות. 

מסירת תלוש שכר אשר  -2011על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב 

ררת התראה מנהלית ואף קנס של אינו מכיל את הפרטים האמורים בחוק הגנת השכר גו

 אש"ח בגין כל תלוש שהופק ואינו עומד בהוראות החוק. 20 -כ

 המלצת הביקורת

 יש להקפיד על הפקת תלושי שכר העומדים בהוראות חוק הגנת השכר.
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 תגובת המבוקר 

 שאמור מה וכל שעה ערך, חופשה ימי, המעסיק שם, העובדת פרטי עם מפורט שכר תלוש"

 יש אשר החשבון רואי משרד י"ע ומונפק העובדת בתלוש מופיע שכר בתלוש מצוין להיות

 ."(העובדת של שכר תלוש מצורף) .עמו התקשרות לנו

 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

הביקורת בחנה תלושי שכר של עובדת זו )התלושים נמצאים בניירות העבודה של 

 הביקורת( ולא נמצאו בהם פרטים אלו. 

  השתתפות הועד בהוצאות האגודה .4.5

עובדי האגודה השיתופית כאמור יושבים ב"מבנה מזכירות הועד" הנמצא בבעלות האגודה 

השיתופית. האגודה השיתופית משלמת את חשבונות החשמל, מים וכו של המבנה ורוכשת 

 ועד כאמור. ועד את כל הציוד המשרדי והטובין הנדרש לפעילות הועבור עובדי הו

עד" בהוצאות האגודה )צרכי וועד תשלום עבור "השתתפות הווה השיתופית מקבלת מההאגוד

 מיכון משרדי, הוצאות דואר וטלפון, הוצאות חשמל, הוצאות ביטוח ועוד(.

 ממצאי הביקורת

סכום ההשתתפות של הועד בהוצאות האגודה השיתופית נקבע באופן שרירותי ומבלי  .19

של הוצאות כאמור ששולמו על ידי האגודה שמועברים מסמכים המבססים את קיומן 

 השיתופית עבור הועד.

 118בסך  2014אש"ח ובשנת  124השתתף הועד בהוצאות האגודה בסך  2013בשנת 

 אש"ח. 

 

 ועד בהוצאות האגודה:ולהלן פירוט סכומי ההשתתפות של ה

 פרטים

סכום 

ההשתתפות של 

הועד בהוצאות 

האגודה בשנת 

2013 

סכום ההשתתפות של 

הועד בהוצאות האגודה 

 2014בשנת 

 לא פורט בחשבונית 5,200 צרכי משרד

 לא פורט בחשבונית 4,800 מיכון משרדי

 לא פורט בחשבונית 3,600 דואר וטלפון

 לא פורט בחשבונית 2,800 חשמל

 לא פורט בחשבונית 8,000 משפטיות

 לא פורט בחשבונית 800 אחזקת מזכירות

 בחשבוניתלא פורט  4,800 ביטוחים
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פרסום וספרות 

 מקצועית
400 

 לא פורט בחשבונית

 לא פורט בחשבונית 400 מתנות ושי

 לא פורט בחשבונית 1,200 הוצאות פחת

 לא פורט בחשבונית 400 שונות

 שכר עבודה

והשתתפות בהוצאות 

מועדון, מרפאה ובית 

 כנסת

74,009 

 לא פורט בחשבונית

 בחשבוניתלא פורט  18,089 תוספת מע"מ

סה"כ השתתפות 

הועד בהוצאות 

 האגודה השיתופית

 ש"ח 118,000 ש"ח 124,500

סה"כ בשנים    

2014-2013 
 ש"ח 224,500

 

לצו המועצות, רכישת השירותים האמורים של הועד המקומי  132בניגוד להוראות סעיף  .20

 מהאגודה השיתופית בוצעה ללא הליך מכרזי.

התקשרות להסדרת התעריפים שישולמו לאגודה השיתופית כמו כן, לא נחתם הסכם 

 על ידי הועד המקומי, בעבור כל שירות כאמור.

 

אי ביצוע הליך מכרזי על ידי הועד המקומי לרכישת שירותי האגודה איננו עומד בקנה 

 אחד עם כללי המינהל התקין והוראות החוק המחייבים ביצוע מכרז.

 המלצת הביקורת

 הליך מכרזי כדין בעת ההתקשרות עם ספקים בסכומים המחייבים מכרז.על הועד לבצע 

 

 תגובת המבוקר

 לוועד מועברות אשר המקומי הוועד על הוצאות שום חלות לא 2016 מתקציב החל"

 האגודה ועדו בו להסכם האגודה עדוו עם הגיע המקומי הוועד, מכך יתרה .האגודה

 מצד עמלה כל ללא וזאת המקומי לוועד ויעבירו החברים מכרטיס הכספים את יגבה

 גביה על 5% של עמלה דורשת המועצה, האוזן את לסבר מנת על. )האגודה ועדו

 (.זו בשיטה

 והוועד האגודה ועדו עם ההתקשרות בוטלה עצמאי מנגנון בניית לאחר - 20 סעיף

 ."לחלוטין עצמאית בצורה מתנהל המקומי
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 גביית מיסים מתושבי הישוב 5

 כללי 5.1

ועד וכן ועד מקומי, בכפוף לאישור המועצה, להטיל מיסי ולצו המועצות מאפשר לו 133סעיף 

ועד מקור מימון למתן השירותים ולגבות ארנונה כללית. גביית הארנונה כאמור נועדה לספק ל

 המוניציפליים לתושבי היישוב.

מתן השירותים על ועד ושל הוהאחריות ועד המקומי לגבות את תשלומי הארנונה וחובת ה

בורשטיין ואח' נגד  753/87ן של בג"ץ ) בג"ץ פסק דיהמוניציפליים לתושבי היישוב נקבעה ב

ועד מקומי ולפיו חויבו היישובים בהקמת שנות התשעים, תחילת שניתן בשר הפנים ואח'( 

 אשר יגבה תשלומי ארנונה ויהיה אמון על מתן השירותים המוניציפליים לתושבי היישוב. 

הוועד המקומי ביישוב שיתופי הוא גוף ציבורי קבע בית המשפט העליון בפסיקה דנן כי  עוד 

 הוראות צו המועצות האזוריות,האחראי לניהול ענייניו המוניציפליים של היישוב על פי 

 וסמכותו פרושה על כל תושביו. 

בין היתר,  , עליו לנהל,שיתופיתנוכח היותו של הוועד המקומי גוף משפטי נפרד מהאגודה ה

, להיות בעל חשבון בנק נפרד השיתופיתמערכת הנהלת חשבונות נפרדת מזו של האגודה 

 ולהגיש דוח כספי נפרד על פעילותו. 

ועד המקומי לאגודה השיתופית יכולה להתבצע בהתאם ופעילות מוניציפלית משותפת בין ה

 ., ומחויבת בביצוע הליך מכרזי כדיןכללים שנקבעו בצו המועצותל

 ממצאי הביקורת

ועד אינו גובה מיסי ארנונה נוספים כגון ארנונת עסקים, ומלבד ארנונת מגורים, ה .21

 ארנונה על קרקעות חקלאיות ועוד.

בשל היעדר גביית ארנונה מנכסים שאינם מגורים, האגודה השיתופית המחזיקה 

ועד, אינה מחויבת בתשלום ארנונה ואינה משלמת וומשתמשת בנכסים בשטחי ה

 עד המקומי.וונה לוארנ

 

אי גביית ארנונה מנכסים שאינם משמשים למגורים, פוגע בהכנסות הועד המקומי 

 ומקשה על מתן שירותים מוניציפליים נאותים לתושבים.

 

 

, ארנונת עסקים נגבית על ידי 13.1.14בביקורת עלה, כי בהתאם לישיבת הועד מיום  .22

 ארנונה בחוק.האגודה השיתופית אשר איננה מוסמכת לגביית 
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גביית מיסים מוניציפאליים ושימוש בהם על ידי גוף פרטי )האגודה השיתופית(, ללא 

 פיקוח, בקרה ושקיפות, אינה עומדת בקנה אחד עם כללי המינהל התקין. 

 

 המלצת הביקורת

לשקול גביית מיסים כאמור על ידי הועד המקומי במקום האגודה השיתופית ובכך לצמצם 

 באגודה בכל הנוגע למימון שירותים מוניציפאליים. את תלות הועד

 

 תגובת המבוקר

 מליאת דרך המאושרת גבייה אי בשל עסקים מיסי גובה אינו המושב - 21 סעיף"

 לבצע בחוק אפשרות אין מסודרת גבייה בוצעה לא 2007 שנת ועד מאחר. המועצה

 הנושא כי תקוה ואנו הפנים משרד מול בנושא לנו מטפלת לפידות נהיר ד"עו .זאת

 ."המקומי הוועד לקופת ישירות גבייה ויאפשר המשרד י"ע יאושר

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 עד המקומי לפעול לתיקון צו הארנונה ולגביית ארנונה מעסקים.ועל הו

 

 

 

 

 

 ים מתושבי היישובהנגבתעריפי הארנונה  5.2

אחיסמך, המועצה האזורית חבל ועד המקומי ובהתאם להוראות צו המועצות ולבקשת ה

 עד המקומי לגבות ארנונה למבנה מגורים.ומודיעין אישורה לו

בשיעור  2014ועד המקומי על ידי המועצה לגבות ארנונת מגורים לשנת ואושר ל 2.4.14ביום 

 למ"ר לשנה . ₪ 21.15של 

בשיעור  2015ועד המקומי על ידי המועצה לגבות ארנונת מגורים לשנת ואושר ל 9.7.15ביום 

 .אג' למ"ר בשנה( 27)גידול של  למ"ר  לשנה ₪ 21.42של 

 

 ממצאי הביקורת
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למ"ר,  21.15 -ל 2014למרות שהאישור של  המועצה להגדלת תעריף הארנונה לשנת  .23

אמור כבר בתחילת , הועד החל בגביית ארנונה בתעריף ה2014ניתן רק בחודש אפריל 

 , טרם קבלת האישור האמור.2014שנת 

 ₪ 21.42  -כמו כן, למרות האישור שניתן על ידי המועצה לעדכון תעריף הארנונה ל

טרם  2015, הועד החל לגבות ארנונה בתעריף זה כבר בתחילת שנת 2015בחודש יולי 

 קבלת האישור מהמועצה להעלאת תעריף הארנונה.

נה וגבייתם בהתאם לתעריפים שהועלו, ללא אישור של המועצה, העלאת תעריפי הארנו

אינה עומדת בקנה אחד עם כללי המינהל התקין המחייבים את קבלת אישור המועצה 

 לשינוי תעריפי הארנונה, טרם שינוי התעריף. 

 

תעריף גביית הארנונה למ"ר לארנונת מגורים נמוך משמעותית מתעריפים שנבדקו  .24

 . למטר לשעה ₪ 38-33אשר גובים תעריפים הנעים בין  ביישובים אחרים

 

למ"ר  ₪ 30לדעת הביקורת תעריף גביית ארנונת המגורים חייב להיות לפחות בסך של 

 לשנה. 

גביית ארנונת מגורים בתעריף גבוה יותר למ"ר, בנוסף לגביית מיסים נוספים אותם 

ועד והגרעון המצטבר של העד מוסמך לגבות על פי חוק, היתה מסייעת בצמצום והו

 המקומי. 

 

 

 תגובת המבוקר

 פ"ע החשבון רואי משרד י"ע מתבצע החיוב ושיעור הארנונה גביית - 23 סעיף"

 בחלק התושבים יזוכו חריגות וקיימות במידה .לידיו המגיע המועצה פרוטוקול

 .תקופה לאותה היחסי

 גזבר מול שערכתי מבדיקה במועצה ביותר הגבוה הינו ר"למ המושב מיסי - 24 סעיף

 ."המועצה

 

 אי גביית חובות 5.3

, נקבעה על ידי שר האוצר דאז אכרזת המסים )גביה( )ארנונה כללית ותשלומי 24.2.2000ביום 

, לפיה פקודת המיסים )גביה( תחול 2000-חובה לרשויות המקומיות( )הוראת שעה(, תש"ס

 לגבי תשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית.
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עד המקומי, כגופים מוניציפליים, לבצע ופקודת המיסים מאפשר למועצה האזורית ולותחולת 

 אכיפה מנהלית לגביית תשלומי ארנונה והיטלים שלא שולמו על ידי התושבים במועד הנדרש.

בהליך אכיפה זה, המועצה יכולה לבצע אכיפה מנהלית לגביית חובות של תושבים מבלי 

 שב ומבלי לפתוח כנגדו תיק הוצל"פ.כנגד התולהידרש להגיש תביעה משפטית 

מחייב את המועצה להתריע  הוצאה לפועל בשל אי תשלומים -לפקודת המיסים )גביה(  4סעיף 

 בפני חייב שלא שילם את חובו, טרם ביצוע פעולת האכיפה כנגד החייב.

לום לחייב ניתנת תקופה של כחודש לתשלום חובו, זאת לאחר שחלף כחודש ממועד אי התש

)סה"כ לחייב ניתנת תקופה של כחודשיים לתשלום חובו מהמועד שבו הפך החוב לסופי(, 

 כלהלן:

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

בתוך חמישה עשר יום )באכרזת המיסים גבייה נקבע כי תקופת ההמתנה באכיפה של רשות 

( למן היום שהיה חייב לפרעו ולאחר שנשלחה אליו דרישה בכתב ימים 25מקומית תהיה 

לשלם את הסכום שהוא חייב לפרעו ושלא פרעו, יתן פקיד גביה כתב הרשאה לגובה מסים ובו 

ו, על ישלמיצטווה לדרוש מאת החייב לשלם מיד את הסכום המגיע ממנו ולגבותו, אם לא, 

 .יב באופן המותנה להלןידי תפיסתם ומכירתם של נכסי המטלטלים של החי

לדרישת התשלום שנשלחה בכתב לחייב לשלם את הסכום שהוא חייב לפרעו ושלא פרעו, 

דרישת תשלום( יצורף שובר תשלום המאפשר את תשלומו של  –( )בסעיף זה 1כאמור בפסקה )

ימים מיום משלוח דרישת התשלום )באכרזת המיסים גבייה נקבע כי תקופת  14החוב בתוך 

 ימים(". 25ת לתשלום החוב באכיפה של רשות מקומית תהיה האפשרו

של היועץ המשפטי לממשלה, לאחר המכתב הראשון והמתנה של  7.1002בהתאם להנחיה 

כחודשיים, יש לשלוח לחייב דרישה נוספת לתשלום מידי של חובו טרם ביצוע פעולות אכיפת 

 ימים עד לביצוע פעולות האכיפה. 7-הגבייה ולהמתין כ

ם מועד ההמתנה רשאית הרשות לבצע פעולות אכיפה לגביית החובות כדוגמת עיקול בתו

 ין בפועל ועוד.לברישום, עיקול מטלט

ועד , באישור המועצה, את החובה לגבות ארנונה ולצו המועצות מטיל על ה 133כאמור, סעיף 

 כללית ולפעול כנגד חייבים אשר אינם משלמים מס זה.

ועד, בנוסף ועל ידי הוועד, מהווה את מקור ההכנסה העיקרי של הארנונת המגורים הנגבית 

 למענקי הפיתוח אותם הוא מקבל מהמועצה.

תשלום ארנונת המגורים מתבצע באמצעות הודעת חיוב הנמסרת לתושבים מדי חודש ואלו 

 מגיעים למזכירות הועד על מנת לשלם את החיוב האמור.

ינם משלמים ארנונה כדין במועד שולח הועד במידה וישנם תושבים ו/ או משפחות אשר א

 מכתב התראה מדי שנה הקורא לחייבים לשלם את חובם בהקדם.

ועד וקיומם של פעולות לגביית ובמסגרת הביקורת, נבדק היקף החובות של התושבים ל

 החובות.
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 ממצאי הביקורת

 220היקף החובות לוועד המקומי הנובע מאי תשלום ארנונת מגורים עומד על סך של  .25

 מסך גביית הארנונה השנתית של הועד.  30% -אש"ח, סכום גבוה המהווה כ

משפחות  200משפחות מתוך  5 -על פי נתוני הנהלת החשבונות, החוב שייך ל .26

ת את תשלומי הארנונה המתגוררות ביישוב, אשר נכון למועד הביקורת, אינן משלמו

 , כלהלן:2005כחוק משנת 

 שם החייב
 מועד תחילת 

 יצירת החוב

 2015יתרת החוב נכון לסוף שנת 

 באש"ח

 32 2005 ר.ש.ט

 70 2005 ב.נ

 50 2005 ש.ל

 26 2005 ז.א.א

 44 2005 ל.ש

 אש"ח 222 סה"כ

ועד המקומי והעל ידי , לא בוצעו של המשפחות כאמור למרות היקפי החובות הגבוהים .27

 משפחות. המכתבי התראה לאותן שליחת פעולות אכיפה לגביית החובות, למעט 

כך כדוגמאות, לא נעשו עיקולי חשבונות בנק, עיקולי מטלטלין ופעולות נוספות 

 בהתאם לפקודת המיסים )גבייה(.המותרות לביצוע 

 

ועד המקומי ות לבשל אי ביצוע פעולות אכיפה לגביית חובות שלא שולמו, היקף החובו

משפחות בישוב בלבד אשר אינן משלמות הגיע לסכום המהווה כשליש מסך  5של 

 הגירעון המצטבר. 

ביצוע פעולות אכיפה כנגד החייבים וגביית החובות כחוק יכולה לסייע לשיפור המצב 

 הכספי של הועד ולצמצם חלק ניכר מהגרעון הקיים.

 המלצת הביקורת

 החובות.יש לפעול לגביית מלוא 

 תגובת המבוקר

 .השונים לחייבים ומכתבים התראות החלו החדש הוועד של בחירתו מיום - 25 סעיף"

 משמעותית בצורה גדל הוועד של הגבייה ושיעור חובם את להסדיר הגיעו רבים תושבים

 חייבים של גדול מספר היה החדש הוועד בחירת עם כי לציין עליי .קודמות לשנים ביחס

 .ד"מעו התראה מכתב לאחר חובם להסדיר הגיעו כולם אשר" בינוניים"

 3 .הליכים לנקיטת התקראה עם ד"מעו מכתב הוצא המדוברות המשפחות 5 נגד - 26 סעיף

  (..אז-וש.ל , ט.-ר.ש ו) בפועל כבר זאת ומבצעים חובם את להסדיר הגיעו משפחות

 :הנותרות המשפחות 2 נגד
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 .אגודה ערבות לגביו קיימתל.ש  .1

 ."זו בתקופה המטופלים משפטיים הליכים קיימים: ב.נ .2

 

 

 

 רכש .6

 בסיס משפטי -כללי .6.1

לצו המועצות מטיל על הועד המקומי את החובה לביצוע הליכי מכרז לצורך ביצוע  132סעיף 

 רכש. 

התוספת השנייה לצו המועצות קובעת את הסכומים לפיהם ייקבע סוג המכרז או לחלופין 

 מביצוע מכרז.עד פטור ויינתן לו

, אם ערכו של החוזה ללא מכרזועד רשאי להתקשר בחוזה ו( לתוספת קובע כי ה3) 3סעיף 

שקלים חדשים )נכון  142,500להעברת טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אינו עולה על 

 הסכום צמוד מדד(.  -15.12.13ליום 

ר מספקים, בהתאם לנהלי בהתקשרויות כאמור, המועצה נדרשת לאסוף מספר הצעות מחי

העבודה הפנימיים של המועצה, ולבצע התמחרות בין הספקים, ללא הליך מכרז פומבי/מכרז 

 זוטא.

 -ועד ל₪   142,500( לתוספת אם ערכו של החוזה המוצע עולה על  1)ד() 8בהתאם לסעיף 

ניה וקבלת הכולל לפחות פ מכרז זוטא(, על המועצה לבצע 15.12.2013)נכון ליום ₪  347,700

 ספקים או קבלנים. 4 -הצעות מ

(, 15.12.2013נכון ליום ₪ )  695,900 -ועד ל₪   347,700אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 

 ספקים או קבלנים.  6 -הכולל לפחות פניה וקבלת הצעות מ מכרז זוטאעל החברה לבצע 

( מחייבים את 15.12.2013)נכון ליום ₪  695,900 -יובהר כי התקשרויות בהיקף שמעל ל

 .  מכרז פומביהמועצה לביצוע 

 

עד ולתוספת השניה לצו המועצות האזוריות קובע, כי התקשרויות של הו 5עוד יצוין, כי סעיף 

הנעשות בזמן אחד עבור רכישת אותם טובין/שירות או כאשר מדובר ברכישה של 

 טובין/שירות עבור עבודה דומה, יחשבו לצורך התקנות כרכש אחד.

 אי ביצוע מכרזים .6.2

 התקשרות הועד עם ספקים .6.2.1

ועד המקומי רוכש שירותים מספקים לצורך אספקת שירותים מוניציפליים בתחומי וה

התחזוקה, גינון והתרבות. בחירת הספקים, קבלת השירותים והתשלום לספקים הינה 

 באחריות מזכיר הועד.

השיתופית אשר מבצעת  ועד המקומי רוכש טובין ושירותים מהאגודהובנוסף לאמור, ה

ועד המקומי ועד כגון עבור ציוד משרדי ועוד, ומספקת לורכישות משותפות של האגודה והו

 שירותים משפטיים, ביטוחים, פרסום, מזכירות ועוד.
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הספקים, הביקורת בחנה את רישומי  לצורך איתור עיקרי ההתקשרויות של הועד המקומי עם

, ולכן נתוני 2015הביקורת נערכה במהלך שנת  .2015-2013הנהלת החשבונות של הועד לשנים 

 לשנה זו. מאיהנהלת החשבונות שהתקבלו הם עד חודש 

 40-, התקשר הועד המקומי עם כ2015לשנת  מאיועד חודש  2013משנת -במהלך שנתיים וחצי 

 ספקים שונים. 

ספקים  4ו הספקים המופיעים בכרטסת הנהלת החשבונות לתקופה האמורה, נמצא 40מתוך 

אש"ח  143 -היה גבוה מ 2015מאי ועד חודש  2013אשר היקף ההתקשרות עימם החל משנת 

 )הסכום המינימלי המחייב בחוק ביצוע הליך מכרזי לצורך התקשרות עם ספק(.

ועד מחויבות בביצוע הליך איסוף הצעות מחיר ואישור הספקים ויצוין, כי יתר התקשרויות ה

 הנבחרים בוועדת רכש

 הספקים האמורים: 4-לן פירוט היקף ההתקשרויות של הועד המקומי עם כל אחד מלה

 

ועד לאמצע שנת  2009* הספק סטיב גדעון שימש כאחראי על הגינון של כל המושב החל משנת 

ועד. לקראת וביצע שירותי גינון מנמליים ואקראיים בהתאם לבקשת ה 2015. במהלך שנת 2014

הוחלפו שירותי הגינון במושב ובמקום סטיב גדעון החלה לעבוד חברת נופים  2014סוף שנת 

 אחזקה פיתוח.

 שירותי הספק שם הספק

שנת תחילת 

ההתקשרות כפי 

 שדווח לביקורת

היקפי ההתקשרות 

באש"ח על פי נתוני 

הנהלת החשבונות 

ועד מאי  2013משנת 

2015 

 270 2009 שירותי גינון* סטיב גדעון

בוייק שרון הכול 

 במחול

חוגי מחול, עיצוב 

 וזומבה
2012 153 

 אליהו משה

עבודות 

פיתוח,ריצוף 

 ואבנים משתלבות

2014 152 

נופים אחזקה 

 ופיתוח
 143 2014 שירותי גינון*
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 ממצאי הביקורת

אש"ח(  143 -הספקים האמורים )מעל ל 4-למרות היקפי הרכש הגבוהים עם כל אחד מ .28

מכרז זוטא או מכרז פומבי )במקרים בהם ההתקשרות נעשית לתקופה המחייב ביצוע 

של מספר שנים(, לא בוצע הליך מכרזי ולא נאספו הצעות מחיר מספקים ומבלי שנבחנה 

 איכות הספק )ניסיון קודם, הכשרה מתאימה ועוד( טרם הבחירה בספק הזוכה.

לא אישור הנהלת הועד הבחירה בספקים נעשית בהתאם לשיקול דעתו של מזכיר היישוב, ל

המקומי ומבלי שקיים תיעוד להליך התמחרות נאות אשר נועד להוזיל את העלויות לישוב 

 ולוודא קיומה של התקשרות מיטבית.

 

ועד המקומי לא חותם על הסכמים עם הספקים אותם בחר ולא מסדיר את תנאי וה .29

 ההתקשרות עימם לרבות היעדר קיום יחסי עובד מעביד עם הספקים.

אי קיומו של הסכם כאמור, עלול להוביל לתשלומים שלא כדין לספקים, מעבר לסכומים 

 שסוכמו עימם, או לחלופין לתביעות משפטיות כנגד הועד.

 

עד לספקים נעשים בסכומים חודשיים גלובאליים, ללא דיווחי שעות עבודה ותשלומי הו .30

 וללא פירוט העבודות שנעשו עבור הועד המקומי, ככל שנעשו.

יתרה מכך, חשבוניות הספקים אינן נחתמות על ידי גורם מוסמך המאשר את קבלת 

 השירות/הטובין בפועל, טרם ביצוע התשלום לספק.

עד משלם ויודגש, כי בשל היעדר דיווח והיעדר שקיפות כאמור, לא מן הנמנע, כי הו

 ועדולספקים עבור שירותים הניתנים על ידי הספקים לאגודה השיתופית )ולא ל

 המקומי(.

תשלום חודשי גלובאלי לספקים, ללא פירוט השירותים שהתקבלו וללא דיווחים על מועד 

ביצוע העבודה מעיד על היעדר בקרה אחר הספקים וביצוע תשלומים ללא פיקוח ובדיקה 

 אחר קבלת השירות בפועל.

 המלצת הביקורת

המחייבים מכרז הכולל על הועד לבצע הליך מכרזי כדין בעת התקשרות עם ספקים בסכומים 

 איסוף הצעות מחיר וחתימת הסכם התקשרות.

מומלץ למנות גורם מוסמך מטעם הועד אשר יבצע בקרה על הסכומים הרשומים בחשבוניות 

 הספקים ויאשרם לתשלום.

 תגובת המבוקר

 הצעות של בהליך נעשות שקל 100,000-מ בפחות נאמד ערכן אשר העבודות כל"

 שלושה של בפורום ונפתחות סגורות במעטפות הוועד למשרדי נמסרות אשר מחיר
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 במידת במחיר לו לכווץ ניסיון נעשה בה לפגישה מוזמן הזוכה הקבלן. לפחות אנשים

 .האפשר

 "יע נעשות בשנה 100,000 מעל של בסכום נאמדות אשר הגדולות ההתקשרויות כל

 האגודה ועד י"ע נעשו בעבר ההתקשרויות כל, ככלל .המועצה של המכרזים ועדת

 ההיפרדות נעשתה בו 2015 מאוגוסט החל. בעבר קיים שהיה המנגנון מבנה בשל

 ועדת לידי שקלים 100,000 על העולות ההצעות כל יועברו מוחלטת ובצורה בפועל

 .במועצה המרכזים

 :תגובותיי פירוט להלן הביקורת בטיוטת המופיעה בטבלה הפירוט ע"פ

 חוסר עקב עמו הופסקה ההתקשרות .2009 שנת גינון שירותי - גדעון סטיב 

 .איתו ההתקשרות בצורת והן המקצועית בעבודתו הן לנכון שמצאתי סדרים

 איתה נעשתה אשר אז'ג חוג במפעילת מדובר .2012 במחול הכל -שרון בוייק 

 ההתקשרות הופסקה החוזה בתום כי יצוין .2014 שנת עד לשנתיים התקשרות

 קיבלה המפעילה, להבהיר עליי זאת עם יחד. חדשה מפעילה כיום וקיימת עימה

 גבייה ביצע שהוועד לאחר זאת אך בשנה שקל 153,000 של בסכום מהוועד קים'צ

 "יע שולם אשר מהסכום 30% לקזז יש לפיכך .החוג במימון חלקם על מההורים

 בשנת, קודם שצוין כפי (.הוועד י"ע סובסד החוג מסכום 70%: כלומר)  ההורים

 .בלבד 10% -ל 70% -מ הוועד סבסוד אחוז ירד 2014

 שקלים 152,000 -ב נאמד אשר העבודות סכום .2014 פיתוח עבודות -משה אליהו 

 חלק :כלומר. 2013-2014 בשנים התבצעו אשר עבודות ביצוע על מתפרש

 שנה שהתבצעו עבודות על היו עבודה ביצוע על לקבלן שהועברו מהתשלומים

 התבצעו לא אופן בשום. 2014 לשנת שגלשו בתאריכים יותר מאוחר ושולמו קודם

 במספר מדובר, לכך פרט .שנה באותה שקל 100,000 על העולה בהיקף עבודות

 מחיר הצעות נוהל בוצע פרויקט בכל כאשר אחד בפרויקט ולא שונות עבודות

 .6.1 בסעיף כמפורט

 מכרז בוצע גדעון סטיב עם ההתקשרות סיום לאחר - 2014 ופיתוח אחזקה נופים 

 למתן ל"הנ הקבלן של הזוכה ההצעה נבחרה ובה במועצה המכרזים בוועדת זוטא

 קביעת, בחינתן, ההצעות איסוף, פרסום הכולל, ההליך כל .למושב גינון שירותי

 המכרזים וועדת המועצה הנהלת י"ע נעשתה במכרז הזוכה ובחירת להגשה הרף

 .(המועצה "למנכ אצל נמצאת בנושא הניירת כל) .במועצה

 

 נעשו שנים למספר היא ההתקשרות אשר גבוהים בסכומים בהתקשרויות - 28 סעיף

 בסכומים נאמדים ההתקשרויות שאר כל .במועצה המכרזים ועדת י"ע זוטא מכרזי

 .6.1 בסעיף כמפורט בוועד מחיר הצעת בנוהל ומתבצעים מאוד קטנים

 .הסכם על חתימה לאחר מתבצעת זמן לאורך שנעשית ההתקשרות כל - 29 סעיף

 לחדש נוהגים ואנו טווח ארוכת התקשרות כל המקומי לוועד אין הגינון להסכם פרט
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 זמן לאורך שונות התקשרויות וקיימות במידה. שנה כל כמעט הצעות מתן

 אותם ובתנאים המועצה דרך במכרז זכו אשר ספקים מול מתבצעת ההתקשרות

 וקבלני חשמל קבלני ,עוז דשא, משרדי ציוד -רדיוס: לדוגמא) המועצה מקבלת

 (.שונים תחזוקה

 כל. בפועל ביצוע פר מתבצעים לספקים התשלומים -לספקים תשלומים - 30 סעיף

 או ריקי כלל בדרך) בוועד הגורמים אחד י"ע ומאושרת נחתמת כלשהו ציוד של קבלה

 ריקי"י ע בשמי חתימה או) חתימתי לאחר רק מאושרת לתשלום חשבונית וכל( מיכה

 ."(בלבד

 

 

 פירוט מדגם הביקורת .6.2.2

 סטיב גדעון .6.2.2.1

  .2014-2009בין השנים  תן שירותי גינון לועד המקומי בתחומי המושבהספק נ

שולם  2015ועד לחודש מאי לשנת  2013על פי נתוני הנהלת החשבונות, החל מתחילת שנת 

 בחודש בתוספת מע"מ(. ₪ 7,400אש"ח על ידי הועד המקומי  ) 270 -לספק כ

 ממצאי הביקורת

בתמורה לשכר  2014ועד לשנת  2009שנים משנת  5 -הספק נתן שירותים לועד במשך כ .31

אש"ח  500 -אש"ח בשנה ולמעלה מכ 105 -בתוספת מע"מ )כ ₪ 7,400חודשי בסך 

המקומי לקיומו של הליך מכרזי ועד ונמצא תיעוד בלאורך תקופת ההתקשרות(, מבלי ש

 . , כמחויב בחוקלבחירה בספק שירותי גינון

 

מדי נעשה בהתאם לחשבוניות המוגשות על ידי הספק ספק סטיב גדעון התשלום ל .32

חודש עבור "עבודות גינון", מבלי לדווח על עבודות הגינון שביצע בפועל, מועד ביצוע כל 

 עבודה והגורם לו ניתן השירות.

 

חוזה התקשרות עם הספק המסדיר את תנאי ההתקשרות עם הספק לרבות, לא נחתם  .33

השירותים שעליו לבצע, ציוד הגינון שעליו לספק לצורך מתן השירותים, התמורות 

הכספיות אותן הוא זכאי לקבל, קיום ביטוחים, היעדר יחסי עובד מעביד, חובת העברת 

 ועוד.דיווחים לגבי העבודות המבוצעות לצרכי פיקוח ובקרה 

 
 תגובת המבוקר

 בתפקודו סדרים אי עקב .הקודם המקומי לוועד שנים 5 במשך גינון שירותי נתן הספק"

 היה הוא ובו במושב התקיים אשר במכרז) לרוחי אינה אשר התקשרות ועקב המקצועי

 אשר( ענייניות לא מסיבות נדחו או הוטעו נוספים שמועמדים לאחר היחיד המועמד

 מיד עימו ההתקשרות בוטלה חתום חוזה היעדר ובשל ומשונות שונות להוצאות הביאה

 ."במועצה זוטא מכרז פתיחת עם
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 נופים אחזקה ופיתוח .6.2.2.2

ועד למועד   2014החל משנת  תן שירותי גינון לועד המקומי בתחומי המושבהספק נו

  .(2015הביקורת )שנת 

ועד לחודש מאי  2014על פי נתוני הנהלת החשבונות של הועד המקומי, החל מתחילת שנת 

בחודש בתוספת  ₪ 7,900אש"ח על ידי הועד המקומי ) 143 -שולם לספק, כ 2015לשנת 

 מע"מ(.

 

 ממצאי הביקורת

בתוספת  ₪ 7,900בתמורה לשכר חודשי בסך  2014הספק נבחר על ידי הועד בשנת  .34

אש"ח לאורך תקופת ההתקשרות(, מבלי  550 -אש"ח בשנה ולמעלה מכ 110 -מע"מ )כ

, ועד המקומי לקיומו של הליך מכרזי לבחירה בספק שירותי גינוןונמצא תיעוד בש

 . כמחויב בחוק

יודגש, כי למרות היעדר קיומו של הליך מכרזי והתמחרות בין ספקים, הספק האמור 

מהספק הקודם אשר סיפק  ₪ 500 -נבחר על ידי הועד בתמורה לסכום חודשי גבוה ב

 ליישוב את שירותי הגינון )סטיב גדעון(. 

הספק נופים אחזקות ופיתוח מגיש מדי חודש חשבונית לתשלום עבור "אחזקה", מבלי  .35

 לדווח על עבודות האחזקה שביצע בפועל, מועד ביצוע כל עבודה והגורם לו ניתן השירות.

לא נחתם חוזה התקשרות עם הספק המסדיר את תנאי ההתקשרות עם הספק לרבות,  .36

השירותים שעליו לבצע, ציוד הגינון שעליו לספק לצורך מתן השירותים, התמורות 

חים, היעדר יחסי עובד מעביד, חובת העברת הכספיות אותן הוא זכאי לקבל, קיום ביטו

 דיווחים לגבי העבודות המבוצעות לצרכי פיקוח ובקרה ועוד.

 המלצת הביקורת

 על הועד לבצע הליך מכרזי כדין בעת התקשרות עם ספקים בסכומים המחייבים מכרז.

 

 תגובת המבוקר

 הנהלת "יע וכדין כדת ההליך כל ביצוע לאחר נעשתה השירות נותן עם ההתקשרות, כאמור"

 מהסכום שקלים 200-ב זול ל"הנ הקבלן עם ההתקשרות סכום .המכרזים וועדת המועצה

 כי עוד יצוין. הקודמת מההתקשרות יותר גבוהה הצעה הגיש אשר הקודם הקבלן הגיש אותו

 הקבלן כאשר" לבצע הספיק לא" אשר עבודות על" אקסטרה" תשלומי קיבל הקודם הקבלן

 .נוספים תשלומים ללא זאת ומבצע בחוזה התחייבנו אשר את מקבל הנוכחי
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 של שוטפת תחזוקה על הינה" אחזקה" השם תחת ומופיעה הקבלן מבצע אותה החשבונית

 אחד בפרויקט .שוטפת לתחזוקה מעבר עבודה שום ל"הנ הגנן קיבל לא היום עד. הגינון

 .אחר גינון קבלן זכה הילדים גן לגינון מחיר הצעות נוהל בו התקיים אשר

 לא ההסכם החדשים למשרדים המעבר בשל .עליו חתמתי אני אשר הקבלן עם חוזה קיים

 נמצא חתום לא עותק) .החתום ההסכם את למצוא לדאוג הוועד ממזכירת אדרוש אך נמצא

 ."(בידי

 

 יוק שרון הכול במחולבוי .6.2.2.3

הספק מבצע עבור היישוב פעילויות מחול, עיצוב וזומבה . ההתקשרות עם הספק החלה 

ועד  2013על פי נתוני הנהלת החשבונות של הועד המקומי, החל משנת  .2012בשנת 

 אש"ח. 153 -,שולם לספק כ 2015לחודש מאי 

 ₪ 20בתמורה לשירותים המסופקים לתושבים, הועד גובה מכל הורה סכום סמלי בסך 

 לחודש.

 

 ממצאי הביקורת

נמצא , מבלי ש₪ 10,315הספק נבחר על ידי הועד מדי שנה, בתמורה לשכר חודשי בסך  .37

 . , כמחויב בחוקועד המקומי לקיומו של הליך מכרזי לבחירה בספקותיעוד ב

 

", מבלי לדווח חוגי מחול זומבה ועיצובהספק מגיש מדי חודש חשבונית לתשלום עבור " .38

  .פרטי המשתתפים בכל פעילות ועוד, שנעשו על ידו בפועלהפעילויות על 

לא נחתם חוזה התקשרות עם הספק המסדיר את תנאי ההתקשרות עם הספק לרבות,  .39

השירותים שעליו לבצע, הציוד שעליו לספק לצורך מתן השירותים, התמורות הכספיות 

העברת דיווחים אותן הוא זכאי לקבל, קיום ביטוחים, היעדר יחסי עובד מעביד, חובת 

 לגבי העבודות המבוצעות לצרכי פיקוח ובקרה ועוד.

 

 המלצת הביקורת

 על הועד לבצע הליך מכרזי כדין בעת התקשרות עם ספקים בסכומים המחייבים מכרז.
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 תגובת המבוקר

 הסבסוד דרסטית בצורה הוקטן 2014 משנת החל. המפעילה עם ההתקשרות הסתיימה"

 ששולמו החשבוניות .לחודש שקלים 135 -ל לחודש שקלים 20 -מ עלה לחוג והתשלום לחוג

 ."שנחתם חוזה על לי ידוע לא .המפעילה "יע לשבוע אחת שוטף חוג מתן עבור הינן

 אליהו משה .6.2.2.4

הספק מבצע עבודות תשתית ותיקונים ביישוב בהתאם לצרכים המשתנים הנקבעים מדי 

 שנה.

בישוב, עבודות  והרחבה של מגרש הכדורגלהספק ביצע עבודות פיתוח  2014במהלך שנת 

 אש"ח. 74 -פיתוח בכניסה לישוב, פירוק גדר ופינויי והטמנת פסולת בתמורה ל

על פי נתוני הנהלת החשבונות של הועד המקומי,  ,2014עבודת הספק בישוב החלה בשנת 

 אש"ח. 152 -שולם לספק כ, 2015מאי ועד לחודש  2014החל משנת 

שירותיו נעשה על ידי אגודת יצרנים פרטית המקבלת ובוחנת את  התשלום לספק עבור

 חשבונית הספק ומאשרת אותה לתשלום.

 בחשבון נפרד. האגודה מחייבת את הועד עבור התמורה ששילמה לספק

 ממצאי הביקורת

ועד המקומי לקיומו של הליך ונמצא תיעוד בהספק נבחר עבור כל פרויקט, מבלי ש .40

 . ויב בחוק, כמחמכרזי לבחירה בספק

לא נחתם חוזה התקשרות עם הספק המסדיר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות,  .41

 השירותים שעליו לבצע, התמורות הכספיות אותן הוא זכאי לקבל, קיום ביטוחים ועוד.

 המלצת הביקורת

 על הועד לבצע הליך מכרזי כדין בעת התקשרות עם ספקים בסכומים המחייבים מכרז.

 

 תגובת המבוקר

 ק'הצ". מודיעין חבל לספורט העמותה" י"ע ושולמו התבצעו וההרחבה הפיתוח עבודות"

 אותן העבודות שאר .העמותה י"ע לוועד הועבר הכסף סכום אך המקומי הוועד י"ע שולם

 מחיר הצעות נוהל התבצע פעם בכל אשר שונים פרויקטים במספר התבצעו הקבלן ביצע

  .2014-2015 בשנים שנתיים של לתקופה מתייחס והפירוט

 בהנחייתי .הזוכה מצוין ובו פרוטוקול נרשם המעטפות פתיחת לאחר - 40-41 סעיפים

 על לחתום שיש חושב אני אין .בהליך המשתתפות ההצעות כל נשמרות זו ביקורת ולאחר

 איתו נעשית אם אלא בפרויקט נקודתית עבודה מבצע אשר קבלן עם התקשרות חוזה

 ."קבועה התקשרות


