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 2019ינואר 
 לכבוד 

 ראש המועצה  -מר סלים סליבי 
 

 א.נ., 
 

 2018בהתאם לצוו המועצות המקומיות מוגש לכם בזה דוח מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור לשנת 

 

 2018בדוח זה נכללים את ממצאי הביקורת בנושאים העיקריים שנבדקו בשנת 

 

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

 דו"ח  . הות  , בתוך שלושה חודשים מיום קבלת ערהבצירוף ה

 

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

 סיכומיה והצעותיה בתוך חודשים מיום שנמסרו לה  הערות ראש המועצה . 

 

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

  ולהחליט בדבר אישור ההצעות . 

 
 

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

 העתק : ועדת הביקורת . 
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 תקציב בלתי  רגיל.   1

 מבוא

על בסיס שנתי קבוע,  המקומיתפעולות שוטפות של הרשות למימון  מיועדהתקציב הרשות המקומית נחלק לתקציב רגיל 
התקציב הבלתי  .המשמש את הרשות המקומית למימון פרויקטים שונים לפיתוח התשתיות בתחומה ולתקציב בלתי רגיל

 אינו נקבעתקציב זה  .עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעהלפרויקטים הנושאים אופי של המיועד פעמי -תקציב חד רגיל הוא
  תקציבית.הזמינות הרכי המקום וצועל פי על בסיס קבוע אלא 

פעמית או לתחום פעילות -יה המיועד לפעולה חדיתקציב של עירהוא " תקציב בלתי רגיל על פי דיני הרשויות המקומיות
מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות 

לרוב, מקורות התקבולים בתקציב בלתי רגיל  הם ממענקים המועברים לרשות המקומית ממשרדי . "שאינן תקציב רגיל
 לצרכי פיתוח . הלוואותממקורות עצמיים של הרשות וממשלה וממוסדות, מ

 פעולות הביקורת 

תמך על בהס. הבדיקה נעשתה מועצה מקומית מג'ד אל כרום  היבטים שונים בנושא תקציבי פיתוח ב בדק המועצה מבקר 
 מטרופולין , ישיבות מליאת המועצה , שיחות עם  אורגנים במועצה .  -נתוני מערכת הנה"ח ב

 המסד הנורמטיבי

הנתונה  מנהליתהקצאת מקורות מימון לתב"ר היא פעולה ", חוזר מנכ"ל( -)להלן  1/98חוזר מנכ"ל משרד הפנים לפי 
סמך לאשר ]את התב"ר[ בכפוף לאישור שר הפנים או הממונה , שהיא הגוף המולשיקול דעתה של מועצת הרשות המקומית

 על המחוז במשרד הפנים". 

, מועצת הרשות קובעת את סדרי העדיפויות לביצוע פרויקטים הנעשים ברשות המקומית. עוד נקבע בחוזר על פי החוזר
 מנכ"ל כי שיקול הדעת של מועצת הרשות כפוף לעקרונות המשפט המנהלי. 

ההנחיות  -)להלן  2004שפרסם משרד הפנים בדצמבר כספי ברשויות המקומיות  ודיווחחשבונות  להנהלתעל פי ההנחיות 
חייב להיות מאוזן, ויש לקבל אישור תקציבי להכנסותיו ולהוצאותיו ולכל שינוי בהן. לאחר  לדיווח הכספי(, כל תב"ר

אישורה של מועצת הרשות המסמכים מועברים לאישורו של משרד הפנים, ורק לאחר קבלת אישורו הרשות המקומית 
 רשאית לפרסם מכרז ולהתחיל בביצוע הפרויקט. 

נסות וההוצאות של התב"רים ינוהל בספרי החשבונות של הרשות המקומית; לכל רישום ההכ, לפי ההנחיות לדיווח הכספי
 התקבולים כל של רישום שתכלול"ר תב לכל נפרדת חשבונות הנהלת כרטסתדהיינו תב"ר יוקצה "מספר חשבון ספציפי" 

  והתשלומים.

ועו, יש לנהוג על פי "נוהל לסגירת עוד נקבע בהנחיות לדיווח הכספי כי אם ישנו גירעון או עודף סופי בתב"ר שפסק ביצ
עודפים/גירעונות בתקציב הבלתי רגיל". בנוהל זה נקבע כי על הרשות המקומית למצוא מקור מימון לכיסוי הגירעון, ואם 
לא נמצאו מקורות מימון לאיזונו יש להעבירו, לאחר אישורה של מועצת הרשות, לסעיף "גירעונות סופיים בתב"רים" 

 כולה לצרף את הגירעון הסופי בתב"ר לגירעון או לעודף בתקציב הכללי לאחר אישורו של משרד הפנים.במאזן. הרשות י

ת י מ ו ק מ ה ת  ו ש ר ה ת  צ ע ו מ ב ר  " ב ת ה ר  ו ש י  א

פי חוק מן הראוי שיהיה מורכב, -ידי מי שהוקנתה לו סמכות על-קבע כי "תהליך קבלת ההחלטה על בית המשפט העליון
בדרך כלל, ממספר שלבים בסיסיים חיוניים, אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת הסמכות המשפטית תוך התייחסות לנושא 

בדיקת המשמעויות ת, אם ישנן כאלה(, )לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדו איסוף וסיכום הנתוניםמוגדר, ואלו הם: 
)דבר הכולל, במקרה של תזות חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התזות הנוגדות( ולבסוף, של הנתונים 

תהליך כגון זה מבטיח, כי כל השיקולים הענייניים יובאו בחשבון, כי תעשה בחינה הוגנת של  סיכום ההחלטה המנומקת.
 )ההדגשות אינן במקור(. 1גובש החלטה אותה ניתן להעביר בשבט הביקורת המשפטית והציבורית"כל טענה, וכי ת

יוצא אפוא שלפני קבלת החלטה על ביצוע פרויקט כלשהו, מן הראוי שהרשות המקומית תאסוף את כל הנתונים 
ספיים. מן הראוי שהיא תעשה הרלוונטיים ותקיים דיונים שבהם ייבחנו הנתונים והחלופות בכל ההיבטים התכנוניים והכ

  זאת בשיתוף כל הגורמים המוסמכים ולפי החלטה מנומקת של מועצת הרשות.

                                                 
 (.1983) 49, 29( 3פ"ד ל"ז ) ברגר ואחרים נ' שר הפנים,, 297/82בג"ץ   1
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ת ו פ ו ל ח ת  ל י  שק

כאמור, בעת הבאת תב"רים לאישור מועצת הרשות, מן הראוי שהנהלת הרשות המקומית תציג לפני חברי המליאה את 
 אין הדבר נעשה, נבצר מהם לקיים דיון ענייני בנושא. החלופות התקציביות והפרויקטליות לפרויקטים המוצעים. אם 

ם י ר " ב ת ר  ו ש י א ו ם  י ל ו ק ו ט ו ר פ ם  ו ש י  ר

על פי דיני הרשויות המקומיות, בפרוטוקול של ישיבות מועצת הרשות המקומית יש לרשום את הצעות ההחלטה ואת 
 הנמקתן. 

 קרן  לעבודות פיתוח 

למועצה הכנסות ממקורות שונים ובהם היטלי השבחה בעלות אופי של קרן המיועדת למימון עבודות פיתוח . מקור זה 
מיועד לפיתוח באופן כללי ולא לפרויקט מוגדר. כדי להגיע לאחידות ברישום ולאפשר בקרה על תנועות הכספים אישר 

ת פיתוח יזקפו תקבולים מהמקורות הבאים : היטל משרד הפנים הקמת "קרן לעבודות פיתוח" שלזכות קרן לעבודו
וממנה , ,התשואה שנתקבלה מהשקעות כספי הקרן  קרן עודפי תב"ריםהשבחה , השתתפות בעלים בעבודת פיתוח , 

 יועברו הסכומים הדרושים לתקציבי פיתוח ספציפיים.

שם להשבחה ייעשה שימוש אך ורק לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, בכספים שמקורם בהיטלי  13לפי סעיף 
  .מקומיתהרשות המקומית או של הועדה הוכיסוי ההוצאות של 

.  השימוש בכספי הקרן  2011בשנת  מתיקון גרעון מצטברנובעת ₪  אלפי  4,407 –כ  31/12/2009קרן לעבודות פיתוח  ליום 
 לקרן אחרת , תשלומים אחרים והוצאות .  , העברה העברה לגרעון מצטברהעברה לתב"רים , העברה לתקציב רגיל ,  –

 סגירת תב"ר שהסתיים בעודף 

 לתב"ר  אחר .   או  "קרן לעבודות פיתוח לעתיד " –תב"ר שהסתיים ונותרה בו יתרת עודף , יועבר העודף ל 

 ן ספציפי " קרן עודפי -תב"ר  בעודף : חובת הוצאה בסכום העודף והסכום שיזוכה הוא ח   הרישום לאיזון
 ראה להלן קרן לעבודות פיתוח . –תב"רים " 

 או 

  ( של 530: חובת הכנסות ) סעיף  לתב"ר אחר )פרויקט מוגדר ( העברת יתרת עודפים בתב"רים שהסתיימו
 זאת בתנאי( של תב"ר אחר אליו מועבר  העודף ,  530התב"ר ממנו מועבר העודף כנגד זכות הכנסות ) סעיף 

  530להכנסה המועברת ) סעיף תקציבי   מקור תקציבי מאושררת העודפים נכלל שבתב"ר האחר אליו מועברת ית
 "יתרות מתקציב בלתי רגיל קודם " (   

 

 סגירת תב"ר שהסתיים  בגירעון 

ובו יפורטו מקורות המימון לכיסוי  לאישור מועצת הרשות ומשרד הפניםהגזבר יכין הצעה לתקציב נוסף אשר תובא 
 הגירעון של התב"ר 

 מקורות המימון לכיסוי הגרעון בתב"ר הנוסף יהיו : 

 .  קרן לעבודות פיתוח לעתיד .1
 הקצבה מהתקציב הרגיל  .2
 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים  .3
 מענקים מיוחדים ממשרד ממשלתי  .4

רת התב"ר על ידי רישום הכנסה שתוגדר " העב יאוזןבמידה ולא עלה בידי המועצה לאתר מקורות לאיזון הגרעון הסופי , 
 גירעונות סופיים בתב"רים " .  " גירעונות סופיים בתב"רים " כנגד זקיפת סכום הגרעון לסעיף מאזני שיגודר

 .  באישור המועצהסגירת הגרעון הסופי למאזן חייבת  
 

 . סגירת התב"ר וגריעתו ממערך התב"רים מחייבת קבלת אישור מועצת הרשות 
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  2014-2017 התב"ר ברשות המקומית בשנים 
-לתקנות הרשויות המקומיות, תב"ר הוא תקציב הכולל את אומדן התקבולים והתשלומים לפעולות חד 15לפי סעיף 

, )למשל, אגרות והיטלים( הקצבות מהתקציב הרגיל, השתתפות בעלים הםבופעמיות שימומנו ממקורות שונים 
מבנקים  ,מאוצר המדינה ים, מלוומפעל הפיס( )לדוגמה, השתתפויות הממשלה, השתתפויות של מוסדות ותרומות

, אשראי קרנות הרשות כגון קרנות פיתוח, הכנסות מעבודות לטובת המשלמים בורהכנסות בע ,וממוסדות אחרים
 .הכנסות ממכירת רכושו מקבלנים וספקים

הניתוח מבוסס על  בתקציבי הפיתוח של הרשות  המקומית.  2014-2017הביקורת ניתחה  את המגמות העיקריות בשנים 
 נתונים על ההכנסות של הרשות  המקומית בתקציב הרגיל ובתב"ר: 1. להלן בלוח מערכת הממוחשבת נתונים שנלקחו מה

 1 לוח

 ("חשמל   ) התקציב סוג לפי המקומיתת הרשו של הכנסותהסך כל 

 השנה

ההכנסות של הרשות  
המקומית בתקציב 

 *הרגיל

ההכנסות של 
הרשות המקומיות 

 **בתב"ר

ההכנסות של  סך
הרשות המקומית בכל 

 התקציבים

שיעור התב"ר 
מסך כל 
 ההכנסות

2014 85.5 4.88 90.38 5% 

2015 80.93 12.38 93.31 13% 

2016 90.02 12.20 102.22 12% 

2017 90.50 14.70 105.2 14% 

  בניכוי מחזור מלוות* 
 * מועברת לכיסוי גירעון מצטבר , העברה מתקציב רגיל , העברת*בניכוי העברות : העברה מקרן הרשות , הלוואה 

 . גירעונות סופיים 
   קרן הרשות נובעת מתיקון יתרת גירעון מצטבר , ההלוואה המועברת לכיסוי  גירעון נצבר בתקציב הרגיל  ולא

תקציבי הן לצרכי  פיתוח  או מקור מימון לכיסוי גרעון בתב"ר  ,  הקצבות מתקציב מחייבות קיום אישור 
 בתקציב הרגיל ) רישום ההוצאה והן בתקציב הבלתי רגיל ) רישום ההכנסה (  

רשות  התקציב השנתי של הסך כל מתוך  14%-כל  5%נע בין   2014-2017בשנים  הפיתוח ישיעור תקציבעולה כי  1מלוח 
כלומר, תקציבי הפיתוח הם מרכיב ניכר בהכנסות הרשות המקומית , ומשקלם בהכנסות אלה  שנים.הבאותן המקומית 

רק הלך וגדל בשנים האמורות. הסיבה לכך נובעת מקצב גידולן המהיר יותר של ההכנסות בתב"ר לעומת קצב גידולן 
מל ש"ח (,  5בתקציב הרגיל ) 06%-מול עלייה של כ₪ ( מל  9.82בהכנסות  בתב"ר  )  100% -; עלייה של כבתקציב הרגיל

 . 2014-2017בשנים 

 מקורות הכנסה בתב"ר 

 נתונים על מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות בתקציבי הפיתוח: 2להלן בלוח 
 2 וחל

 ₪ ( אלפי  הפיתוח )המקומית בתקציבי ת מקורות ההכנסה של הרשו

 השנה

השתתפות 
הממשלה 
 ומוסדות*

הקצבה 
מתקציב 
 רגיל 

השתתפות 
 בעלים

העברות 
קרן  מ

 הרשות 

הלוואה 
המועבר 
להקטנת 
גרעון 
נצבר  

מהתקציב 
 הרגיל 

העברת    
גירעונות 
סופיים 
 בתב"רים

סך כל 
 התקבולים

שיעור 
השתתפות 
משרדי 
 הממשלה

2014 4872 100 11 2757 2000 265 10,005 49% 

2015 12372 1746 4 1200 4500 18 19840 62% 

2016 12204 1356 0 0 0 0 13560 90% 

2017 14697 14 0 0 6668 106 21485 69% 

מתקציבי הפיתוח ברשות המקומית. עוד עולה מהלוח   69%מימנו משרדי הממשלה והמוסדות  2017עולה כי בשנת 2מלוח 
 אלפי ש"ח  9825-עיקר הגידול בתקבולים בתקציבי הפיתוח מקורו בהגדלת השתתפות הממשלה בכ 2014-2017כי בשנים 

"ח אלפי ש 2000 -כ)מ שלקחה הרשות מקומיות המלוות בסך  200%-ככן, באותה התקופה חלה עלייה של  ( כמו 200% -)כ
 מסך הכנסות הרשויות המקומיות בתקציבי הפיתוח שלהן. המלוות של במשקלם עלייה וכן"ח(, אלפי  ש 6668-לכ
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 גירעונות בתב"רים
 אפס .   -  2009גירעונות סופיים עד לסוף שנת ₪  . אלפי  1,381 –כ  2009, נטו לסוף שנת  גירעונות זמניים בתב"רים

,  הגירעון  2016על פי ניתוח המבוסס על נתונים שנלקחו מהדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של הרשות המקומיות לשנת 
-כ   2017. גירעונות זמניים עד סוף שנת  ₪  אלפי  283 עומד  ע"ס  2016הסופי  בתקציבי הפיתוח שביצועם הסתיים עד סוף שנת 

   ₪    אלפי   389  -כ   2017גירעונות סופיים עד סוף שנת ₪ . אלפי   10,861
 

במגמה של עלייה  עקב  פער  בין  מועד  ההכרה  בהוצאה למועד    הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהגירעון הזמני בתב"רים
 הדיווח של המועצה   ואישור שחרור ההקצבה  .

 
 עיקרי הממצאים   

 כללי 
רף דברי ולא צתקציב בלתי רגיל  שבהן נדונו ענייני  לזימונים שנשלחו לחברי המועצה לקראת ישיבות המליאה נמצא כי

כלשהן לאישור  אין מופיעות הנמקותההסבר והנתונים הנדרשים בחקיקה. כמו כן, בפרוטוקולים של ישיבות המליאה 
הובא  כשעל סדר היוםלאשר תב"רים בישיבות המועצה  ה נהג המועצה המקומיות. אלא רק מקורות מימונם,  התב"רים

, משרד החינוך , משרד השיכון,  שלה כדוגמת משרד הפניםכגון הרשאות  תקציביות ממשרד ממ המימון  רק מקורות
הרשות מבלי להציג  לחברי  של פיתוח משרד התחבורה , משרד לשוויון חברתי   ,  מוסדות  כדוגמת מפעל  הפיס  , קרן 
ודות על סדר היום לא הובאו פירוט העבהמליאה את פענוח היתרה המצויה בקרן הפיתוח, כמתחייב מסדרי מינהל תקין . 

 הקבלניות , תכנון וניהול .
 

 הפחתת אלימות ברשת-מרחב בטוח:  200מס'  תב"ר  
הקצבה זו לא ₪ .  185,538ע"ס   2018הינו הקצבה מתקציב רגיל  לשנת   תב"ר –נמצא אחד ממקורות המימון ל 

שוריינה בהמלצת ועדת הקצבות של המועצה   ואף לא קבלה ביטוי בסעיפי תשלומים של התקציב  הרגיל לשנת 
השתתפות  בתקציב  –תשלומי שירותים שונים  1.69000.910בספרי התקציב  הרגיל נמצא חשבון כללי  .  2018
   חרי סוף שנת הכספים .   נקלט בהתאמות אאגב רישום  הביצוע  של ההקצבות . ₪   200,000תי רגיל ע"ס בל

 
 עבודות הנדסיות:   199מס'  תב"ר 

  תב"ר  מהכנסות קרן עבודות פיתוח  .-נמצא  שהמימון ל
 מתבססות אך ורק  על  עבודות קבלניות ללא עלויות תכנון  וניהול .    הוצאות  התב"ר

 
 

  נגישות פרטנית שנה"ל תשע"ח:   198מס' תב"ר  
העברת התקציב בפועל למועצה כנגד הגשת דו"ח ביצוע מקורי . את דו"ח  הביצוע בצירוף החשבוניות מס יש 

 .  15/07/2018 –להעביר למנהל המתי"א  עד ל 
 לא הייתה תנועה  בתב"ר .  25.06.2018נמצא  עד ליום 

 
 הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים:  197מס' תב"ר  

הקצבה זו לא ₪ .   67,598ע"ס   2018תב"ר הינו  הקצבה מתקציב רגיל  לשנת   –נמצא אחד ממקורות המימון ל 
ביטוי בסעיפי תשלומים של התקציב  הרגיל בשנת שוריינה בהמלצת ועדת הקצבות של המועצה   ואף לא קבלה 

2018    . 
 

  2016יוזמות בתחום האמנות והתרבות לשנת 
נמצא כי פרויקטים של המועצה  שהועברו למתנ"ס מנוהלים במסגרת  התקציב הרגיל בסעיף  השתתפות 

 במתנ"ס  ללא פירוט  של  פרויקטים .  
 
 

 2018תוכנית אתגרים   196מס'  תב"ר  
 ₪ .  912,599בסה"כ  01.09.2017-31.08.2018בהתאם למפתח חלוקת התקציב , אושרה הקצבה ליישוב לתקופה 

 182,520 בסך    20%  -חודשים   אחוז ביצוע  מצטבר  של  תקבולים ממשרד  החינוך  כ   10נמצא כי  בחלוף  
 ש"ח . 

 
 

 תכנית קידום אוכלוסיית הצעירים 195מס' תב"ר 
הקצבה זו לא ₪   34,727ע"ס   2018תב"ר הינו  הקצבה מתקציב רגיל  לשנת   –קורות המימון ל נמצא אחד ממ

שוריינה בהמלצת ועדת הקצבות של המועצה   ואף לא קבלה ביטוי בסעיפי תשלומים של התקציב  הרגיל לשנת 
2018    . 

עלה הסעיף של  קול קורא צעירים  לסדר  היום  מבלי לצרף  19/12/2017מיום  16/2017בישיבת המועצה מס' 
 .להזמנה ההרשאה  התקציבית  
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 תכנית למען אזרחים וותיקים  194מס' תב"ר  
זו לא הקצבה ₪ .  10,000ע"ס   2018תב"ר הינו  הקצבה מתקציב רגיל  לשנת   –נמצא אחד ממקורות המימון ל 

שוריינה בהמלצת ועדת הקצבות של המועצה   ואף לא קבלה ביטוי בסעיפי תשלומים של התקציב  הרגיל לשנת 
2018    . 

עלה הסעיף של  קול קורא ותקים לסדר  היום  מבלי לצרף  19/12/2017מיום  16/2017בישיבת המועצה מס' 
  .להזמנה ההרשאה  התקציבית  

 קידום שוויון מגדריתכנית   193מס'  תב"ר  
הקצבה זו לא ₪ .  9,419ע"ס   2018תב"ר הינו  הקצבה מתקציב רגיל  לשנת   –נמצא אחד ממקורות המימון ל 

שוריינה בהמלצת ועדת הקצבות של המועצה   ואף לא קבלה ביטוי בסעיפי תשלומים של התקציב  הרגיל לשנת 
2018    . 

עלה הסעיף של  קול קורא  קידום מעמד  האישה  לסדר  היום   19/12/2017מיום  16/2017בישיבת המועצה מס' 
   .מבלי לצרף להזמנה  ההרשאה  התקציבית  

 הקמת מבנה נייד חדר כושר  192מס' תב"ר  
הקצבה זו לא ₪ .  40,000ע"ס  2018תב"ר הינו  הקצבה מתקציב רגיל  לשנת   –נמצא אחד ממקורות המימון ל 

קצבות של המועצה   ואף לא קבלה ביטוי בסעיפי תשלומים של התקציב  הרגיל לשנת שוריינה בהמלצת ועדת ה
2018    . 

חודשים לתום מועד ההרשאה מה גם   8לא הייתה תנועה  בתב"ר על אף  שנותרו   25.06.2018נמצא  עד ליום 
 נייד להקמת ו/או רכישה של המתקן ה 29חלקה  19054ונמצא מקום  ליד בי"ס  אל מותנבי בגוש 

 ביצוע ראש שטח  191מס'  תב"ר  
אושר אומדן  השתתפות  משרד  השיכון בביצוע עבודות ניקוז  מים וביוב עבור  05/2018בישיבת  המועצה מס' 
להזמנה לא צורף התכנון המפורט של המועצה לביצוע העבודות ואומדן ₪ .  5,900,000השכונה הצפונית ע"ס 

 עלויות  לפי תחשיב מח'  ההנדסה . 
 

 הלוואות לכיסוי גירעונות   152 מס'  תב"ר
קרן הלוואה  שנה  מס'  ת.ב.ר 

 ₪ מקורי אלפי 
 הערות  סטטוס 

  סגור  1000 2011 42
  סגור  2000 2012 42
  סגור 2600 2013 74
  סגור  2000 2014 98
  סגור 4500 2015 109
  פתוח  3968 2017 152
  פתוח  2700 2017 190

   18768  סה"כ 
 

 3,968עלה הסעיף של קבלת הלוואה מבנק  מרכנתיל ע"ס   07/02/2017מיום   02/2017בישיבת המועצה מס' 
 מבלי לצרף  להזמנה  ההרשאה  התקציבית  בחתימת הגזבר .  ₪  אלפי 
ההלוואות ₪  .  אלפי  18768החלה המועצה לקחת הלוואות לכיסוי גירעונות  בסך כולל של  2011כי משנת נמצא 

החזרי קרן    -₪ אלפי  6904החזירה המועצה    2018אמורות לשמש את המועצה לכיסוי גירעונות  . עד יוני  היו
יתרת  נכסים .  ₪אלפי  11,946 –כ  26.06.2018יתרה משוערכת להלוואות לכיסוי גירעונות  ביום על ההלוואות . 

רושו של הדבר הוא שההלוואות הכספיות לצרכים פי₪  . אלפי   12,156   31/12/2016נזילים קופה ובנקים  ליום 
המועצה לא עשתה   מוכוונים שבגינם המועצה נושאת בהוצאות מימון, לא שימשו אותה לצרכים שהגדירה.

  בנקים  .בבדיקה  לסכום  ריבית והצמדה  בהחזרי פירעון  ההלוואות  הנ"ל  מול התשואה  מנכסים  נזילים 

טוב היה אם המועצה לא הייתה מקבלת הלוואות ולחלופין הייתה מקבלת אך ורק  מענקים .  לדעת הביקורת
הלוואות  עליה לנצל את כספי ההלוואות  %50 –מענקים     %50 –וכיסוי הגירעונות לפי תכנית ההבראה במידה 

שלשמם יועדו . על  לפי הנחיות משרד הפנים , ולהימנע מלקיחת הלוואות שאינן משמשות באופן מיטבי לצרכים
  המועצה לאתר היכן נמצאים כספי ההלוואות שטרם נוצלו .
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 סגורים  קציבים בלתי רגילים  ת
 

 סגירת תב"ר שהסתיים בעודף   -א 
 ( של התב"ר  ממנו מועבר העודף.    999חובת : הוצאות ) סעיף 

 זכות : חשבון  ספציפי " קרן עודפי תב"רים" . 
 ₪ אלפי  62כ   2017תב"רים סופיים  לסוף שנת קרן עודפי 

 
המועצה נפחה את סכום התשלומים בדוח של התקציב הבלתי רגיל כי לא נמצא  תב"רים שאחת ממקורות יוצא אפוא  

 "יתרות מתקציב בלתי רגיל קודם " ( .   530המימון  סעיף תקציבי  
 כדלהלן :  אילו  היה  קיים  תב"ר  כזה  כי אז רישום ההעברה יתבצע

 ( של התב"ר ממנו מועבר העודף . 530חובה : ההכנסות ) סעיף 
 ( של התב"ר אליו מועבר העודף .  530זכות : ההכנסות ) סעיף 

 
 סגירת גירעון בתב"ר שביצועו הסתיים     -ב 

 חובת : סעיף מאזני " גירעון סופי בתב"ר " .
 (  של התב"ר  .599זכות : הכנסה ) סעיף 

 (  8.000.004.000)ראה כרטסת ₪ אלפי  389כ    2017גירעונות סופיים בתב"רים  שהסתיימו  לסוף  שנת 
 

 המועצה לא בחנה שתי אפשרויות : יוצא אפוא 

  הקצבה מתקציב הרגיל  , המחייבת קיום אישור תקציבי הן בתקציב הרגיל ) רישום הוצאה ( והן בתקציב בלתי
 פתיחת התב"ר רגיל ) רישום הכנסה ( בעת 

   הקצבה מתקציב רגיל "(  510איזון תב"ר גירעוני  ע"י העברה מהתקציב הרגיל ורישום הכנסה ) סעיף  תקציבי "
 בתב"ר 

  
 תב"רים 3 -כ   04/2016תב"ר  מתוכם  אשרה המליאה בישיבה מס'  71 -נסגרו  כ 2017עד שנת  2013כי  משנת  מבדיקה  עולה 

 תב"רים לסגירה  .   19  -כ   05/2017לסגירה ובישיבה מס' 
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 קרן  לעבודות פיתוח 

בקרן לעבודות פיתוח , נרשמים תקבולי המועצה מהיטלי השבחה , השתתפות בעלים בעבודות פיתוח ומקורות אחרים , המיועדים 
 למימון עבודות פיתוח , כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה . 

ולא בחשבונות  לדוגמא כפיקדון לזמן קצר ( כספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של המועצה) 
עדים למימון תקציבים בלתי רגילים , בהתאם לאישורים של מועצת הרשות . כספי הקרן מיו( תב"ר  ספציפי ן -) חבנקים  ספציפיים 

   ומשרד הפנים .  

 דות פיתוחקרן לעבו

 פירוט תשלומים  פירוט תקבולים 

 תקבולי המועצה מהיטלי השבחה
... 

 תשלומים אחרים והוצאות 

 העברה לתב"ר  העברה מתב"ר 

 העברה לקרן   העברה מקרן 

 העברה לתקציב רגיל   העברה מתקציב רגיל 

 העברה לגירעון מצטבר  הכנסה מהשקעות 

                                                                
 3לוח מס'                                                                

 קרן לעבודות פיתוח                                                         
 הערות  ₪ סכום אלפי  שנה 

 תיקון יתרת גירעון מצטבר  4,407 2012יתרת פתיחה 
  1009 2013תקבולים בשנת 

  124   תשלומים אחרים והוצאות 
  706 2014תקבולים בשנת 

  82 העברות מקרן עודפי תב"רים 
 גני"י  4ריבוד כבישים , רכישת  2,757 העברות לתב"רים 

  848 תשלומים אחרים והוצאות 
  1,307 2015תקבולים בשנת 

 סלילת כבישים  1,200 העברות לתב"רים 
  5 תשלומים אחרים והוצאות 

  358 2016תקבולים בשנת 
  100 תשלומים אחרים והוצאות

  630 2017תקבולים בשנת 
  137 תשלומים אחרים והוצאות

  3328 31/12/2017ת קרן פיתוח ליום יתר
סה"כ קרן פיתוח וקרן ביוב וקרן 

  31/12/2017ליום  עודפי תב"ר
4432  

 
המועצה המקומית מג'ד אל כרום  נהגה להגיש למשרד הפנים תב"רים במימון עצמי שהסתמכו על קרן הפיתוח שלה.  מקור 

סכום המימון הוא קרן הפיתוח של המועצה שהוצג בפני מליאת המועצה  באמצעות  דוח המפרט את מצב קרן הפיתוח .  
 מהיתרה שהייתה  בקרן  הפיתוחהיה פחות שהוצגו התב"רים 

ממנה סלילת כבישים   ₪ אלפי  4.407ע"ס   2011תיקון יתרת גירעון  מצטבר פתיחה בשנת  עולה כי לכאורה   03מלוח מס' 
 ₪ .     אלפי   1,200ורכישת  גני"י  ע"ס  ₪ אלפי  2,757ע"ס 

למשרד הפנים בקשות לאישור תב"רים, בלי שהיה להם כיסוי  ה בעבר הביקורת  רואה בחומרה את העובדה שהמועצה הגיש
 בקרן  הפיתוח או מתוך הסתמכות על סעיף מאזני של  קרן  שלא ניתן להשתמש בהם לצורכי פיתוח.

₪ . אלפי  4407ויתרת  הקרן לעבודות פיתוח עמדה ע"ס  ₪  אלפי    1903נכסים  הנזילים בקופה ובנקים ע"ס    2011אגב בשנת 
 4432מתוכה פיקדונות המיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ₪ אלפי  18688הנכסים הנזילים  בקופה ובנקים    2017 בשנת
 ₪ . אלפי 
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 אשכול בית הכרם  .   2
ע"י יוזמה משותפת של מ. הפנים , מ. האוצר וג'וינט ישראל  כמוביל   2014אשכול בית הכרם  תאגיד עירוני אזורי  שהוקם  בשנת  

אושר פה אחד אסדרת והקמת  אשכול בית הכרם כאיגוד ערים , והאצלת  06/2017שינוי כלכלי וחברתי . בישיבת המועצה מס' 
 ם בלבד לאשכול . סמכויות הפיקוח והאכיפה הסביבתיי

 המטרות  של האשכול : 
 לצמצם את הפערים ברמת השירות שמקבלים תושבי האשכול .  .1

לפעול בתחומים של איכות הסביבה , כלכלה וקהילה כדי לאפשר איכות חיים מקיימת לתושבים תוך ראייה אזורית וערכים  .2
 של שקיפות ויעילות . 

טכנולוגיים והדיגיטליים בין הרשויות וכן להנגיש מידע ולעודד שקיפות בין כל בעלי במישור המקומי  המטרה : לצמצם את הפערים ה
 העניין ; התושבים , בעלי העסקים , פעילים אזרחיים , רשומ"ק והממשלה . 

 במישור האזורי המטרה : לבחון הצרכים הארגוניים של האשכול ושיפור תשתיות למתן שירות יעיל יותר לרשויות .  
 בליווי האשכול  ביישוב  מג'ד  אל כרום  פרויקטים 

עבור יישום התכנית ₪  מל  2.665: בתמיכת המשרד להגנת הסביבה ובתקציב כולל של   שיפור מערך הטיפול בפסולת .1
ישיבת מועצה מס'  -₪ מל  1.5התפעולית הכוללת רכישת כלי אצירה , הקמת מתקני פסולת . הסדרת משק הפסולת  

 .  11/2016ישיבת מועצה מס'  -₪ מל  1,165אצירה וליווי תפעולי  ,רכישת כלי  12/2017

 האשכול סייע ברכישת כלי אצירה  בסיוע המשרד להגנת הסביבה .  מטרת המהלך הוא לחדש  פרויקט סביבה שווה :
למנוע נזילות וריחות לא  –את מלאי הכלים הקיים כיום ברשות  הן ברמה האסתטית והן על מנת לשפר את ייעודם 

נעימים . כלים אלו חדשו את מלאי הכלים המשומשים והבלויים הקיים ואף הגדיל את נפח האצירה תוך התאמה טובה 
 יותר לצרכי התושבים .

 חברות למכרז לפינוי הפסולת ונבחרה החברת הצפונית לפינוי אשפה  . עבודת הקבלן  4: ניגשו  איסוף אשפה ביתית-  
שפה ביתית מכלי האצירה , איסוף גזם ופסולת גושית , פינוי של פסולת בניין ופינוי של מכולות במרכזי היישוב איסוף א

 שנים .   3התוצאה  העלאת רמת השירות במחיר יותר גבוה מעלותו  הישנה  ומשרד האוצר  כסה הפער במשך   .

  גדולות שייתנו  מענה לתושבי הכפר באיסוף פסולת  הכוונה הינה להציב מכולות פסולתפתרון מקומי :  –פינוי פסולת
בניין , גושים ופסדים . הצבת המכולות ספקו מענה מקומי כתחנת איסוף פסולת גושית , פסדים ובניין . פתרון זה הינו 

 חלק מהפעולות שנעשו למניעת תופעת השלכת פסולת בשטחים פתוחים וייעול איסוף הפסולת .  

  : באמצעות תכנית עיר ללא אלימות מתקיים פיקוח מצולם על חלק משטחי היישוב לשם אכיפת  תחילה פיקוח ואכיפה
 חלק מתכנית האשכול הקמת סיירת פיקוח ירוקה במסגרת פעילות האשכול בתחום הסביבה .  .  נושא השלכת הפסולת

 . בחודש ₪  אלפי  11 –כ  מתחילת שנו זו מפעיל האשכול שירותי ניקיון וטיאוט רחובות שירותי ניקיון וטיאוט רחובות :  .2

  הרכבת אשפתון ברחובות . .3

במטרה לחזקת את נגישותם ואת  85: הפרויקט למיפוי וסימון העסקים הקטנים  לאורך ציר  מיפוי וסימון עסקים קטנים .4
סיוע לעסקים קטנים להיות נוכחים ברשת דיגיטלית .  דף נחיתה ,  : דיגיטציה של עסקים קטניםתנועת הלקוחות אליהם .  

waze .  gis  

: קידום ופיתוח תעשיית שמן הזית המקומית , באמצעות תהליך של התארגנות משותפת של בתי בד ,  מציאת  שמן הזית .5

והפצה של שמן זית כבר  הפסולת המיוצרת בתהליך ייצור שמן זית . לצאת לפיילוט שיווקعكر   -פתרון לפסולת העקר 
 במסיק  הקרוב . להשיג תוו  תקן .

 מצומת גילון עד צומת  כפר רמה מזרחה  85שביל הולכה לאורך ציר  – טיילת בית הכרם .6

במסגרת התכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות ₪ אלפי  457.    הישן כציר עסקי ומסחרי 85פיתוח כביש הישן :  85כביש  .7
 .   922ס' לפי החלטת ממשלה מ

האשכול מקדם תכנית לשיקום מחצבה ישנה במג'ד אל כרום . התכנית מתבצעת בשיתוף פעולה בין שיקום מחצבה ישנה :  .8
מ.מ מג'ד אל כרום לבין קק"ל  והקרן לשיקום מחצבות . המחצבה מתוכננת להפוך לאתר פנאי ופעילות חינוכית תוך שמירה 

 ודית של המקום . על ערכי הטבע , הנוף והטופוגרפיה הייח

אסף נתוני תצרוכת החשמל במבני הציבור וכן נתוני תאורת רחובות . הרשות  –האשכול ערך סקר אנרגיה סקר אנרגיה :  .9
הגישה בקשה למשרד הגנת הסביבה לסיוע במימון הפרויקט . ההתייעלות מתבצעת באמצעות החלפת ושדרוג מערכות 

 .   922במסגרת התכנית לפיתוח כלכלי וקידום מצוינות לפי החלטת ממשלה מס' ₪ אלפי  2430תאורה . 

 לב בע"מ בנאמנות  .  –אשכול כמחזיק במניות המועצה במנהלת בר ה .10

כלים דיגיטאליים מתקדמים ברשות : הטמעת כלים דיגיטאליים מתקדמים ברשות במסגרת תכנית התכנית לפיתוח כלכלי  .11
  922וקידום מצוינות לפי החלטת ממשלה 
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 רויקט ניהול מערך הפסולתפ
 מטרת הפרויקט

 הפסולת ברשויות האשכול תוך איחוד משאבים וראייה אזורית.ייעול מערך 
 שלבי הפרויקט

לייעל את מערך הטיפול בפסולת. לאור בקשה המקומיות מגד אל כרום   ה המועצ :  תכנית לייעול מערך הפסולת  .1
. מועצה האמור לעיל, הזמין האשכול באמצעות הג'וינט, הכנת תכנית לייעול מערך הטיפול בפסולת המוצקה ב

 ובעקבות קבלת נתוני המערך הקיים לטיפול בפסולתת העבודה בוצעה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים ברשו

כדי לצייר  –כרום  מג'ד אל כשלב ראשון, נערך סקר כלי אצירה בישוב כלי אצירה לפי יישובים: - GISמיפוי  .2
תקינות ומיקום המכלים והנתונים הוצגו תמונת מצב קיים על מצבת כלי האצירה בישוב. נסקרו כמות, סוג, 

, בשיתוף  סיור ך עול מערך האצירה בישוב. במקביל לסקר, נערילי ה הצעה בדוח. בהתאם לתוצאות הסקר הוצע
סוף הוצג אתר מומלץ לבישוב . המנת לאתר אתר אפשרי לפסולת יבשה, עבור -עם נציג מחלקת התברואה , על

 שוב.ייל

אליו ונבחר קבלן  פה הצטרת הכרם הוציא מכרז אזורי שהרשו-אשכול בית אשפה: מכרז משותף לקבלן לאיסוף .3
הקבלן אוסף את הפסולת  .הקבלן המבצע הוא החברה הצפונית לאיסוף אשפה  היום , לביצוע הפרויקט. נכון ל

ופסולת  , מנוף שעובר ביישובים ואוסף גזם  גבוהה יותרקבועה ו/או איסוף אשפה ביתית בתדירות עפ"י זרמיה, 
גושית. כמו כן, ישנו איסוף נפרד לפסולת בניין ולרשות ניתנה האפשרות לאסוף פסדים והאטליזים למניעת 

 חיים בשטחים הפתוחים.-מפגעים תברואתיים עקב השלכת שאריות בעלי
עקב העלייה ברמת השירות המוצעת כעת ע"י האשכול, נוצר פער  גיוס תקציב למימון הפער )משרד האוצר(: .4

מחיר נמוך יותר, על מנת לאפשר מימון של מהלך זה גייס האשכול  ה בעלויות לרשות. שכן, עד כה הרשות שילמ
 תקציב למימון פער זה ממשרד האוצר.

  רוב  רשויות  האשכול .הצטרפו לשירות  מתן שירות: .5

  לפני כניסת  האשכולהמערך 

 כל הנתונים היו  לפי הערכות סטטיסטיים   .1
 בזמינות  רכב  פינוי אשפה קטן  המתאים לרחובות צרים  .מחסור  .2
ללא   -קשיים בהליך פינוי אשפה המחייב במקרים מסוימים , לשנע ידנית את מכלי האצירה ממקום  הצבתם  .3

 מוצא , אל מקום  הגעת רכב הפינוי . 
בהסכם ההתקשרות  תדירות פינוי  נמוכה  , הקבלן לא פנה את כל מכלי האצירה בהתאם לתדירות הרשומה  .4

 עם המועצה . 
 הקבלן סלק את הפסולת המפונה מהיישוב באופן בלתי מסודר .  .5

 מחיר פינוי נמוכים  .6
 ריבוי  פניות  ותלונות  .7
טיוח  הדברים  בשל  קשר ישיר בין  הקבלן לבין הרשות  המאפשר  הפעלת   לחצים של הקבלן ו/או מקורביו על  .8

 הרשות 

 ברמת שירות ירודה בתחום איסוף האשפה הביתית והחלוקה לזרמים. ה התאפיינהרשות : לסיכום   .9
כמקשה  בעבר מצב זה יצר מטרדים סביבתיים ועלויות גבוהות להטמנת הפסולת, שכן הפסולת פונתה 

 רמת שירות גבוהה יותר. לספק , הקבלנים לא יכלות עקב מגבלות תקציביות לסעיף זה ברשו אחת.

  אחרי כניסה האשכולהמערך 

 כרז אזורי משותף באמצעות האשכול מ .1

מאגר נתונים מהימן  באשכול  עקב איסוף וריכוז  נתונים  ) כמויות וסוגי מכלי אצירה , כמות הפסולת  .2
 המופנה לפי שקילה וכו' ( 

תדירות פינוי אשפה ביתית בהתאם לתדירות פיקוח ובקרה על קבלן פינוי הפסולת  באמצעות האשכול . .3
 הרשומה בהסכם ההתקשרות  עם המועצה . 

 צמצום מפגעי פסולת בשטחים פתוחים   .4

ת בכל הקשור לאיסוף גזם ופסולת גושית , פינוי של פסולת בניין , הצבת ייעול מערך הפסולת ברשולסיכום :  .5
מנוף שעובר ביישובים ים וייעול איסוף הפסולת . מכולות גדולות למניעת  תופעת השלכת פסולת בשטחים פתוח

 ואוסף גזם ופסולת גושית. 
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   נתוני אוכלוסייה  ופסולת   
 הערות   מג'ד אל כרום
   01הודעה מס'   15,262 אוכלוסייה 

   2016,דוח    2017דוח מפורט  3052   בתי אב 
 אוכלוסייה חלקי מס' בתי אב  5 מספר נפשות במשפחה ממוצעת  

 שנה אשפה  ביתית : –מס' טון 
*מקדם 0.80ק"ג לנפש ליום *מקדם אשפה ביתית 1.53/1000

 15,262* תושב 12*חודש 30* יום 0.75רמת חיים  

מבוסס על נתונים סטטיסטיים . ללא שקילה   5043
 פרטנית 

 שנה פסולת יבשה : –מס' טון 
* מקדם 0.20ק"ג לנפש ליום *מקדם פסולת יבשה  1.53/1000 

   15,262חודש * תושב  12*30* יום 0.75רמת חיים 

מבוסס על  נתונים סטטיסטיים . ללא שקילה  1260
 פרטנית  

 חודש  12טון *  525 6300 בשנה (  –כמות פסולת מעורבת מיוצרת ) טון 
 טון פסולת   105טון אשפה ביתית +  420 525  רצוי  סה"כ משקל פסולת בחודש )טון( 
 יום  30טון חלקי   525 17.50 סה"כ משקל פסולת ביום ) טון ( 
 ק"ג  1000טון =  17,500 סה"כ משקל פסולת ביום )ק"ג ( 

  17,500/3,052 5.73 סה"כ משקל פסולת ביום למשפחה )ק"ג ( 
 5.73/5 1.146 סה"כ משקל פסולת ביום לאדם )ק"ג( 

  2013מבוסס על סקר הרכב פסולת  0.14 היחס בין משקל הפסולת לנפח ) ק"ג לליטר ( 
 1.146/0.14 8.18 סה"כ נפח פסולת ביום לאדם ) ליטר ( 

 נפשות  5* 8.18 40.90 סה"כ נפח פסולת ביום למשפחה ) ליטר ( 
  4   בעבר בין  פינוי לפינוי ) ימים(מינימאלי מרווח הזמן ה

 7/4~ 2   בעבר תדירות פינוי שבועית 
 ימים  4* 40.90 163.6 נפח אצירה למשפחה בין פינוי לפינוי )ליטר( 

 פחי אשפה 
 כמפורט בטבלה  א 2112 לא כולל מכולות  - ישן מס' עגלות אשפה 
   גכמפורט בטבלה   3000 לא כולל מכולות  - חדש  מס' עגלות אשפה 

 כמפורט בטבלה  א  496,260   בעבר(  ביישוב ) ליטרפחים נפח 
 163.60משפחות * 3052 499,307 רצוי   נפח פחים

 ליטר  360פח *  3300:    גכמפורט בטבלה   1,080,000 חדש ביישוב ) ליטר(פחים נפח 
 496,260מינוס  499,307 0 עודף ישן פחים נפח 
 499,307מינוס 1,080,000 580,693 עודף חדש פחים נפח 

  1  =נפח אצירה ישן חלקי   נפח אצירה  דרוש 4 רצוי  ( ימים 4*  1בין  פינוי לפינוי )המינימאלי מרווח הזמן 
 מרווח זמן מס' ימי שבוע חלקי  2  רצוי  ( 7/4) שבועית ממוצעת תדירות פינוי  

 2.16 =נפח אצירה חדש  חלקי נפח אצירה  דרוש  7 חדש  (ימים  4* 2.16בין  פינוי לפינוי ) המינימאלי מרווח הזמן 
 מרווח זמן מס' ימי שבוע חלקי  1 חדשה( 7/7) שבועית ממוצעת תדירות פינוי 

 מכולות 
 = ההפרש בין דיווח הקבלן לבין המשרד  532-420 112 טון  לחודש  –חריגת הקבלן  בפסולת המעורבת ממשקי בית 

 p.n 138 טון לחודש -(   ..,  פסדים ) גושיתפסולת חריגת הקבל בסוגי ה
 = ההפרש בין דיווח הקבלן לבין המשרד 775-525 250 טון  לחודש  -הפרש מצוי לבין  רצוי   

 
  תחשיב  עלויות הפינוי

רויאל נע  מג'ד אל כרום 
- 1 

 -רויאל נע   
2   

שירות  עלות 
 ארצי 

החברה 
 הצפונית 

 775 525 500 400 כמות פסולת מפונה  בחודש )טון(  
 372,775 250,950  220,000 166,000 כולל מע.מ (₪ ת בחודש ) לעלות פינוי +סילוק הפסו

 481 478 440 415 לטון כולל מע"מ (₪ עלות טיפול בפסולת ) 
 218-326 218-326 218-326 218-326 לטון  כולל מ.ע.מ )₪ עלות איסוף פסולת  בממוצע במדינה 

 260 260-300 260-300 260-300 לטון  כולל  מ.ע.מ )₪ עלות קליטת פסולת הממוצעת באתרי הטמנה 
 201,500 136,500 130,000 104,000 עלות קליטה באתר הטמנה 

עלות איסוף ) עלות פינוי אשפה ביתית , הובלת פסולת גושית , 
 השתתפות תחנת מעבר מקומית  (  

62,000 90,000 114,450 171,275 

  אלפי  166:   1 –רויאל נע ₪ 

  אלפי  220תוספת פינוי בחודש  = ₪ אלפי   37.5שמירה לשטח  פתוח + ₪ אלפי  10שכירות שטח פתוח +₪ אלפי  ₪6.5 +אלפי  166:  2 –רויאל נע. ₪ 

   השתתפות במימון  ₪ + אלפי  13+ תוספת פינוי פסולת  ₪ אלפי   10תחנת מעבר  ₪ + אלפי  166בסיס שירות :  ₪ אלפי  218חשבון מאושר ע"י  המועצה
 ₪ . אלפי  29הפרש  

  :והדרגתי של  משרד האוצר   .  במימון זמני₪  אלפי    162 ₪ +אלפי ₪218 = אלפי  380חברה הצפונית 
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 ישן  פחים נפח    -טבלה א  
מרווח פינוי  סוג   פחים נפח  כמות ליטר  נפח 

 בימים  
 תדירות 

 2 4 פח 11,460 191  60
 2 4 פח 413,520 1723 240
 2 4 פח 71,280 198 360

    496,260 2112 סה"כ 
 
 

 נפח  אצירה רצוי  –טבלה ב 
מרווח פינוי  סוג   פחים נפח  בתי אב  ליטר  נפח

 בימים  
 תדירות 

 2 4 פח 499,000 3052 163.6
 
 
 

  חדש  פחים נפח טבלה ג  
מרווח פינוי  סוג  סה"כ  נפח   כמות ליטר  נפח

 בימים 
תדירות פינוי 

 בשבוע 
 1 7 פח  998,640 2774 360
 1 7 פח 81,360 226 360

    1,080,000 3000 סה"כ 

 
 ימים בין פינוי לפינוי (    4) מספיק  למרווח   ליטר 499,000= נפח פח  ליטר 163.6*משפחה 3052: נפח אצירה דרוש  

 . ליטר  499,000= נפש (   3052ימים המרווח בין פינוי לפינוי * 4נפשות *  5*  ק"ג1.146/ 0.14) 
    ליטר . 499,000ליטר  =  –יחס ק"ג 1/0.14ימים המרווח בין פינוי לפינוי * 4תושב *  15262מקדם רמת חיים *  0.75"ג ליום * ק 1.53

  טון בחודש 525יום (=  30/4ק"ג  * ) –יחס ליטר  0.14ליטר *  000,949 משקל כמות אשפה מצוי : 

 מכולות  
מס פינויים  סוג  סה"כ  נפח   כמות ליטר  נפח

 בחודש  
 

  12.6 מכולה  3,892 5 ליטר  770
  8.4 מכולה  41,800 38 ליטר  1100

  8.4 מכולה 94,500 21 קוב  4.5
  8.4 מכולה  42,000 7 קוב  6
 גושית  19    קוב  32
 פסידים  1    קוב  12

 

  ... סולת מעורבת  ממשקי הבית , פסולת  עסקים , גזם , בניין , פסדים פינוי פהמכולות  מיועדת  ל
התושבים  ביישוב לא משלמים תשלום נוסף  עבור פינוי הפסולת , מעבר לארנונה , ולכן גם העסקים המשלמים 

 נוסף עבור פינוי הפסולת .  בדרך כלל ארנונה גבוהה  ממשקי בית , אינם גם משלמים תשלום
 
 .נפח  המכולות  לא ניתן  לקבוע  משקל  הפסולת  המופנה  מהמכולות  כי סוגי  הפסולת  מאוד  שונים תחשיב  מ
 

 על חשבון המועצה .   מפנה הפסולת  וכל הפינוי של אין התקשרות ישירה  בין בעלי העסקים  לבין הקבלן 
 אגב פינוי  הקרטונים מתבצע  בנפרד  ע"י קבלן  אחר  . 

 
 

  תוצאות  הבדיקה  
 

לתשלום   08/2018ראה  לדוגמא החשבון  המאושר בחודש  ₪ . אלפי  218עלויות פינוי אשפה בחודש בממוצע   כ   .1
תחשיב הקבלן לאשכול  ₪ .  אלפי  220ואח"כ שודרג ל  ₪  אלפי  166עלות בסיס השרות בעבר  לאשכול .  

היתרון לגודל של מכרז האשכול לא הוזיל עלויות הפינוי  כי אם  הייתה עלייה  ₪  .  אלפי  380בממוצע 
 .  ( 380-218בחודש )₪ אלפי  162משמעותית לעלות הפינוי . עד כה ההפרש  המסובסד ע"י  המדינה    

 ת חיים , ק"ג  לנפש או  כמות  בפועל לפי דוחכמות האשפה הביתית ) בהתבסס על מס'  תושבים , מקדם רמ .2
  טון בחודש   525לפי בסיס שירות ארצי  ק"ג  (    –ל  ויחוס דרוש אצירה שקילה מהימן מאתר ההטמנה  או  נפח 

ליטר . תדירות  360. בשטח  נפח האצירה גדל  באופן  משמעותי ואף  הכפיל  עצמו  עקב חלוקת  עגלות מסוג  
פעמים בשבוע ( קבועה על אף  הגידול  המשמעותי בנפח כלי האצירה . לכל היותר  2ממוצעת  )  פינוי  שבועית

הצדיק צמצום במפגעי פסולת בשטחים פתוחים  הייתה עלייה בכמות פינוי פסולת יבשה   ולכן  ספק אם ה
 העלייה  המשמעותית במחירים  .  
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  סיכום והמלצה
 

משרד  האוצר יפסיק מימון הסבסוד ההדרגתי ולכן מן הראוי שהרשות תיערך לבדיקה כלכלית : סיכון ממשי  .1
 .   שקילת הפסולת באתר ההטמנהמחדש בהתבסס על 

נפח כלי אצירה בשטח עודף  בהרבה ואינו תואם הנפח הדרוש . אין  ספק נפח אצירה עודף בהיקף , מהווה יתרון ,  .2
 וץ למכלי האצירה . ומונע בדרך כלל , גלישת פסולת מח

 ( .    260+218)  ארצי  חודשי , כמעט זהה למחירון₪  481עלות טיפול בפסולת לטון   .3

 . למיניה  ובעיקר פסולת גושית נתונים לכמות הפסולת המופנה לרכז  .4

במידה ויופסק הסבסוד יש להחזיר הפקוח והבקרה על קבלן הפינוי למועצה ולפרסם מכרז מחדש המתבסס על  .5
 כמות האשפה בפועל .     
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   הוצאות הנהלה כלליות.  3
 החזרי הוצאות לנבחר ציבור 

ראש המועצה זכאי להחזרי הוצאות שונות : "  עפ"י  הנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות 
כגון : ביגוד , מתנות לאירועים , השתתפות בשכ"ל וכדומה . הוצאות כאמור מותנות בחלקן בהצגת מסמכים 

 והוצאות מסוימות משולמות בחלקן ע"י הרשות . 
שכר ומחויבים בתשלומי מס ) חלקם בגילום ( יוצגו בהוצאות שכר ורק מרכיב כנבחר  התשלומים הנ"ל נזקפים ל

 ההוצאה המושלם על ידי הרשות יוצג כהוצאה בהתאם למהותה .  
מפורטים סעיפי התקציב של לשכת ראש המועצה , ובהם תפעול הלשכה ) כיבוד ואירועים  1.611משנה בפרק  

 . נות ועוד( , וכן עלויות שכר ראש המועצה ועובדי הלשכה , הוצאות משרדיות , עיתונים ,  מת
 תנאי שכר ונלוות לראשי רשויות וסגניהם .  – 04/2017ראה חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 
 עובדים המועסקים בחוזיים אישיים 

יהיה שפרטי  התשלומים וההטבות הנוספות בנוסף למשכורת הכוללת :   2011בפברואר  15חוזר מיוחד עפ"י 
העובד החתום על חוזה אישי  זכאי להם ) דמי כלכלה , הוצאות רכב או רכב צמוד  , קצובת נסיעה  , הוצאות 

 טלפון , הבראה , עיתון מקצועי , קרן השתלמות , קצובת ביגוד (  
 למען הסר ספק העובד לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת פרט להטבות המופיעות בחוזה העסקה . 

: נושא משרה זכאי לעיתון מקצועי  אחד . מובהר , כי עובדים המועסקים בתפקידי אמון בחוזים  יעיתון  מקצוע
 אישיים אינם זכאים לעיתון  מקצועי . העובד זכאי לקבל עיתון מקצועי אחד , אם אישרה זאת  הרשות . 

אשר תפקידם מחייב :  הרשות תישא בתשלום השנתי עבור חידוש רישיונם המקצועי של נושאי משרה  דמי חבר
 אחזקה  ברישיון זה  ) יועץ משפטי , מהנדס  המועצה ( . 

: למען הסר ספק לעובד המועסק בחוזה אישי אין לאשר  לימודים אקדמאיים 2002עפ"י חוזר דצמבר 
שאושרו ע"י מרכז לימודים . למעט השתתפות בשכר לימוד עבור לימודים אקדמאיים בכל רמה או  תחום 

 .    2011מי . אגב הטבה זו לא אושרה בחוזר השלטון המקו
הסכמים קיבוציים , לרבות חוקת העבודה לעובדים ברשויות מקומיות  , החלים על עובדיה האחרים של הרשות 

 המקומית לא  יחולו על העובד . 
 שכר עובדים בחוזים אישיים 

"שכרם של בעלי תפקידים ברשויות  :האוצר משרד מר דיאא אסדי סגן בכיר לממונה על השכר ב של  מכתבו 
נתקבל במועצה  לטיפול ראש  המועצה , מנכ"ל  המועצה ,  מנהל    מקומיות המועסקים בחוזים אישיים"

ציבור מבקרי הרשויות  אל מולשל המכתב  יישומו ,   הבהרות ותובנות לגבי המכתבמשאבי אנוש . לפי ה
 .  המקומיות במידי כפי שצוין במכתב

 
משכר מנכ"ל , בהתאם לגודל הרשות לפי  80%יעודכן טווח השכר לתפקיד המנכ"ל , כך שהשכר התחילי לא יעלה על  – 01.06.2017( למכתב  קובע :   החל מיום )ב1סעיף 

 משכר מנכ"ל , בהתאם לגודל הרשות , לפי נתוני הלמ"ס .  90%נתוני הלמ"ס , ואילו השכר המקסימאלי לא יעלה על 
משכר מנכ"ל ,  80%יעודכן טווח השכר לתפקידים ) גזבר , יועמ"ש ומהנדס (  , כך שהשכר התחילי לא יעלה על  – 01.06.2017קובע : :   החל מיום  )ב( למכתב3סעיף 

 משכר מנכ"ל , בהתאם לגודל הרשות , לפי נתוני הלמ"ס . 90%בהתאם לגודל הרשות לפי נתוני הלמ"ס , ואילו השכר המקסימאלי לא יעלה על 
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  1.61פרק    –הוצאות מינהל כללי   1.1
 

 לפי  הפירוט  שלהלן : ₪  אלפי    2801  -כ   2017הוצאות מינהל כללי  בשנת          
 

 הערות  ₪ אלפי  מינהל כללי  61פרק תקציב 
  למטה   ראה פירוט 596 פעולות הנהלת המועצה 
  למטה  ראה פירוט  738 משכורת ראש המועצה 
 א –ראה  1 ומיקור חוץ פעולות לשכת המבקר 

 ב –ראה  218 משכורת מבקר הרשות 
 ג –ראה  495 משכורת מזכירים 

 תשלום חובה  32 דמי חבר מרכז השלטון המקומי 
 במגזר הערבי  רשותתשלום  22 השתתפות בוועדת מעקב 

 מיקור חוץ  631 שרותי יעוץ משפטי 
 החזר הוצאות  68 הוצאות משפטיות 

  2801 סה"כ 
 
 עולה :   1.61פרק   –וצאות  מינהל כללי עיון בהמ
לא דנה במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי , בהצעת התקציב והתקן של  לשכת המבקר ,  המועצה .א

 . ד)ה( 145כמתחייב מסעיף כפי שהגיש  המבקר 
 
לא השלים המסמכים  המנכ"לעדכנה שכר מבקר  הרשות כמתחייב מחוזר משרד האוצר .  המועצה .ב

 .  והטיפול בבקשה
 

 למשכורת מזכירים . שויכה מנהלת לשכת ראש המועצה המועצה   עובדתמשכורת  .ג
 

 השתלמויות וספרות מקצועית   52או"ש והדרכה וסעיף  1.616לפרק  שויכה בוועדת מעקב   השתתפות .ד
 

במשרה   המועצה תעובדעלות  שכר יועמ"ש  חלופת  משפט עולה על  יעוץ עלות מיקור  חוץ שרותי  .ה
 . או החוזר החדש   04/2011טווח  שכר חוזר  במלאה 

 
 הוצאות משפטיות .  .ו

 
 המלצות 

 אישור תקציב נפרד ללשכת המבקר .   .א

בכפוף עדכון טווח שכר כלל העובדים שבחוזי בכירים בחינה מחדש ל  -כצופה פני העתיד  .ב
  .  24/09/2017מסמך משרד האוצר  מיום ל

 נט    –למערכת מטרופולין מעמיקה  לאחר חיבור מח'  הביקורת   ביקורת  .ג

 .  8השתתפויות , תמיכות ותרומות שנתנו ע"י הרשות  בסעיף תשלומים   .ד
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 תקצוב ותפעול לשכת ראש המועצה     1.11
בטבלה שלהלן מוצגים נתוני התקציב והוצאות בפועל של לשכת ראש המועצה . הסכומים המופיעים בטבלה 

 הנהלה ומועצה בספר  התקציב של המועצה .  1.611 משנה לקוחים מפרק 
 

 ₪ אלפי  מועצה  והנהלת  1.611 משנה פרק 
 597 פעולות הנהלת המועצה 

 738 רת ראש המועצה משכו
  1335 1.611 הוצאות לפרק משנה  סה"כ

 
 או פרק משנה  מתאים  :   יחידות תקציב שיוך להצעת  להלן פירוט פעולות הנהלת המועצה  ו

 
פרק  משנה  יחידת תקציב או   ₪  כרטיס קיים  פעולות הנהלת המועצה 

 מוצע   
 613 12,000 1611000410 שכר דירה ארכיון 

   ה המתאימה שיוך למחלק 41,120 1611000420 תחזוקת מבנים 
  . הנהלה ומועצה .  לא ידוע 39,708 1611000430 חשמל , מים וחומרי ניקוי 

  ה המתאימה שיוך למחלק 20,000 1611000450 ריהוט והחזקתו 
  ה המזמינה  שיוך למחלק 16,960 1611000470 ציוד משרדי מתכלה 

 אין שינוי  – 611 22,179 1611000510 כיבוד קל לישיבות 
 שיוך לפי יחידה תקציבית בשכר 81,516 1611000514 מתנות ושי לעובדים 

  616 9,052 1611000520 השתלמויות 
 אין שינוי  – 611 3,600 1611000521 השתלמויות מנהלת לשכה 

 אין שינוי  – 611 1,170 1611000522 ספרות ועיתונות 
דמי חבר בעמותה לקידום 

 מקצועי 
 שיוך לפי יחידה תקציבית בשכר 121,445 1611000523

 613 128,711 1611000540 טלפון בולים ומברקים 
 שיוך לפי יחידה תקציבית בשכר  24,637 1611000541 הוצאות תקשורת פלאפון 

 המזמינה מחלקה שיוך ל 12,786 1611000550 הוצאות פרסום 
 מזמינה מחלקה השיוך  ל 28,701 1611000551 הוצאות פרסום מכרזים  

 אין שינוי – 611 6,873 1611000620 הוצאות משפטיות 
   ה המתאימה שיוך למחלק 16,968 1611000740 כלים מכשירים וציוד 

   ה המתאימה שיוך למחלק 9,700 1611000780 הוצאות שונות 
  597,000  סה"כ 

 עולה כי :   1.611פרק משנה  -מבדיקת פעולות הנהלת המועצה
על אף  שהוצאות אלו שייכות   הנהלה ומועצה  1.611לפרק ₪   אלפי  570יוחסו  הוצאות  בסך  .א

 למזכירות , השתלמויות והדרכה , מחלקות שונות / לא ידועות  
 

ראש  הרשות לא מנצל אתאחאד .  –למעט  מינוי  אל הרשות לא משלמת החזר הוצאות ראש המועצה  .ב
השתתפות בשכ"ל וכדומה . , הזכות להחזר הוצאות ברכישת מתנות לאירועים  ,  רכב צמוד  

תנאי שכר ונלוות לראשי התשלומים וההטבות הרלוונטיים כאמור בחוזר מנכ"ל  משרד  הפנים   
 צגים בהוצאות השכר .   נזקפים לתלוש שכר ראש  המועצה ) חלקם בגילום (  ומורשויות וסגניהם  

 המלצה : 
 בעת  הכנת  התקציב  לתקצב חשבון תקציבי מתאים .  .א

 
 : תגובת מבוקר

  הנהלה ומועצה  1.611ההוצאות הועמסו לפרק  משנה 

 כי לא היה   בספר  התקציב    1.611הועמסו על  חשבונות  פרק  יחידות המועצה ההוצאות המתייחסות ל
 חשבון תקציבי  מתאים   .  

  עובד אחד .  ת  כולל רכש / יחידת הנה"ח  ה יחידת 

 



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

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

 הוצאות מינהל כספי  1.2
 לפי  הפירוט  שלהלן : ₪  אלפי    2229  -כ   2017בשנת  כספי הוצאות מינהל 

  ₪  מינהל כספי  62פרק תקציב 
 ( 1:  נושא מערכת שכר ממוחשבת) 2017דוח  524,777  משכורת הגזבר 

 (1:  נושא מערכת שכר ממוחשבת) 2017דוח  224,774  משכורת מנה"ח 
 (1):  נושא מערכת שכר ממוחשבת 2017דוח  245,179 משכורת חשב שכר 

 (1:  נושא מערכת שכר ממוחשבת) 2017דוח  526,638 משכורת מחלקת הגבייה 
 (1:  נושא מערכת שכר ממוחשבת) 2017דוח  171,309 משכורת קניין 

 (  2)תלמויות וספרות מקצועית הש 1,500 דמי חבר ארגון הגזברים 
 - 1,137 קוו אוטומציה ופקס ...

נט בע"מ + רו"ח ריאן בגין רענון דוח  -מטרופולי  220,966 מיכון ועיבוד נתונים 
 ( 3ביקורת שכר )

דנה חשבונאות וייעוץ בע"מ+ אינפורמטיקה בע"מ  191,671 עבודה קבלנית  
(3  ) 

 - 2,950 כנס שנתי  גזבר 
 - 756 החזר נסיעות לכנס גזברים 

   ( 2)שתלמויות וספרות מקצועית ה 4,600 קורס הכשרה מחייבת לרישוי עסקים 
    ( 2) שתלמויות וספרות מקצועיתה 2,650 השתלמות מנה"ח 

 ( 2) שתלמויות וספרות מקצועיתה 100 יום עיון גזבר 
 (  2)שתלמויות וספרות מקצועית ה 2,650 השתלמות גזבר 

 ( 2)שתלמויות וספרות מקצועית ה 4,611 השתלמות ערים חכמות לגזבר 
   (2)שתלמויות וספרות מקצועית ה 500 דמי חבר לאיגוד מנהל וחשב שכר
 (  2)שתלמויות וספרות מקצועית ה 11,400 קורס התקשרויות לוועדת הרכש 

 - 380 כרטיס חכם ...
    ( 2)שתלמויות וספרות מקצועיתה 2,650 השתלמות מנהל הגבייה 

 מערכת עיקולים מטרופולי נט , שירותי מסירה 87,416 עבודה קבלנית 
  2,228,614 סה"כ 

 
 דוחות על המועצה  1.21

 
 דו"ח חודשי א . 

זה יוגש  לראש  המועצה . )ראה הוראות החוק בכל חודש , דו"ח  חודשי מצטבר לגבי החודש שחלף .  דו"ח   25 –הגזבר יכין עד ה 
 והתקנות בדבר הכנת דינים וחשבונות כספיים (.

 דו"ח  תלת חודשי  ב . 
יום מתום התקופה הרבעונית לגביה נערך הדו"ח .)ראה  30ראש המועצה יגיש למועצה דו"ח רבעוני על מצבה הכספי של המועצה תוך 

 (.ב לצו המועצות המקומיות )א(  112סעיף 
 דין וחשבון על הנהלת המועצה  ג . 

לצו   202באפריל כל שנה , דו"ח שנתי על ניהול כל ענייני  המועצה, דו"ח זה  ידון במועצה . )ראה סעיף  1 –ראש המועצה יכין לאחר ה 
 המועצות המקומיות )א(.

 שנתי  –דו"ח חצי ד . 
יום מתום התקופה לגביה נערך הדו"ח .)ראה  הוראות  30של המועצה תוך שנתי  על מצבה הכספי  –ראש המועצה יגיש למועצה דו"ח חצי 

 החוק והתקנות בדבר הכנת דינים וחשבונות כספיים (.
 דו"ח  כספי  שנתי    ה . 

לצו  188הגזבר יכין  דו"ח שנתי של שנת הכספים  הקודמת . הדו"ח והערות הדו"ח ידונו בוועדת הביקורת וכן במועצת הרשות.)ראה סעיף  
 המועצות המקומיות )א(.

 דו"ח לממונה על השכר ו . 
הרשות המקומיות מחויבת  בדו"ח שנתי לממונה על השכר במשרד האוצר שיוגש עד לסוף חודש פברואר של כל שנה . ) ראה חוק יסודות 

 ( . 1985 –התקציב , התשמ"ה

  הבדיקה העלתה 
 ו . בנושא מערכת שכר ממוחשבת  לא יושמ 2017המלצות דוח  .1

 ראה ממצאי פרק השתלמות וספרות מקצועית שלהלן .   .2

 שירותי מיקור  חוץ  ליחידת מנהל כספי  כדלקמן :  .3

   רענון דוח ביקורת שכר .  -ע.ר 

  סיוע בהכנת דוח רבעוני , דוח כספי , תקציב  המועצה .  -ד.ח  יעו"ץ  בע"מ 

 . א.  בע"מ 
דו"ח חודשי , דו"ח תלת חודשי , דין  –דוחות שלהלן   2017לא הומצאו  במרוצת  שנת משרה מחייבות  על אף דרישות 

 וחשבון ...
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  2017שתלמויות וספרות מקצועית לשנת . ה  2
(  , דמי 522( , ספרות מקצועית ועיתונות ) 521השתלמויות וספרות מקצועית :  השתלמויות ) סעיפי  התקציב ב

 ( . 523חבר בארגונים )
 ( 521א . השתלמויות עובדים  )

חלק בלתי נפרד מניהול הדרכת עובדי הרשות המקומית הוא פיקוח על ביצוע תכנית ההדרכה ומעקב אחר 
 השתתפות העובדים בהדרכות ואחר אופן ניצול תקציב ההדרכה. 

אישור השתלמויות לעובדים :  אוגדן השלטון המקומי קובע כי ראש המועצה רשאי לאשר השתתפות בהוצאות 
לאחר שנוכח לדעת כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך מילוי תפקידו ,  –השתלמות של עובד או בחלק מהן 

בד לעבודה ולחבריו לרכישת מקצוע , לקידום בהתאם למסלולי הקידום , וכן לצורך טיפוח  יחסו של העו
 ולהרחבת ידיעותיו הכלליות . 

אוגדן השלטון המקומי קובע כי תמורת השתתפותה של התחייבות העובד תמורת השתתפות בהשתלמות : 
הרשות המקומית בהוצאות ההשתלמות עבור העובד יתחייב העובד, בין היתר, "להתמיד בהשתתפותו בקורס, 

 ".ולשרת תקופת שירות כאמור להלן  ות הסיוםלמסור את כל העבודות ולהשתתף בבחינ

, יתחייב העובד משכר הלימוד %25העולה על באוגדן נקבע כי "בכל מקרה בו תאושר לעובד השתתפות בסכום 
לשרת תקופת שירות נוספת ברשות המקומית על פי טבלאות שיקבעו על ידי ראש הרשות המקומית. אולם בשום 

 . מקרה לא תפחת התקופה משנה אחת"

 נוהל הרשמה ואישור תשלום 
איגודים הזמנה  להשתלמות  עובר לידי  המנהל הרלוונטי  באמצעות דוא"ל מ –טופס ההרשמה  .1

 או חלוקת דואר פנימי ע"י  המזכיר .  מקצועיים 
העובד/ המזמין  מעביר  טופס ההרשמה  להשתלמות בצירוף אישור לצורך ניכוי מס , אישור ניהול תקין  .2

 ניהול פנקסי חשבונות ,  לקניין  , אישור על 
 לא עובר לוועדת  הרכש . של ההשתלמות טופס ההרשמה   .3
 הקניין מנפיק הזמנה  ממוחשבת , חותם ומעביר לחתימת הגזבר .  .4
הגזבר בודק  ההזמנה בצירוף  החומר ,  סעיף  תקציבי ,  מאשרה  ומעביר לאישור החשב המלווה  וראש   .5

 המועצה . 
 תק ההזמנה לספק והעתק  ממנה  בצירוף  החומר  לעובד/ המזמין . הקניין מעביר הע .6
 העובד / המזמין מאשר כי  הביצוע  לשביעות רצונו  .7
 הנה"ח  מאשרת תקינות ההליך  .8
 מורשה החתימה מאשר התשלום  .9

 (  523ב . תשלום דמי חבר לאיגודים מקצועיים ) 
עפ"י  הודעת ראש מנהל לשכר והסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי : " מדי תחילת שנה , אני מפרסמים 
בחוזר מנכ"ל , אישור בדבר תשלום דמי חבר לאיגודים מקצועיים . התשלום הוא אינו פרסונאלי עבור עובד  

לקיות משרתו של עובד / ים מסוים ) להבדיל מעמותות מקצועיות ( אלא משולם פר רשות , אין רלוונטיות לח
 אשר משתייכים לאותו  האיגוד . " 

 ג.  השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות   
( תהיה עבור  שאינן איגודים מקצועייםלפי חוזר האוצר : השתתפות המעסיק בדמי חבר אגודות מקצועיות ) 

ם , דמי חבר לשכת רואה חשבון , דמי שתי אגודות מקצועיות לכל היותר ,  לדוגמא דמי חבר להנדסאים ולטכנאי
 חבר בעמותה לקידום מקצועי , ארגון מנהלי רכש ואספקה . 

 ד . השתתפות בדמי חבר במרכז השלטון המקומי 
מרכז השלטון המקומי רשום כעמותה על פי חוק העמותות ופועל ללא מטרת רווח. פעילות המרכז ממומנת 

ת, מהכנסות עצמיות מפעילויות הדרכה ופיקוח, מהכנסות של מדמי חבר שמשולמים ע"י הרשויות המקומיו
החברה למשק וכלכלה ומתמיכת מפעל הפיס המצוי בבעלות הרשויות -חברת הבת שבשליטת המרכז 

 המקומיות.
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 2017שתלמויות וספרות מקצועית לשנת ה . פירוט ה
 ( .523(  , דמי חבר בארגונים )522ספרות מקצועית ועיתונות ) ( , 521)בטבלה שלהלן מוצגים נתוני הוצאות בפועל של השתלמויות 

 בספר  התקציב של המועצה .  52הסכומים המופיעים בטבלה לקוחים מסעיף  תשלומים  
 ממצא  סכום  פרטי השתלמות  שם כרטיס  מס' כרטיס  

 1,3 2650 למנהלי תקציביםהשתלמות  השתלמויות  1611000520
 2 2650 כנס לתקציבן ומנה"ח ראשי השתלמויות  1621000521
 1,3 2650 השתלמות למנהלי תקציבים השתלמויות 1621000521
 1,3 2650 ...מנהל ל  כנס השתלמויות 1623000521
 4 4611 השתלמות ערים חכמות  השתלמויות 1621000521
  2000 נשים מפקידות המועצה  20השתתפות  השתלמויות 1611000520
 3,1 1100 מפע"מ  – כנס שנתי ברישוי עסקים השתלמויות 1611000520
 3,1 3600 כנס שנתי למנהלי לשכות  השתלמויות  1611000521
 - 2950 כנס שנתי גזברים  השתלמויות  1621000521
 - 750 ₪ (   400) לאחר ניכוי הפרש חדר בודד ע"ס כנס  חורף  מבקרי רשויות  השתלמויות מבקר  1612000521
 1 11400 רחובות –קורס התקשרות  השתלמויות  1621000521
 1 4600 רישוי עסקים קורס הכשרה מחויבת   השתלמויות  1621000521
 1 1450 מנהל עיר ללא אלימות . הכשרת מנהלי מטות   השתלמויות  1611000520
 1 1458  הנדסת המועצה מ gisקורס  השתלמויות 1731000521
 6 1150 כנס  חורף  מבקרי רשויות השתלמויות  1611000520
 7 702  17/2017פרסום מכרז מס'  השתלמויות 1611000520
  31570   דמי חבר במרכז השלטון המקומי   דמי חבר במרכז השלטון המקומי   1616000523
  22000 תשלום רשות. השתתפות בוועדת מעקב  השתתפות בוועדת מעקב 1616000524
  121444 דמי חבר בעמותה לקידום מקצועי  דמי חבר בעמותה לקידום מקצועי 1611000523
  756  לפי דיווח מפורט   גזברים  לכנס הוצאות החזר  השתלמויות 1621000521
 8 100 השתלמות  גזבר   השתלמויות 1621000521
 9 500 דמי חבר לאיגוד מנהל וחשבי שכר  השתלמויות 1621000521
 10 1170 ד'באר מג'פרסום אח –ספרות ועיתונות  השתלמויות 1611000522
 11 1500 דמי חבר בארגון גזברים  דמי חבר בארגון גזברים 1621000523
  22518 דמי חבר באשכול בית הכרם  דמי חבר באשכול בית הכרם 1712000523
  27600  שרות פסיכולוגי חינוכי  1817300522
  131886  רוחה חינוכית  1817600525
  48945  חוגי נוער  1828300525
  7265  פעולות מחקר  1837000525
  186365  פעולות קהילתיות  1843500525

 13 649,990 סיכום 

    ממצא
ללימודי קורסים והכשרות   ולכן   הרשות לא  קבעה שיעור  המענק:  אישור השתתפות בהשתלמות / יום עיון / כנס / קורס  .1

כאלה שטופס ההרשמה אושר ע"י ראש המועצה או  ראש  המועצה והמזכיר  גובה השתתפות המועצה הייתה  אפס  קרי  
מכיסו  הפרטי של העובד וכאלה שיצאו לפי  הזמנה חתומה ע"י מורשה החתימה   גובה  ונלוות  מימון עלות הקורס

 ות הקורס  ונשאה בעלות ימי העבודה . השתתפות המועצה  במלוא על
במימון   ,  ים המלח , אדם  בחדר בודד –במלון לאונרדו קלאב   נוסף )תחום כספים וכלכלה( זבר המועצה השתתף  בכנס ג .2

 מלא של המועצה. 
ון  מלא של ככלל , דמי השתתפות עובדי המועצה  בכנסים של איגודי מנהלי מחלקות, שבחלקם אף לא חברי איגוד ,   במימ .3

 המועצה . 
 

משרד נסיעות  . לא קיים ברשות  נוהל כתוב  –הספק ₪ .  4611השתלמות  ערים חכמות ע"ס  השתתפה במימון  המועצה  .4
 ומאושר לנסיעה לחו"ל במימון  הרשות .

 
לא חלה על ההכשרה  שחובת ע"ח  המועצה אף ₪   11,400בקורס  התקשרויות בסך  2017חברי ועדת  הרכש  השתתפו בשנת  .5

. יצוין  כי  המועצה   והייעוץ המשפטי מוענק לוועדה שכוללת הגזבר והמזכיר חברי ועדות הרכש  ברשויות המקומיות מה גם 
 ועולה החשש למתן הטבה כספית לחברי ועדת הרכש .   מימנה  מלוא עלות קורס התקשרויות  ונשאה בעלות ימי העבודה

  . 2017 לכנס חורף  מבקרים  שנתרישום כפל  .6
 .בעיתון לא יומי  17/2017פרסום מכרז  .7

 
החזר וסוג קבל הנוהל בקרב העובדים הזכאים ללא הופץ , ו נוהל קופה קטנה בנמצא אין .  תשלום מקופה קטנה ליום עיון  .8

 הקופה לא נסגרת בסוף שנת הכספים או בגמר הפעילות . .שניתן לשלם מקופה קטנה ההוצאות 
 523סעיף רלוונטי   . טעות בשיוך לסעיף מתאים  .9

 
 מידע לציבור  – 762רלוונטי  פרק משנה . מתאים פרק משנה טעות בשיוך ל .10

 
 תשלום דמ"ח  )ולא פר רשות פרסונאלי היה באופן תשלום דמי"ח  לאיגודי העובדים הסטטוטוריים   2017עד סוף  שנת   .11

היה תשלום דמ"ח עד  סוף שנת  לא,   2014-2015, תשלום  דמ"ח מזכיר המועצה לשנים   2017עד  2013לשנים  גזבר  המועצה
 (   . לאיגוד המבקרים  או איגוד  המהנדסים  2017

 
 

המועצה .  באמצע כל שנה היו  דרישות שלא  נלקחו  בחשבון מראש   תקציב הוצאות מנהליות הוכן ללא סיוע עם  מחלקות  .12
,  הועמסו  הוצאות שיוך  מחלקתי לפי  של הדרכה והשתלמויות נות חשבומראש לבעת הכנת התקציב   . במקום תקצוב 

 מנהליות  על הכרטסת שיש בה יתרה תקציבית בהנהלה ומועצה או  הגזברות .   
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    מועצה ה עובדי. קורסים והכשרות  3
.  קובץ תיאורי התפקיד מפרט את פעילויות ההדרכה שרצוי שמנהל יחידה ברשות המקומית ישתתף בהן

המפעמים, מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי  מארגנות תכניות לפיתוח מנהלים ותכניות אימון ארגוני 
 שעות לימוד. 100-להכשרת מנהלי הרשויות בהיקף של יותר מ

 תנאים מקדימים למינוי : 

 -היכרות עם תוכנות ה  –ידע והשכלה : השכלה , קורסים והכשרות מקצועיות , יישומי מחשב  .1
office 

 ניסיון מקצועי  .2
 ניסיון ניהולי  .3

 דרישות ההשכלה למנהלים 

תואר אקדמאי בתחום כלכלה , מינהל עסקים , חשבונאות , משפטים או  –מנהל גבייה  .1
 סטטיסטיקה .

תואר אקדמאי בתחום חשבונות וכלכלה , מינהל עסקים וסטטיסטיקה או בעל  –ח ראשי מנה" .2
 תעודת רו"ח בתוקף . 

 אין דרישות מיוחדות  –מנה"ח  .3
תואר אקדמאי או בעל תעודת רו"ח בתוקף או   הנדסאי או טכנאי רשום   -מנהל יחידת שכר  .4

 .  2012-ג לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים , התשע" 39בהתאם לסעיף 
לחוק ההנדסאים  39תואר אקדמאי או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  –מנהל רכש  .5

 .  2012-והטכנאים המוסמכים , התשע"ג 
לחוק  39תואר אקדמאי או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  -מנהל מחלקה כללית   .6

 .  2012-ההנדסאים והטכנאים המוסמכים , התשע"ג 
תואר אקדמאי בתחום חשבונות וכלכלה , מינהל עסקים  -קצועית בגזברות מנהל מחלקה מ .7

 וסטטיסטיקה או בעל תעודת רו"ח בתוקף . 
תואר אקדמאי בתחום הנדסה או אדריכלות או תכנון ערים או -מנהל מחלקה מקצועית בהנדסה  .8

-התשע"ג לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
2012  . 

תואר אקדמאי ותעודת הוראה ותעודת הסמכה או רישיון הוראה  –מנהל מחלקה מקצועית בחינוך  .9
 קבוע  

 תואר אקדמאי  –מנהל רישוי עסקים  .10

במכרז פנימי בלבד , אם אין דרישה לתואר אקדמאי ספציפי או לתואר בתחום ספציפי , נתן לבקש ממשרד 
.  05/2012אי בשנות ניסיון , וזאת כאשר מתקיימים התנאים של חוזר הפנים המרת הדרישה לתואר אקדמ

 בלבד .   2018תוקף ההנחיה עד סוף שנת 

 קורסים והכשרות מקצועיות

מינהל הדרכה במרכז השלטון המקומי מציע  בכל שנה  לעובדי הרשומ"ק  , מגוון של  קורסים , כנסים וימי 
יעה לכלל הרשויות תכניות הכשרה של נבחרים , מנהלים , עיון מקצועיים  כמו"כ  מערכת המפעמים מצ

הרשויות המקומיות נושאות בחלק מעלות ההדרכות ומעלות ימי העבודה של עובדים  וצוותים  ברשות . 
  עובדים המשתתפים בהן .

 להלן דוגמאות לקורסים והכשרות לעובדי המערך הכספי : 

  קורס מנהל גבייה 
  הכשרה מחייבת למנהל גבייה בשלטון מקומי 
  מיצוי תקציבי הרשות  המקומית   –פעילות הדרכה 
   קורס חשבי שכר , המאושר ע"י לשכת רואי חשבון 
  הכשרה מחייבת של חשבי שכר בשלטון מקומי 
    'קורס ניהול תכניות פנסיה וכו 
 קורס מנהל רכש  בכיר 
  היכרות עם תוכנה  שלoffice   
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 ר הממצאים עיק
 קבעה שיעור  המענק ללימודי קורסים והכשרות   לא    הרשות. 

 
  מאגר ממוחשב של נתונים על השתתפות עובדיהן בפעילויות הדרכה  ה לא ניהל המועצה . 

 
  ניהולית ומקצועית. ות  הכשרא היו ול מחלקות בתחום , מנהלי מנתה לא   המועצה 

 לא שכר ,           מנהל כללי       , גבייה , הנה"ח     - מפתח בכמה תחומי   המועסקיםבמועצה    עובדים  
 השתתפו בהכשרות בתחום עיסוקם אף שהדבר חיוני למילוי תפקידם. 

 כחברי הוועדה. ה ועדת המכרזים לא השתתפה בהכשרה ובהשתלמויות לצורך מילוי תפקיד 

  תהליך  ה ולא ניהל  עובדיה מערך הדרכה מתאים שימלא את צורכי ההדרכה של  ה הפעיל לא  המועצה
תקציב ההדרכה באופן בלתי יעיל, בלי   ניצל המנהל הכספי  הדרכה שיטתי, מובנה ואפקטיבי. עקב כך 

 ותשבהתבססאת הנימוקים  ם הליך קבלת החלטות ראוי המאופיין בשקיפות ובלי שפרס ם שקיי
 את הוצאות ההדרכה.  אישר הוא עליהם 

 עובדי המערך הכספיא . 

המערך הכספי ברשות המקומית כולל שלוש  יחידות מקצועיות חשובות בעלות השפעה ניכרת על 
תהליכי הליבה ברשות המקומית כגון  יחידת השכר, יחידת הנהלת החשבונות, יחידת הגבייה . בראש 

של הרשות המקומית תלויה בתכנונו של  המערך הכספי כולו עומד גזבר הרשות. הצלחת פעולותיה
המשק הכספי שלה וביעילותו. פעילויות ההדרכה הנחוצות לעובדי המערך הכספי נקבעות לפי תחומי 

ובמסגרתן מוקנים ידע ומיומנות בסוגיות הנוגעות  -שכר, גבייה  ,הנהלת חשבונות, תקציב,  -התמחותם 
 טון המקומי.לחקיקה הרלוונטית, לכספים, לכלכלה ולהכרת השל

ה.  1 י י ב ג ה ת  ק ל ח אושר לעובד מחלקת  15/2015כי בישיבת המועצה מס'    הבדיקה העלתה: מ
לא הייתה דרישה לתואר הגבייה המשמש  מנהל  מחלקת הגבייה  יציאה ללימודים אקדמאיים  . 

בהכשרה   2013לא השתתף משנת עובד זה  אקדמאי ספציפי או לתואר בתחום ספציפי מאת מל"ג . 
מהגורמים העיקריים המארגנים את ההדרכות לעובדי  בתחום עיסוקו   קורס מקצועיאו מחייבת 
ים  –. אכן  השתתף בכנס מנהלי גבייה וממונים על הכנסות  שהתקיים במלון לאונרדו קלאב הרשויות 

 המלח , אדם  בחדר בודד  במימון מלא של המועצה . 
2  . : ת ו נ ו ב ש ח ת  ל ה נ ה ת  ק ל ח אושר  15/2015כי בישיבת המועצה מס'    קה העלתההבדימ

שהפסיק את לעובד המועצה  המשמש  מנה"ח ראשי ותקציבן  יציאה ללימודים אקדמאיים. עובד זה 
בפעילות הדרכה של מפע"ם .  אכן   השתתף בכנס מנהלי תקציבים     2013לא השתתף משנת לימודיו  

 אדם  בחדר בודד  במימון מלא של המועצה . ים המלח ,  –שהתקיים במלון לאונרדו קלאב 
ר .  3 כ הש ב  חש ת  ק ל ח    2013 לא השתתף משנתכי חשב השכר במועצה  הבדיקה העלתה:  מ

תחום עיסוקו מהגורמים העיקריים המארגנים את ההדרכות בהכשרה מחייבת  באו בקורס  מקצועי  
ים המלח ,  –במלון לאונרדו קלאב  השתתף בכנס מנהלי תקציבים   שהתקייםאכן  . לעובדי  הרשויות 

  אדם  בחדר בודד  במימון מלא של המועצה
לעובד יחידת הרכש ברשות המקומית תפקיד מרכזי ברשות, ויש לו השפעה על  : מחלקת רכש  .  4

יעבוד  באופן מקצועי ויעיל ויהיו  א הניהול התקין ועל השמירה על הקופה הציבורית. לכן חיוני שהו
ויות שחלות בתחום. לצורך כך עליו  להיות מיומן בכל הנוגע לבחינת צורכי הרשות , בקיא בהתפתח

להגדרת דרישות לרכש, להליכי רכש ולהתקשרויות עם ספקים. נמצא כי מחלקת ההדרכה במרכז 
שעות לימוד, והוא  250השלטון המקומי ארגנה קורס לניהול רכש ולוגיסטיקה ברשות המקומית בהיקף 

 רכש, לקניינים ולעובדים בתחום הרכש והלוגיסטיקה ברשות המקומית.יועד למנהלי 
במימון מלא של  ₪  7198קורס מנהל רכש  בכיר  בסך    2013בשנת קניין סיים ההבדיקה העלתה 

 המועצה . 
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 מנכ"ל המועצה ב . 
והוא אחראי המנכ"ל הוא המנהל הבכיר ברשות המקומית, בעל סמכויות ותחומי אחריות נרחבים, 

לניצול משאביה באופן המיטבי ולהתאמת המערכת המוניציפלית לשינויים ולחידושים. כדי שיוכלו 
להיות בעל הכשרה ניהולית ומקצועית בתחום   נדרשוא הו לעמוד באתגרים המוטלים עלי  המנכ"ל

 השלטון המקומי.
ין היתר, למנכ"ל הרשות גופי ההדרכה השונים מארגנים פעילויות הדרכה מגוונות המיועדות, ב

 300המקומית. למשל, מחלקת ההדרכה במרכז השלטון המקומי ארגנה קורס ייעודי למנכ"לים בהיקף 
תכנית הכשרה למנהלים בכירים ולנבחרים ברשות  -שעות לימוד. כמו כן היא ארגנה "אימון ארגוני 

 שעות לימוד.  160המקומית" בהיקף 
השתתפות לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת פרט להטבות המופיעות בחוזה העסקה . בחוזה אישי עובד 

 בקורס והכשרה לעובד המועסק בחוזה אישי ע"ח העובד . 
 

לא . כי מנכ"ל המועצה לא השתתף  בהכשרה מקצועית במסגרת תפקידו כמנכ"ל   הבדיקה העלתה
למעט כנס שנתי שיועדו למנכ"לים השתתף בהכשרה ניהולית ולא השתתף בכנסים והשתלמויות קצרות 

 כן השתתף בקורס פתוח משאבי אנוש במימון מלא של המועצה .  . 2014למזכירים בשנת 
  רישוי עסקיםג. 

חוזר המנכ"ל( פורסמו הגדרות תפקיד ודרישות משרה  -)להלן   03/2004בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
מנהל רישוי עסקים, פקיד  -לארבעה בעלי תפקידים ביחידת רישוי עסקים של רשות מקומית  מחייבות

רישוי עסקים, מפקח רישוי עסקים ובוחן תכניות )רישוי עסקים(. במסגרת דרישות המשרה חויבו 
מפקחי רישוי עסקים ופקידי רישוי עסקים, בין היתר, ב"הכשרה משלימה בתחום רישוי עסקים מטעם 

 סמך". מוסד מו
עפ"י קובץ  ניתוח עיסוקים פקיד רישוי עסקים ברשות המקומית מחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי 

 שלב ב  לא יאוחר משנתיים  מתחילת המינוי . -עסקים שלב א  ו
 4600בסך  רישוי עסקים הכשרה לפקיד קורס  2016סיים בשנת פקיד  רישוי  עסקים  הבדיקה העלתה

כן השתתף במימון מלא של המועצה. ₪   4600ורס מנהל רישוי עסקים   בסך ק  2017בשנת  ש"ח   ו
 בקורס פתוח משאבי אנוש ורכז  נגישות במימון מלא של המועצה . 

 
 פקחי סביבהד. 

חוק האכיפה  -)להלן  2008-סמכויות פקחים(, התשס"ח -חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 
המקומיות סמכות לאכוף חוקים העוסקים באיכות חייהם הסביבתית(, נועד להקנות לרשויות 

וסביבתם של התושבים. על פי הוראות החוק, ראש רשות מקומית רשאי להסמיך מבין עובדי הרשות 
פקחים לאכיפת חוקים כאמור, ובלבד שאלה קיבלו "הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות 

בהסכמת השר לביטחון הפנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו  לו לפי חוק זה, כפי שהורה השר ]שר הפנים[
הכשרת פקחי סביבה(.  -הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק" )להלן 

 .2009נקבע כי החוק ייכנס לתוקפו בדצמבר 
 מפעם גליל מערבי ביצע "פיילוט" להפעלת מחזורי הדרכה להכשרת פקחי סביבה. 

במימון מלא ₪   5616בסך  –קורס קצין איכות סביבה בכיר  2013הפקח סיים בשנת  הבדיקה העלתה 
 של המועצה  ובקדנציה זו יצא לפנסיה  .  

 תפקיד נוסף  .ה

 קב"טית  מכהנת בתפקיד מנהלת מטה הבטיחות עובדת המועצה גב' יוסרא סלאמה 
 בטיחות ...  מדריכי קורסהשתתפה בקורס ממונה חירום .  . עובדת זו  2010המועצה מאז יוני 

בטיחות  הכשרת מנהלי מטות   בקורס לא נתקבל הסבר מניח הדעת מדוע  השתתפו עובדים נוספים 
  2014קורס רכזי נגישות בשנת או  2017בדרכים בשנת 

 
  . קורסים והכשרת  מחלקת ההנדסה ו

 להלן דוגמאות לקורסים והכשרות לעובדי מח'  הנדסה  : 
 תוכנות עם היכרות GIS ו OFFICE-   
  101דיני תכנון ובנייה ותיקון  

  קורס תכנון ליישובים ערבים 
במימון מלא של ₪  5600בסך  2015והשתלמות בשנת    GISבקורס   2017השתתפה בשנת מח' הנדסה  

 המועצה . 
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 . השתלמות מתמדת למבקר הרשות  ז
באורח מתמיד ע"י צריך לשמור על  מומחיותו  ע"י השתלמות מתמדת .  ניתן להשתלם  מבקר הרשות 

חברות והשתתפות באגודות מקצועיות , נוכחות בכנסים , סמינרים , קורסים , תכנית הדרכה בתוך 
 המועצה . 

 :  2018הצעת תקציב לשכת  מבקר  הרשות המקומית  לשנת להלן פרטי 
ד )ה( בצו המועצות המקומיות קובע :  " המבקר יכין ויגיש  לראש המועצה מדי שנה הצעת  145סעיף "

תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן  עובדים ; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב 
 השנתי , בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר ." 

 כמותי  להיקפה הכספי כי  העלויות לפי  תחשיב המנהל הכספי .האומדן הללה הצעת התקציב  לא כ
מבקר  הצעת  תקן כוח אדם ) עובדי ביקורת , מזכירה ( כי  לא הוגדלה משרת כללה ההצעה לא כמו"כ 
 ממונה תלונות הציבור .   מבקר פנימי ו –הרשות 

 פרטי ההצעה 
 שכר  מבקר הרשות  .1

פעולות התאמה ,  תיקון תקרת הגג  , תיקון סטופר , תיקוני  –שיפוץ ותחזוקת לשכת המבקר   .2
 חשמל ,  צבע  ....  

 חשמל , מים וחומרי ניקוי  .3

 ריהוט וציוד משרדי ....,  שילוט חדר , ווילון  .4

 כיבוד קל לישיבות   .5

 כנס שנתי  איגוד מבקרי הרשויות המקומיות .   .6

 כנס חורף איגוד מבקר הרשויות המקומיות . .7

 איגוד מבקרי הרשויות המקומיות.  ימי עיון  .8

 הכשרה מקצועית בנושאי פעילות הרשות המקומית.  .9

 2018צוו המועצות מעודכן לתחילת שנת  –ספרות מקצועית  .10
 טלפון , בולים , מברקים .. .11

 כלים ומכשירי כתיבה , דיו למדפסת , קלסרים ,   מגרסה  .... .12

 דמי חבר איגוד המבקרים ברשויות המקומיות . .13

חיבור מחשב המבקר למאגר המידע הממוחשב ..., חיבור  -חופשית בלתי אמצעית גישה  .14
 נט , פתיחה הרשאה וסיסמא , הדרכה . -לתוכנת  מטרופולין  

 פעולות מיקור חוץ לפי דרישת ראש המועצה וועדת הביקורת .  .15

  עלויות עקיפות העמסת  .16
תקציב לשכת  המבקר שהוגש בשנים קודמות  כמתחייב מהוראת הצו  לא זכה לטיפול  המנהל הכספי . 
המועצה לא דנה בבקשת המבקר לאישור התקציב ללשכתו בדיוניה בהצעת התקציב השנתית , כפי שנקבע בצוו , ולא אשרה 

רו"ח חיצוני הוא זה שהכין הצעת  אגב י . תקציב נפרד ללשכת המבקר אלא הוא נכלל בתקציב המנהל הכללי והמנהל הכספ
תקציב המועצה המאושרת  במליאה . הגזבר וראש המועצה לא התערבו בקביעת תקציב לשכת המבקר . רו"ח חיצוני  לא 

הספרות המקצועית  ,  בולים עלויות כל    .לא היה ביצוע שנים קודמות לשיטתו כי לשכת המבקר ומיקור חוץ תקצב פעולות 
 המבקר  .במימון  מלא  של    31/12/2017שהשתתף בהם המבקר עד  ליום   וההכשרות  , מברקים  , ימי עיון  , הקורסים 

גזבר  השתתפות המבקר בהפרש חדר יחיד . ₪   400 –ו ₪  750במימון המועצה בסך  2017המבקר השתתף בכנס  חורף אגב 
  03/05/2018עד  30/04/2018על טופס הרשמה לכנס שנתי של  איגוד מבקרי הרשויות שהתקיים בימים המועצה  סרב לחתום 

בטענה של  חוסר תקצוב הרשות לתשלום " הפרש בין חדר יחיד לחדר זוגי "  כאשר  כלל העובדים יוצאים לכנסים  בחדר 
 יחיד במימון  מלא של המועצה. 

 , הונפקה הזמנה  לקורס היבטים בביקורת בתחום תקציבים  כי  , שתלמות המבקר בכל  הקשור להחל שינוי    2018שנת מ
 .  המועצה מלא  של  במימון  דמי  חבר איגוד  המבקרים , הזמנה   איגוד המבקרים הזמנה לכנס חורף 

בהתחשב בגידול  מספר , ותלונות הציבור   נציב של  הטלת תפקיד נוסףהפנימי ומאידך המבקר תפקיד  לדעת הביקורת 
.  משרת המבקר התייחסות  לצורך בהגדלת  מחייב הדבר  בתקציב המועצה  הניכרת והעליה  לפי נתוני הלמ"ס התושבים 

השתתפות מבקר  הרשות המקומית בקורסים והשתלמויות מחייבת את הסכמתו של ראש המועצה המקומית אולם , 
 . ולעיתים אף נדרש לקבלת תקצוב מהרשות 
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 חברי ועדת הרכש ח. 

חברי ועדת  הרכש  כוללת הגזבר , מזכיר , מנהל הרכש . הגזבר סיים  קורס  גזברים  ברשומ"ק  לפני 
ע"ח  המועצה .    2013בשנת  ₪    7198הקניין סיים קורס מנהל רכש  בכיר  בסך   . כניסתו  לתפקיד  

קידו כמנכ"ל  . לא השתתף בהכשרה מנכ"ל המועצה לא השתתף  בהכשרה מקצועית במסגרת תפ
 ניהולית ולא השתתף בהשתלמויות קצרות שיועדו למנכ"לים 

ע"ח  ₪   11,400בקורס  התקשרויות בסך  2017חברי ועדת  הרכש  השתתפו בשנת כי  העלתהדיקה הב
והייעוץ ההכשרה  לא חלה על חברי ועדות הרכש  ברשויות המקומיות מה גם שחובת המועצה אף 

. יצוין  כי  המועצה  מימנה  מלוא עלות קורס  המשפטי מוענק לוועדה שכוללת הגזבר והמזכיר 
   .  עבודהה התקשרויות  ונשאה בעלות ימי

 

 חברי ועדת המכרזים .ט

מחייב רשות מקומית להתקשר בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע  2החוק
עבודה על פי מכרז פומבי בנושא. רשות רשאית להתקשר בחוזה על פי מכרז שאינו פומבי או להיות 

 פטורה ממכרז רק במקרים מיוחדים המצוינים במפורש בחוק.
עצת העיר תבחר מבין חבריה "ועדת מכרזים קבועה )א( לפקודת העיריות נקבע כי מו148בסעיף 

שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העיריה 
ועל מועצות  3על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו". הוראה דומה חלה גם על מועצות מקומיות

 .4אזוריות
, עיגן את החובה להכשיר את חברי 1993-חובת המכרזים, התשנ"גלתקנות  2009יצוין כי תיקון משנת 

כי חברי ועדות אלה  5ועדות המכרזים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך של משרדים אלה בקבעו
"יהיו מי שעברו הכשרה לפי תכנית שאושרה בידי החשב הכללי, זולת אם אישר החשב הכללי כי אותו 

 ואף שחובתשיירשמו". נמצא כי לנוכח התיקון לתקנות,  חבר פטור מהכשרה כאמור, מנימוקים
, ארגנה מחלקת ההדרכה במרכז ההכשרה לא חלה על חברי ועדות המכרזים ברשויות המקומיות
שעות לימוד, והוא יועד לחברי  60השלטון המקומי  קורס בנושא "חוזים וחובת המכרזים" בהיקף 

 המקומיות בעלי זיקה לנושא. תולבעלי תפקידים בכירים ברשויוועדות המכרזים 
" חוזים              בנושא  השתתפה בקורסהכוללת  עו"ד )י.מ(  לא  ועדת המכרזים :  הבדיקה העלתה

  וחובת המכרזים " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
והתוספת הרביעית לצו המועצות  192; סעיף 1987-לפקודת העיריות ]נוסח חדש[; תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 197עיף ס  2

 .1958-והתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 89; סעיף 1950-המקומיות )א(, התשי"א
 .1950-לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א 123סעיף   3
 . 1958-א לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח40סעיף   4
 ( לתקנות.1ב)א()42סעיף   5
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  חריגה מול ביצוע  להוצאות הנהלה וכלליות וניתוח  2017.  פירוט תקציב 4
 פרטים   חריגה   2017ביצוע  2017תקציב  שם כרטיס  מס' כרטיס 
 אישר ראש המועצה    2000 10000 השתלמויות 1611000520
 כנס חורף למבקר  –רישום כפול   1150 1150  השתלמויות  1611000520
 חדר יחיד לגזבר –כנס מנהלים  2650 2650  השתלמויות  1611000520
 / מנהלת מטה הבטיחות מנהל עיר ללא אלימות  1450 1450  השתלמויות  1611000520
 עיתון לא יומי  –פרסום קשר העמקים בע"מ   702  השתלמויות 1611000520
 מפע"ם  -שנתי למנהלי רישוי עסקים כנס   1100  השתלמויות 1611000520
 לשכה  ת כנס שנתי למנהל  3600  השתלמויות  1611000521
  614רלוונטי  פרק משנה  4830- 1170 6000 השתלמויות 1611000522
     ( 2השתתפות בדמי"ח )   121445 100000 דמי חבר בעמותה לקידום מקצועי 1611000523
 בגין חדר יחיד  חיוב  -₪   400ניכוי מפרעה    750 0 השתלמויות מבקר  1612000521
 תשלום חובה  4370- 31570 27200 דמי חבר במרכז השלטון המקומי   1616000523
 תשלום רשות  0 22000 22000 השתתפות בוועדת מעקב 1616000524
 כנס שנתי לגזבר    2950 40000 השתלמויות  1621000521
 לפי דיווח  מפורט החזר הוצאות   756  השתלמויות 1621000521
 בקורסים  לא  קבעה שיעור  המענקמועצה  ה  4600  השתלמויות  1621000521
 מנהלי תקציבים כנס השתתפות העובד חאתם ב  2650  השתלמויות  1621000521
 והל   אין בנמצא  נ -תשלום מקופה קטנה ליום עיון    100  השתלמויות 1621000521
  בכנס מנהלי תקציבים   שכר חשבהשתתפות  2650 2650  השתלמויות 1621000521
  ( 1משרד נסיעות   ) 4611 4611  השתלמויות 1621000521
 דמי חבר לאיגוד מנהלי חשב שכר   500  השתלמויות 1621000521
 קורס ועדת רכש   11400 11400  השתלמויות  1621000521
 באופן פרסונאלי   תשלום דמי"ח  1500- 1500 3000 דמי חבר בארגון גזברים 1621000523
 כנס למנהל גבייה בהשתתפות  2350- 2650 5000 השתלמויות 1623000521

 התקציב הוכן ללא סיוע עם מחלקות המועצה  10754 223954 213200  1.6סה"כ  

 ( 1)נסיעות לחו"ל 

 26 –כ  – 25/08/2017ראש המועצה דווח לחברי המליאה על נסיעה בחו"ל מיום   10/2017בישיבת המועצה מס' 
 ימים  . 

ערבי שיצאו לביקור עבודה בארצות הברית  .  מחלקת מדובר על משלחת מארבעה ראשי רשויות מהמגזר  ה
 اللجنه קש"ח  של מרכז השלטון  המקומי  לא   יזמה ולא  ממנה עלות הנסיעה  .  הנסיעה הייתה ביוזמת ומימון 

לטובת  הרשויות המקומיות  הערביות . בתקציב המועצה אין סעיף תקציבי של נסיעות לחו"ל  או    القطريه
 רזרבה תקציבית לביקורים לא מתוכננים . 

אגב לגבי ביקור עבודה  לחו"ל מטעם הרשות המקומית שנמצא  במסגרת תפקידו של ראש  הרשות  ולצרכי 
להביא הנסיעה  לאישור המליאה וזאת כאמור  בחוזר מנכ"ל    תפקידו של  נבחר הציבור במועצה  המקומית  יש

04/2017  . 
: ם י שר ו א מ ו ם  י ב ו ת כ ם  י ל ה הנסיעות לחו"ל בתפקיד כרוכות כידוע בהוצאות כספיות ניכרות, ועל כן  נ

הן צריכות להיות מוסדרות בנהלים כתובים ומאושרים, המפרטים את שלבי הטיפול בנושא ואת דרך אישור 
הצורך  -ללן שלב זיהוי הצורך או היזמה לנסיעה )שבמסגרתו נבחנים, בין היתר, נושאים אלה ובכ -הנסיעה 

בנסיעה, מהותה, מספר הנוסעים, מועדי הנסיעות וההערכה של ההוצאות עבורן; הסמכות לאישור הנסיעה; 
פרטית בחו"ל דרכי ההתקשרות עם משרדי הנסיעות; מיצוי הדרכים להוזלת עלויות הנסיעה; השילוב של שהות 

במסגרת הנסיעות בתפקיד(, שלב מתן האישור הסופי לנסיעה, ושלב הדיווח על התוצאות שהושגו בנסיעה לאחר 
 החזרה לארץ ועל סדרי ההתחשבנות עם הנוסעים. 

המועצה לא קבעה  נהל  בכתב בנושא הנסיעות לחו"ל בתפקיד כי מדובר על נסיעה חד פעמית של  ראש המועצה 
 .  القطريه اللجنهובמימון 

 משהעלתה הביקורת מימון  נסיעה נוספת באמצעות משרד נסיעות  יש מקום לקבוע נהל לעניין זה 
  (2) חברתי עמותות לקידום מקצועידמ"ח  ה

הרשות מכירה בתועלת של השתלמויות עובדים ותאפשר לעובדים להשתתף בפעילויות : " 2004עפ"י הסכם קיבוצי מיוחד משנת 
 אגודות פרופסיונאליות לרבות האגודות לקידום מקצועי מיסודה של הסתדרות המעו"ף לרבות השתלמויות חברי ועד  העובדים  " . 

לשכת רו"ח , לשכת  –יות לכל היותר כדוגמת לפי  חוזר משרד האוצר השתתפות המעסיק בדמי חבר תהיה עבור שתי אגודות מקצוע
 עמותות מקצועיות ...לשכת המבקרים הפנימיים  ,  עו"ד , לשכת שמאי מקרקעין ,  אגודת בית הנדסאי  והטכנאי , 

בין ההסתדרות, משרד האוצר והמעסיקים, שהקנה לעובדים  1999העמותות לקידום מקצועי הוקמו בעקבות הסכם קיבוצי משנת 
 שכר ובגמול ההשתלמות. הטבות ב

 
 זכאים אף הם, ובלבד שמעסיקם העביר דמי חבר עבורם.  בדרגים אחריםכל עובד בדרוג מנהלי זכאי להצטרף לעמותות. עובדים 

והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים של החברות בעמותות היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי  
 העובד.  
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 :  "ח יטכניקות טיפול  של דמשתי  קיימות

  העברת דמי"ח  שנוכו  משכר  העובדים  לעמותה  : ניכוי משכר העובד דמ"ח והעובד מקבל במשכורת חודש אוקטובר
 תשלום ) מגולם ( בגין  דמי חבר . 

 וקטובר תשלום תשלום ישיר ע"י המועצה  : קרי לא היה ניכוי משכר העובד  דמ"ח .  העובד לא מקבל במשכורת חודש א
 לעמותה ישיר ע"י המועצה דמי"ח ותשלום מגולם בגין דמי חבר . העובד זכאי להשתתפות המועצה בדמי חבר .

 
החברות בעמותה מקנה זכאות ליציאה לשני סמינרים בשנה, המתקיימים בבתי מלון ברחבי הארץ, וזאת ע"י סבסוד ההשתתפות 

 בסמינרים. 
 
כאות במסגרת סמינר שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה או במסגרת אחד משורה ארוכה העובד יכול לבחור לממש את הז 

 של סמינרים שהעמותות מציעות, בתחומים מגוונים ובמועדים משתנים, וזאת בעזרת מרכז המידע וההזמנות.
 

לזכותו עומדים   העמית החל משנת הזכאות עמית זכאי ליציאה לשני סמינרים בשנה המתקיימים במגוון בתי מלון . לזכות -סמינרים 
, לסבסוד סמינרים אלו. העמית יכול לממש זכאות זו במסגרת סמינר שיאורגן ע"י ועד העובדים במקום עבודתו או סמינר ש"ח  1,400

 .שיתקיים במועד ובמלון המתאימים לו באופן אישי באמצעות מרכז המידע וההזמנות של העמותות לקידום מקצועי חברתי
 

חברי העמותה שדמי החבר . י המעסיק עד מועד ביצוע ההזמנה"י העמותה כל עמית שהועברו בגינו מלוא דמי החבר ע"זכאי לסבסוד ע
 . זכאים לסבסוד יחסי בהתאם, י חלקיות משרה"שולמו עבורם עפ

יהיה באפשרותו , זכאותו במהלך השנהבמידה והעמית לא יממש  -הזכות להשתתף בסמינר ניתנת למימוש עד סוף שנת הזכאות בלבד 
 (.בלי לגרוע מהזכאויות המגיעות לו בשנה השנייה)מזכאותו בשנה הנוכחית לשנה שלאחריה  50%לצבור 

 
יחסי בהתאם  לאחוז המשרה  לעובדים בדירוגים  השונים  חברי העמותה .   למען  הסר ספק עובד שאינו זכאי   סבסוד העמותה

 זכאי לסבסוד  העמותה . להצטרף  לעמותה  אינו 
, לסבסוד סמינרים בכל שנה ₪    1400עובדים לפי דירוגים שונים  עומד  לזכותם  בשנה הראשונה והשנייה   סבסוד מהעמותה ע"ס  

 , בשים לב  לחלקיות  המשרה  .   אלו 
 

 כלל  העובדים . רווחת השתתפות המועצה בטיול השנתי כמקשה אחת ל:   השתתפות  המועצה
 התשלומים של דמי חבר בעמותה לקידום  מקצועי מתפלגים לשלושה כרטיסים : 

 הערות  שם כרטיס  מס' כרטיס 
 תשלום דמי חבר עפ"י חלקיות משרה  העמותה לקידום מקצועי של עובדי הרשויות  6104021001
 השתתפות המועצה   העמותה לקידום מקצועי חברתי  6104021000
 תשלום   אי מעוף קרן לגמל 6118011000
 הבדיקה   העלתה 

על אף   בדירוג  בכירים  העובדים כולל  המועצה מעבירה תשלום דמי חבר בעמותה לקידום מקצועי  בגין כלל הדירוגים   .1
 שלא חל על העובדים  המועסקים  בחוזיים אישיים  ההסכם  הקיבוצי המיוחד . 

ברורה  . בנסיבות של חוסר שקיפות וערפל  נבצר מחלק מהעובדים  להשתתף  השתתפות  המועצה במימון  עלות  הטיול  לא   .2
 עובד זכאות יציאה  לכלניתנה  2018  תחילת שנת בטיול השנתי שנערך  בשבוע הראשון לתחילת  כל שנה . בטיול שהיה ב

המועצה  כי לכלל העובדים מועצה באופן מלא  הביחס לחלקיות המשרה והשתתפות  לחברי עמותה  עמותההסבסוד כאשר 
 היא  שמממנה עלות הטיול  כמגשה  אחת לרווחת כלל  העובדים.    

שמאורגן    בטיול  השנתילדעת  הביקורת מן הראוי להוציא הנחייה ברורה  שלפיה  כלל  העובדים  יהיו רשאים להשתתף  
ניכוי משכר גם  לעובדים בחלקיות  משרה  יחידה.   לכולם     ועלות  הטיול לעובדים  תהיה  זהה,   באמצעות ועד  העובדים

בכפוף לחוזר והעובד מקבל במשכורת חודש אוקטובר תשלום ) מגולם ( בגין  דמי חבר  דמ"ח  זכאי להצטרף לעמותותההעובד 
 . האוצר בעניין השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות 

 

 סיכום והמלצות 

 הראויה, היות ומדובר בכלי עיקרי להקניית ידע  ולשיפור מיומנויותהמועצה מייחסת  להדרכה את החשיבות 
עובדים לא השתתפו בהכשרות במסגרת תפקידם ולא השתתפו בהשתלמויות נמצא כי ועל אף  זאת  העובדים  

 בתחום עיסוקם לצורך שמירה על כשירותם.

ה"ח  ותקציבן  בלבד ולאשר  כנס לדעת הביקורת  מן הראוי היה לאשר כנס מנהלי  תקציבים  לעובד המשמש מנ
כחבר ועדת מנהלי גבייה וממונה הכנסות לעובד המשמש מנהל גבייה בלבד . לביקורת נודע כי מנכ"ל המועצה 

בסעיף לא היה מעורב  בהליך אישור  ההדרכה וההשתלמויות . ראש המועצה חתם על הזמנות מנהל הרכש   רכש
אין טעם לדון בשאלה מי נתן ההוראה  הרי  לא מונתה ועדת הדרכה , , ו באופן אוטומטי הדרכות וההשתלמויות 

ישירות זוכה  קרי מי שפנה מהעובדים הרגילים היה כל הקודם תהליך ברור , בהעדר והתיעוד הזמנה כדין  . 
בסעיף  קורס והכשרה    והייתה יתרה תקציבית פנויההשתלמות , , שנתי כנס י חבר , דמ-להרשמה  ל לקניין 

מנהל  נהירים לחוזרים בנושא לא תמיד הפנייתו  הייתה מאושרת . טפסי ההרשמה ו ציבי של ההשתלמויות התק
ותקציב . התקציב הוכן ללא סיוע עם מחלקות המועצה , לא הכול נהיר לעובד ולא הכול עולה בידו המחלקה 

למויות הוא רק סימפטום ניהול תקציב ההדרכות וההשת₪  . אלפי  40השתלמויות המנהל הכספי  עמד ע"ס  
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. תפקיד הגזבר  שמסתכם בחלוקת תקציב למחלקות  המנהל הכספי לבעיה רחבה בהרבה והיא ריכוז הכוח בידי 
המועצה צבר כוח וכך עבר לאט לאט מניהול תקציב לניהול הדרכות והשתלמות , קובע מה יעיל ומה לא , מי 

 לשבט ומי לחסד .   
, עליה  להקים מערך הדרכה יעיל ומקצועי, לתת לו את  בהדרכה אפקטיבית לעובדיהנוכח הצורך של המועצה  

המעמד הראוי ולהקצות לו את המשאבים הנדרשים כדי לקיים תהליך הדרכה שיטתי הכולל את הכשרת העובד 
לתפקידו, את הסמכתו, את חניכתו במסגרת התפקיד, את מתן הכלים הארגוניים לביצוע תפקידו ואת הערכת 
תפקודו. לשם כך על הרשות המקומית להכין תכנית הדרכה שנתית מסודרת ומובנית לניהול פעילות ההדרכה, 
להכין נוהל הדרכה שיכלול עקרונות מנחים ואמות מידה ברורות להשתתפות העובדים בפעילויות ההדרכה 

פקח על נוכחותם שתדון בבקשות העובדים להשתתף בפעילויות הדרכה ולהדרכה  למנות ועדתולמימונן, 
המקומית לנהל את תהליך ההדרכה ת בהדרכות כנדרש, בין היתר באמצעות המצאת תעודות סיום. על הרשו

 בשקיפות ולפי צרכיה  ומגבלות התקציב.

 נוהל הרשמה ואישור תשלום להלן דוגמא ל
 דוגמא לטיפול בבקשה להשתתפות בהשתלמות / יום עיון / כנס / קורס  : 

מנהל הרכש (  תחזית צרכי הדרכה .  השתלמויות   –יש לוועדת הדרכה ) מנכ"ל/ גזבר מנהל המחלקה יג .1
 כולל הערכה כספית .

 העובד ימלא טופס " השתלמות " ויגיש  למנהל המחלקה / הממונה  . .2

 מנהל המחלקה/ הממונה  ייתן חו"ד ונימוקים  לאשר / לדחות הבקשה .  .3

לאחר אישור מנהל המחלקה / הממונה  תועבר בקשת העובד אל ועדת ההדרכה  לבדיקה תקציבית   .4
 ועניינית . 

 .   שיעור השתתפות המועצהיתן חו"ד ונימוק לאשר / לדחות הבקשה . תועדת הדרכה  .5
 לאחר אישור ועדת ההדרכה  יועבר עותק טופס  ההרשמה  לעובד ועותק בתיק השתלמויות למעקב .  .6
 לספק  .  ( לא לספק ) הקניין מעביר העתק ההזמנה .7
 העובד מאשר כי  הביצוע  לשביעות רצונו  .8
 הנה"ח  מאשרת תקינות ההליך  .9

 מורשה החתימה מאשר התשלום  .10

המישור  -לפעול להכשרת ממלא מקום מנהלים בשני מישורי הפעולה החיוניים להצלחה בתפקידם ת על הרשו
לרכוש מיומנויות בניהול , והמישור המקצועי הקשור לתחומי ההתמחות של הניהולי, שבמסגרתו עליהם 

היחידה שהם מנהלים. כמו כן עליהן לפעול להכשרת יתר עובדי יחידות הרשות המקומית במסגרת תפקידם 
 ולדאוג להשתתפותם בהשתלמויות בתחום עיסוקם.

נאי הסף הנחוצים להגשת מועמדותו אין די בכך שהעובד יעמוד בדרישות ההשכלה וביתר תלדעת הביקורת 
לתפקיד ברשות המקומית, ויש להבטיח שבמהלך כהונתו בתפקיד הוא ירכוש את המיומנות הנדרשת לביצוע 

 תפקידו באמצעות פעילויות הדרכה שוטפות.
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    קבולים ממשרד  החינוך  לגני"י  לשנת הלימודים תשע"חת

 גני ילדים גילאי טרום חובה  שכל"ם  -  03נושא 

עלות העסקת ,  עלות העסקת גננתשכ"ל גני ילדים טרום חובה  . סה"כ הוצאת של הגן שכוללות  בשיטת  3-4המשרד מתקצב גילאי 
מהעלות המחושבת  90% –ברשות מקבלת מענק ( . המשרד משתתף  בעלות ב  31והוצאות שאינן שכר מחולק בתקן לתקצוב )  עוזרת

 . כ"כ באותו נושא מתקצב משרד החינוך את ילדי ההשלמה .   100%לדי חינוך מיוחד שעבורם ההשתתפות עומד על למעט י
 ילד .  61: י  5 תת נושא ילד . מס' ילדי השלמה  24:  3-4ילד . מס' ילדי ח"מ גילאי  401:  3-4מס' גילאי 

 
 15.68( = 486/31בגני טרום חובה ) ) עוזרות( מס' תקני של סייעות

  17מס' סייעות גני טרום חובה מדווח  = 
  . ₪ 3,721,234=   08/2018עד  09/2017סה"כ  שכ"ל לטווח  תחולה 

 הבדיקה העלתה 
 

    "משרות  1.32=    3-4בגילאי   עוזרות  "ללא מימון בשכ"ל . 

   : אלפי  146משרות  =  1.32חודש *  12עלות חודשית * ₪  9241עלות עוזרות שנתית ממקורות עצמיים ₪ 

  3-4משרד החינוך אינו מאשר ילדי השלמה לגילאי  . 

  ילדי השלמה .   61, ילדי ח"מ ,  3-4משרד החינוך העביר תקציב בגין  ילדי גילאי 

 ילדי השלמה 

המקומית חייבת לתת  להגיש בקשה לשיפוי בגין תת אכלוס של כתות הגן . הסיבה  היא שמאחר והרשותמשרד החינוך מאפשר לרשות 
גני ילדים שלא מאוכלסים באופן מלא . השיפוי נקרא " ילדי השלמה " . משרד החינוך אינו   מענה חינוכי לכלל תושביה בהכרח יהיו

 ילדים .  28 –מאשר ילדי השלמה בגנים בהם יש יותר מ 
 .  3-4שרד החינוך אינו מאשר ילדי השלמה לגילאי מ

 ( תלמידים  248  פחות תלמיד בכתה נורמטיבית   31*  "י חובה גנ 10)=  62 :  ילדי השלמה לגילאי  חובה 
 ילד .  61: י 5תת נושא   מס' ילדי השלמה

 
  הבדיקה העלתה

  אין אזורי רישום.   

 
 גני ילדים גילאי  חובה  ) עוזרות (  סייעות – 19נושא 

      .גננות חובה  מועסקות ע"י המדינה                 
 סייעות גני חובה מועסקות ע"י  המועצה . 

. המשרד מתקצב סייעות בהתאם לחישוב של מספר תקני של סייעות  בשכבת גיל זו . מספר תקני של  5הנושא מיועד לתקצוב גילאי 
ברשות מקבלת מענק ( . ילדי סטייה זוהי  31סייעות מתקבל ע"י חלוקת סה"כ  ילדים  , כולל ילדי סטייה , ברשות בתקן לתקצוב ) 

 .  10וותק  6ך מיוחד לתקן . המשרד מתקצב סייעת באופן נורמטיבי ע"י דרגה תוספת ילדים להשלמת גני חינו
 . 318חנ"מ ( =    41רגיל +  279מס' ילדי חובה = ) 

 .   113( =  41פחות  31* 5מס' ילדי חנ"מ סטייה )  
  13.90( =  431/31מס' תקני של סייעות בגני גיל חובה ) 

  16ח"מ (  מדווח  =   5רגיל +  11מס' סייעות גני גיל חובה )
  ₪ 1,541,413=  08/2018-09/2017משרת סייעות גנים ילדי חובה ) כולל ילדי סטייה ( לטווח תחולה  13.9תקבול בגין 

 
 הבדיקה העלתה 

   משרות . 2.1=   5סה"כ  סייעות  עודפות בגילאי 

 גננות עובדות  מדינה   -  33נושא 

) שכן עלות העסקת גננת טרום חובה כבר  3-4בגילאי  וכל הגננות  5בגילאי  גננות עודפותמשרד החינוך מחייב את הרשות המקומית בגין 
 קפיטא / שכ"ל גני ילדים טרום חובה  ( .  –כלולה בתעריף פר 

 וחות . מתוך סה"כ משרות גננות מדו 5מספר הגננות לחיוב מתקבל ע"י הפחתת מספר תקני בגילאי 
ברשות מקבלת מענק ( .  31מתקבל ע"י חלוקת סה"כ ילדים כולל ילדי סטייה , ברשות בתקן לתקצוב  )   5מספר משרות תקני לגילאי  

 ₪   11,089 –שנות וותק  12העלות של הגננת לחיוב הינה עלות נורמטיבית לפי גננת מוסמכת בעלת 
 ילדי סטייה ( .  113ילדי ח"מ  +   41ילדי חובה +  279ילד )   431 : ה יסה"כ  ילדים כולל  ילדי סטי

  13.90=  431/31:  5מס' משרות תקני לגילאי 
 19.10=    13.9פחות מס' משרות תקניות   33מספר גננות לחיוב : מספר גננות מדווחות 

 .   5בגילאי  עודפות גננות  2.1+   4-3בגילאי גננות  17= גננות לחיוב  מספר 
 

 -₪   2,709,663 =   08/2018עד  09/2017גננות עודפות  לטווח תחולה  19.10 הרשות בגיןחיוב 

 הבדיקה העלתה 

  קיזוז עקב אכלוס ₪      ) אלפי  298=  ₪12 *  11,822גננת *   2.1:   08/2018עד  09/2017לטווח תחולה   5גננות  עודפות  גילאי

 (  מתחת לתקן   5בגילאי  

  קיזוז ללא פיצוי ₪ ) אלפי  188ח' =  ₪12 *  11,822גננת *  1.32:   08/2018עד  09/2017לטווח תחולה   3-4גננות עודפות גילאי

 (  3-4בשכ"ל גילאי 

  קיזוז כמקובל ( ₪ אלפי  2,224ח' =  ₪12 *  11822*  15.68:   08/2018עד  09/2017לטווח תחולה  3-4גילאי עודפות גננות ( 
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 חיוב בגין גננות עובדות מדינה  אימות

גננת  הזהה למספר  33" גננות עובדות מדינה "  הינו  – 33, אשר מצוין בנושא   08/2018עד  09/2017מספר משרות מדווח  לטווח תחולה 
 חובה .  גן ט. 17גן ח"מ ,    5גן חובה ,  11הגנים הפועלים במועצה . הגנים שפעלו  במועצה  

  הבדיקה העלתה :

   . לא היו גנים שאינם פעילים 

 רשימת גני  ילדים ט. חובה   
 רשימת גני  ילדים ט. חובה  שבהם  נמצא בשנת הלימודים תשע"ח  מס'  תלמידים  פחות  מהתקן  .        

 מס תלמידים  שנה  שם  גילאי  סמל  מס' 

 12 תשעח גן טרום_מ טרום חובה 602805 1

 16 תשעח אלכרוםגן מג'ד  טרום חובה 171587 2

 17 תשעח גן אל זייתונה 5-3גן גילאי  526509 3

 17 תשעח גן אלבראעם טרום חובה 602730 4

 19 תשעח גן אלתינה 5-3גן גילאי  526491 5

 21 תשעח גן אל אמל 5-3גן גילאי  526517 6

 23 תשעח גן אלורד 5-3גן גילאי  526483 7

         125 

 רשימת גני  ילדים  חובה  
 רשימת גני  ילדים  חובה שבהם  נמצא בשנת הלימודים תשע"ח  מס'  תלמידים  פחות  מהתקן  .       

 מס תלמידים  שנה  שם  גילאי  סמל  מס' 

 17 תשעח גן חובה_מ חובה 191049 1

 18 תשעח גן חובה_מ חובה 199794 2

 19 תשעח גן חובה_מ חובה 199786 3

 25 תשעח גן חובה_מ חובה 199760 4

 26 תשעח גן חובה_מ חובה 199778 5

 27 תשעח גן חובה עומר חובה 161471 6

 28 תשעח גן עומר מ נגאח חובה 602615 7

 29 תשעח גן עומר מ ופא חובה 602599 8

 29 תשעח גן עומר חובה 602656 9

 30 תשעח גן עומר_מ חובה 602631 10

 248    סה"כ 

 קיזוז יתר של גננות  עודפות

  הבדיקה העלתה

 11822( * 33-29.57) :   תשע"חשל גננות עודפות  בשנת הלימודים  יתרקיזוז  כתוצאה מחוסר ויסות  תלמידים בגני ילדים  ,  

 . 480,000=  חודש   12עלות ממוצעת של העסקת גננת * ₪ 

 :ח"מ ט. 24ט. חובה +  400+  ילדי ח"מ  סטייה 113ח"מ +  41חובה +  279/) 31סה"כ גננות תקניות 
 גננת  29.57( =  ילדי חובה השלמה 61חובה  + 

  ( : 17ח"מ +  5חובה +  11מס' גננות מדווח  = ) גננת   33ט.חובה 

  : 13.9ילדי סטיה ( =  113ח"מ +  41חובה +  279/)  31מס' גננות גני חובה תקני  

 חודש =  12( * עלות * 13.9פחות מס' גננות גני חובה  33רות מדווח קיזוז גננות עודפות שנתי :) מס' מש
2,709,663  ₪ 

 (  : 33-29.57קיזוז יתר של גננות עודפות חודשי * )40.5העסקת גננת = ממוצעת של עלות ₪   11822 
 ₪ .אלפי 

  : אלפי  486חודש =  ₪12 * אלפי  40קיזוז יתר בשנת הלימודים תשע"ח ₪ 
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 רים חומ  185נושא  
 

 ₪ .  77לשנת הלימודים תשע"ח  ,   5תשלום חומרים על בסיס שנתי  בגני חובה גילאי 
 =  ₪ (  77תלמיד *  320חובה ( העביר משרד  החינוך בגין שנת הלימודים תשע"ח   סך של )  279ח"מ +   41תלמידי  חובה )  320עבור  

600,24 . ₪  
 

 הבדיקה העלתה  
 

  . תשלום חומרים תואם קריטריונים לתקצוב 
 

 שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות  350נושא 

 
המועצה מחויבת לבדוק את מצבה הפיזי של המבנים שבתחום שיפוטה , וליצור סדרי עדיפויות לפי מצבו הפיזי של המבנה , תוך מתן 

 עדיפות לתיקון ליקויי בטיחות . נושא זה משלום פעם בשנה . 
 נוסחת חישוב תשלום  משרד החינוך: 

 )עלות תלמיד * מספר התלמידים( * השתתפות המשרד + ) עלות כיתה * מס' כיתות נורמטיביות בחינוך מיוחד ( .
 תלמיד .  279מס' התלמידים חובה 

 תלמיד .  425מס' תלמידים טרום חובה 
 גן  33נ"מ ( = ח  5חובה +   ט. 17חובה + 11מס' גנים בשנת הלימודים תשע"ח  )

 ₪ .  ₪19849.01 =  23.27תלמיד *   ₪703 +  698.04כיתות חנ"מ *  5: משרד  החינוך תחשיב 
   ₪ 849.01,19  =  תשלום משרד החינוך בפועל

 
   הבדיקה העלתה

 

  . תשלום שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות תואם קריטריונים לתקצוב 
 

  

 : הסייעת השנייה  614נושא 

 .  "י גנ 10ילדים או יותר =  30יה . מס' גנים מדווחים שיש בהם יזכאי לתקצוב בגין הסייעת השנ 3-4לאי או יותר ילדים בגי 30גן שיש בו 

  ₪ . 1,157,320=  08/2018 – 09/2017לטווח  תחולה  בגין  העסקת סייעת שנייה  תשלומי משרד  החינוך

  ₪ . 16,178= 08/2018 – 09/2017לטווח  תחולה  בגין  מרכיב העשרה בגנים ט. חובה רשמיים  תשלומי משרד  החינוך

 

 הבדיקה  העלתה 

  חוקת  העבודה   -. המועצה מעסיקה סייעות  לפי תנאי שכר  10וותק  6המשרד מתקצב סייעת באופן נורמטיבי עפ"י דרגה- 

 מסלול  קידום . הפער לא מופקד בקופה לכיסוי  פער שליל  שנים הבאות .  

 

 תכנית ניצנים   633,  631נושא 

ה  מתום יום  –תכנית ניצנים תשלום גני ילדים  הינה מסגרת להמשך יום הלימודים בגני הילדים, מסגרות אלו יופעלו בימים א  631נושא 
 .  16:00הלימודים עד שעה 

 מקבלות הזנה באמצעות מערכת ההזנה של המשרד) וקיזוז עלותה מהרשויות (  1-3תכנית ניצנים הזנה : אשכולות   633נושא 

תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בגנ"י  כאשר תחשיב משרד החינוך מחושב לפי    30תלמידים  עד  15מסגרת גן ניצנים  
 ₪ .  600חודשים  , עלות חודשית לילד  10ימי הזנה קרי   184תלמיד בגן ,  22ממוצע של 

 .  73%=  22/30לפי תחשיב  משרד החינוך   של התלמידים צפי אחוז ההשתתפות 

  .₪  2,073,000= חודשים (  ₪8 *  600תלמיד *  432תשלום תכנית ניצנים בגני ילדים בשנת הלימודים תשע"ח ) 

  . -₪  ₪826,235 (    75.13* עלות למנה  140* מס' ימי הזנה  429בממוצע קיזוז עלות ההזנה בשנת הלימודים  תשע"ח ) מס' המנות 

  הבדיקה העלתה

    61%=  432/704אחוז המשתתפים בתכנית ניצנים    . 

   ימי הפעלה .   184(  במקום צפי של    2017חודשים של דיווח   ) החל מנובמבר  8תשלום משרד החינוך בוצע עפ"י 
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 מסגרות חינוכיות בחופשות 643נושא 

 

פעיל את התוכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" ככלל, התכנית תופעל המשרד החינוך   2018בינואר  11בהתאם להחלטת הממשלה מיום 
במהלך חופשת האביב. זאת, במטרה פעילות  ימי 5 הערבי ה במהלך חופשות בתי הספר והגנים בשנת הלימודים תשע"ח: במגזר -בימים א

 דוד השתלבות ההורים בעבודה.לקדם מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של המשתתפים, ובין היתר, להקלה בנטל ולעי

על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות המעודכן לשנת הלימודים תשע"ח, במודל של תעריף למשתתף נעשתה הקצבת המשרד 
לרשויות המקומיות המפעילות את התכנית במסגרת הכללים והקריטריונים המפורטים במסמך "קריטריונים לתקצוב הועברה ו  בפועל

כיתה ג'( בכל הארץ ". על הרשויות  –)גן  3-9  מקומיות לשנה"ל תשע"ח עבור התוכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" גילאירשויות 
 המקומיות לעמוד בקריטריונים המפורטים במסמך ובנספחיו.

 ₪ .  163  גן  חנ"מ  -ו ₪   56השתתפות משרד החינוך ליום פעילות לתלמיד גן רגיל  

 ן רגיל .    ג 19בפועל השתתפו 

 ₪ . 172,408ימי פעילות =  ₪5 *  56תלמידים בקבוצה *  22גן רגיל *  28צפי תשלום משרד החינוך לגנים רגילים = 

   ₪ 110,208 =₪ ( 56*  1968תשלום מסגרת חינוכית בחופשה  בשנת הלימודים תשע"ח ) 

 הבדיקה העלתה 

  199760,  179051,  161471: גנ"י חנ"מ  , גנ"י רגיל   סמל  רשימת גנ"י  שלא השתתפות במסגרת חינוכית  בחופשה  ,
199794  ,161521  ,526491  ,526509  ,602730  ,602805  . 

  סכום שאינו   תואם ₪  ,   ₪110,208 (  56*  1968)  תשלום מסגרת חינוכית בחופשה  בשנת הלימודים תשע"ח
גנ"י רגיל לא  9. גנ"י חנ"מ לא השתתפו ,  5 –ביב היו פחות מ ימי פעילות  בחופשת אכי מס'  קריטריונים לתקצוב

  תלמיד .    22 –השתתפו , קבוצות פחות מ 

    תשע"חריכוז  תקבולים ממשרד  החינוך  לגני"י  לשנת הלימודים 

 ₪ סכום  פרטי הנושא   נושא 

 3,721,234 3-4שכ"ל גילאי  3

 1,541,413 משרות סייעות ילדי חובה  19

 2,709,663- גננות עובדות מדינה עודפות  33

 24,600 גנ"י  –תשלומי הורים חומרים  185

 19,849 מפגעי בטיחות  –ש.קיץ  350

 20,796 ערבי –גני  –ח"מ  –נלוות  ה. 401

 12,060 ערבי  –גנ"י –חנ"מ  –העשרה  402

 48,548 סייעת רפואית גן עומר  502

 1,173,498 רשמי  –והעשרה  2סייעת  614

 2,073,000 גנ"י  –תכנית ניצנים  631

 826,235- הזנה  –תכנית ניצנים  633

 110,208 מסג. חינוכית בחופשות  643

 27,664 הזנה יוח"א  160

 10,930 שרותי היקף  170

 5,247,902 סה"כ 
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    תשע"חמשרד  החינוך  לגני"י  לשנת הלימודים  תקבולי

 

 2018המועצה בשנת  התקציב הרגיל של 

 תקבולים 

 ₪ סכום  שם סעיף  מס' סעיף  ₪ סכום  פרטי הנושא   נושא 

 58,000 אגרות גנ"י ט. חובה  1312300410   

 3,350,000 שכ"ל גנ"י ט. חובה  1312300920 3,721,234 3-4שכ"ל גילאי  3

 11,000 אגרות גנ"י חובה  1312200410   

 1,305,000 שכר גנ"י חובה ) עוזרות (   1312200920 1,541,413 משרות סייעות ילדי חובה  19

33 
 גננות עובדות מדינה

גננות  17: עודפות 
 2.1+   3-4בגילאי 

 .   5גננות בגילאי 

 1,530,000 עוזרות גננות חובה  1312210920 2,709,663-

 0 גננות עובדות מדינה 1312310920 24,600 גנ"י  –תשלומי הורים חומרים  185

    19,849 מפגעי בטיחות  –ש.קיץ  350

 12,000 ה. נלוות ח"מ   1312301920 20,796 ערבי –גני  –ח"מ  –נלוות  ה. 401

 30,000 גנ"י  –העשרה חנ"מ  1312600920 12,060 ערבי  –גנ"י –חנ"מ  –העשרה  402

    48,548 סייעת רפואית גן עומר  502

 1,038,000 סייעת שנייה והעשרה  1312320920 1,173,498 רשמי  –והעשרה  2סייעת  614

 1,300,000 תכנית ניצנים 1317905920 2,073,000 גנ"י  –תכנית ניצנים  631

    826,235- הזנה  –תכנית ניצנים  633

    110,208 מסג. חינוכית בחופשות  643

 25,000 הזנת יוח"א  1312311920 27,664 הזנה יוח"א  160

 12,000 ח. מיוחד  –שרותי היקף  1312601920 10,930 שרותי היקף  170

 270,000 שכר דירה גנים  1317901920   

 8,941,000 סה"כ   5,247,902 סה"כ 

  הבדיקה העלתה 

אין התאמה בין אופן התקצוב של משרד  החינוך  לבין  אופן  התקצוב של המועצה . תקציב משרד החינוך לפי קריטריונים . תקציב 
 המועצה לפי ביצוע .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

 תשלומים  – 2018התקציב הרגיל של המועצה בשנת 

 משרד החינוך  מימון  ₪ סכום  שם סעיף  מס' סעיף  

 1,541,413 1,342,721 שכר עוזרות גני חובה  1812200110 גני ילדים גיל חובה 

  150,000 שכ"ד גני חובה  1812200410 גני ילדים גיל חובה

  150,000 אחזקה ותיקונים  1812200420 גני ילדים גיל חובה

  50,000 חשמל מים וחומרי ניקיון  1812200430 גני ילדים גיל חובה

  90,000 ריהוט והחזקתו  1812200450 גיל חובה גני ילדים

  90,000 ציוד משרדי מתכלה  1812200470 גני ילדים גיל חובה

  10,000 הסעות גני חובה  1812200710 גני ילדים גיל חובה

  50,000 חומרים לגנים  1812200720 גני ילדים גיל חובה

  50,000 כלים מכשירים וציוד  1812200740 גני ילדים גיל חובה

  150,000 עבודות קבלניות  1812200750 גני ילדים גיל חובה

  25,000 השראה לדרמה גן חובה 1812200751 גני ילדים גיל חובה

  170,000 תכנית קרב  1812200760 גני ילדים גיל חובה

  59,893 שכר תחזוקת גנים   1812200110 גני ילדים גיל חובה

 298 -קיזוז  1,480,000 תקן( גננות עובדות מדינה )  1812210760 ילדים גיל חובהגני 

  3,725,507 שכר גננות ועוזרות טרום חובה  1812300110 גני ילדים ט. חובה 

 0 300,000 שכ"ד גנים טרום חובה  1812300410 גני ילדים ט. חובה

  60,000 תחזוקת מבנים  1812300420 גני ילדים ט. חובה

  80,000 חשמל מים חומרי ניקיון  1812300430 גני ילדים ט. חובה

  50,000 ריהוט והחזקתו  1812300450 גני ילדים ט. חובה

  70,000 ציוד משרדי מתכלה  1812300470 גני ילדים ט. חובה

  11,500 הסעות גנים טרום חובה  1812300710 גני ילדים ט. חובה

  1000 כלים מכשירים וציוד 1812300740 גני ילדים ט. חובה

  140,000 עבודות קבלניות  1812300740 גני ילדים ט. חובה

  25,000 השראה לדרמה גן ט. חובה  1812300751 גני ילדים ט. חובה

  2412-קיזוז  2,125,000 גננות עובדות  מדינה )עלות( 1812310760 גני ילדים ט. חובה

 0 85,000 שכ"ד גן טיפולי  1812600410 גני ילדים לחינוך מיוחד 

  7,000 חשמל מים וחומרי ניקיון 1812600430 גני ילדים לחינוך מיוחד

 cp 7,000 27,664מנה חמה גן  1812600510 גני ילדים לחינוך מיוחד

  2,000 תקשורת גן טיפולי  1812600540 גני ילדים לחינוך מיוחד

  4,000 הוצאות אחרות  1812600780 ילדים לחינוך מיוחדגני 

  70,000 גן טיפולי אוטיזם  1812610780 גני ילדים לחינוך מיוחד

 1,246,765 1,300,0000 צילה  –ניצנים  1817900751 שירותי חינוך מיוחדים 

 ראה ניצנים בניכוי הזנה  63,582 שכר רכזת צילה   1817900110 

 5,247,902 11,994,203  סה"כ 
 

 תוצאות הבדיקה 

   אלפי בלתי מוסבר   עקב אי הקבלה בין  תקבולים לתשלומים .    6,746גירעון  תקציבי  גנ"י 
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 תשע"ט      -דיקת  נתוני פתיחת שנת הלימודים במרוצת  השנים  תשע"ח  ו ב

 תלמידים  לפי הפירוט  שלהלן :  4343  -בשנת הלימודים תשע"ח  נקלטו תלמידים במוסדות חינוך מוכר רשמי  כ 

 מס תלמידים  שנה   שם בי"ס 

 736 תשע"ח עומר בן  אל חטאב 

 865 תשע"ח אל סלאם 

 310 תשע"ח אלמותנבי 

 926 תשע"ח חט"ב  ע"ש מחמוד דרויש 

 761 תשע"ח מקיף שאעור 

 279 תשע"ח גן חובה 

 425 תשע"ח גן טרום חובה 

 41 תשע"ח  גן ח"מ 

 4343 תשע"ח סה"כ 

 עפ"י דיווח מנהלי בתי הספר ,   מס' התלמידים הרשומים במערכת לשנת הלימודים תשע"ט כדלקמן : 

 מס תלמידים משוער  שנה   שם בי"ס 

 751 תשע"ט עומר בן  אל חטאב 

 873 תשע"ט אל סלאם 

 315 תשע"ט אלמותנבי 

 1000 תשע"ט חט"ב ע"ש מחמוד דרויש 

 800 תשע"ט מקיף שאעור 
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 מבדיקה  עולה כי : 

  בשנת הלימודים תשע"ח   זתלמיד  . מס' התלמידים שכבה  345בשנת הלימודים תשע"ז  ו מס' התלמידים שכבה
 .   תלמיד 12  -הנשירה במעבר תלמיד .  333

  בשנת הלימודים תשע"ח  י תלמיד  . מס' התלמידים שכבה  333בשנת הלימודים תשע"ז   טמס' התלמידים שכבה
   תלמיד .  61 -הנשירה במעבר תלמיד .   272

  תלמיד  על אף שבשנת הלימודים תשע"ח    286    י לשכבת כתה    טמס התלמידים שעברו השנה  משכבת כתה
 .    תלמיד 32 לא אותרותלמיד  .     318   טלמדו בשכבה כתה  

  מאוד איטית . כל שנה קיים קשה בפתיחת שלוש כיתות  אההתקדמות בנושא ויסות התלמידים בשכבת כתה
  של  בעומס    אכתה   132  -בבי"ס אל מותנבי . השנה נקלטו בבי"ס עומר בן אלחטאב כ  אלימוד  בשכבת כתה  

 לכתה .   33

    תלמיד .  331    זלשכבת    ותלמיד . השנה עברו משכבת   1911בשנת הלימודים תשע"ח  למדו בבי"ס יסודי
תלמיד .  1939תלמיד .  לפי דיווח מנהלי בתי ספר יסודי לומדים בבתי ספר יסודי    279   א השנה נקלטו בשכבת  

 .   תלמיד   28הנשירה במעבר  

  ילד .  141גני"י של העמותות   -בשנת הלימודים תשע"ח  למדו ב 
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  ועדות המועצה

 

 המועצה של רשות מקומית מנהלת את ענייני הרשות ונעזרת בוועדות שהיא בוחרת את חבריהן. 
בחיקוקים שונים נקבעו ועדות שהמועצה חייבת לבחור ) להלן ועדות חובה ( נוסף על אלה , רשאית 

 המועצה לבחור ועדות קבועות או ארעיות , שתפקידן לייעץ למועצה . 
כינוס המועצה וועדותיה במועדים שנקבעו לכך והשתתפות סדירה של חברי המועצה בישיבותיה 

 יים  לניהול תקין של ענייני הרשות המקומית .  ובישיבות ועדותיה , הם חיונ
 

  לפרק  שישי  בצוו  המועצות המקומיות  :  129 – 120סעיפים  

            למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה, שתפקידה לנהל את עניני המועצה,  א() .120

 עליהן, להשגיח שהחלטות  תאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקחל                    

 המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין, ולמלא כל תפקיד                     

 אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.                    

 ועדת ההנהלה תיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. ב() 

  א לפקודת 34לפקודת העיריות, כפי שהוחל בסעיף  206לעניין סעיף  ג() 

 המועצות המקומיות, תמלא ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת הכספים                    

 במועצה שלא מונתה בה ועדת כספים.                   
 

 הורה על כך  םאמועצה תהא ועדה חקלאית קבועה כאמור בתוספת השניה ל .121

 א)ב( לתוספת השנייה.2לפי סעיף  השר            
 

 בוטל(.) .122
 

 )בוטל(. . א122
 

     המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק  א() .123

 למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני הצעות מחירים המוגשות                   

 ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראוייה לאישורו; ראש המועצה                    

 מכרזים.לא יהיה חבר בועדת ה                   

 החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר  ב() 

 את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו                    

 מועצה בישיבתה הקרובה.הויביאם לידיעת                    

 צעות שהיו ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין הה ג() 

 לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.                   
 

 המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום המועצה תבחר ועדה להכנת  . )א(א123

 ועדת מל"ח(. -)להלן                    

 לא יחולו על הרכב ועדת מל"ח. 125ות סעיף אהור ב() 
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 במועצה מקומית שבה נתכונן משמר בטחון אזרחי, כמשמעותו בפקודת  . )א(ב123

 משטרה, תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין ה                    

 המשמר האזרחי.                    

 יו:החברי ועדת הבטחון י ב() 

 המועצה המקומית שתמנה המועצה;נציגי  (1)

נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הבטחון, שימנה מפקד הג"א  (2)
; נציג שר החינוך 1951-האזרחית, תשי"א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות

והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה 
 רת המחוז;טמפקד מש

 חברים אחרים כפי שתחליט הועדה. (3)

 .125על נציגי המועצה המקומית בועדת הבטחון לא יחולו הוראות סעיף  ג() 
 

 וסף על הועדות הנקובות בצו זה או בכל חוק אחר רשאית המועצה לבחור נ .124

 ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים.           

 עדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, ו .125

  בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה, שאינם פסולים  -חברי המועצה, והשאר              

 , ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות האמורות יהיה 101לפי סעיף              

 התאם להרכב הסיעתי של המועצה.ב             

 ההנהלה ובועדת ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש בועדת  א() .126

 מל"ח; יושבי ראש לשאר הועדות ייבחרו על ידי המועצה מתוך חבריה                    

 חוץ מועדה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת.                   

 ה יוצאו אל הפועל דיושב ראש הועדה יעשה כל האפשר שהחלטות הוע ב() 

 כדין.                   

 

  עדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה, ו .127

 חוץ מועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת, וועדה ארעית             

 תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה; אך רשאית המועצה לפטר בכל עת ועדה             

 ל ידיה או לשנות את הרכבה, וכן להחליף את נציגיה בועדה עשנבחרה כולה             

 שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים.            

 חבר ועדה שנבחר לה כחבר מועצה, חברותו באותה ועדה נפסקת  א() .128

 משנפסקה חברותו במועצה.                   

 ר המועצה יחדל מהיות חבר בכח חבר ועדה שפקעה זכותו להיבחר ב() 

 הועדה.                   

 חבר ועדה של המועצה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש  ג() 

 המועצה.                   
 

 ל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה בגדר כ .129

 תפקידיה.            
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   1993 –תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחת ארנונה ( , התשנ"ג 

 ה  ועדת הנחות  –לעניין פרק ד' ו  ה . מועצה תמנ5
 -(, התשנ"ח מצאי רישום וניהול פרק ה : ניהול מחסנים, פרק ד : הסדר רכישות, פרק ג' :  ) תוספת חמישית 

1998. 

 . מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי .  5

 א לצוו המועצות המקומיות 122 –ו  122ביטול סעיפים  

  122לצוו  המועצות המקומיות בוטלו  סעיפים  2018( , התשע"ח  3במסגרת תיקון ) מס'  
א  תפקידי ועדת  הביקורת   כי  קיימים  הסדרים מקבילים  122 –ועדת הביקורת  ו 

 בפקודת המועצות המקומיות . 

נועד ביטול הסעיפים הנ"ל  אינו משנה באופן מהותי מהמצב הנורמיטיבי הנוהג , אלא 
להבהיר את הדין הקיים ולייצור הרמוניה  חקיקתית בין הוראות פקודת המועצות 

  המקומיות להוראות צוו  המועצות המקומיות .

יא , 149י , 149ח , 149ה , 149,  ג149: הוראות סעיפים ב לפקודת המועצות המקומיות  13עפ"י סעיף 

 מועצה מקומית .  יב לפקודת העיריות יחולו בשינויים המחויבים על149

 להלן:, נוהליים   בנוסף חלק מהועדות פועלות על פי החוקים
  כאשר וועדת תכנון ובנייה  פועלת בתוך  1965 –חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה (

 .הרשות ( 
  1976חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו. 
  נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות 
 התעבורה.  פקודת 
  חוזרי מנכ"ל  משרד הפנים 
  . פקודת העיריות 

  להלן פירוט הוועדות של המועצה היוצאת
 ועדות חובה 

 הנהלה  .1

 ביקורת  .2

 מכרזים  .3
 מל"ח  .4

   מאבק באלימותבטחון /  .5
 הנחות  .6

 קניות  .7
 ערעור על ארנונה  .8

במועצה שלא מונתה בה ועדת כספים  , תמלא ועדת ההנהלה את תפקידי ועדת כספים  ) .9
 הכספים ( 

 ( א)ב( לתוספת השנייה 2הורה על כך השר לפי סעיף  םאחקלאות )  .10

 ועדות רשות 
 איכות סביבה  .1

 חינוך  .2

 בריאות ורישוי עסקים  .3
 ספורט ונוער  .4
 רווחה  .5
 דת  .6
 חוקי עזר  .7
 שמות כבישים  .8
 תכנון ובנייה  .9

 משמעת  .10

 ועדות לפי הוראת נוהל 
 תמיכות  .11
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   היקף הפעילות של וועדות המועצה היוצאת

 20   -בחרה  כ (  2018עד  אוקטובר    2013היוצאת ) שהתחילה כהונתה בחודש  אוקטובר  המועצה 
ועדות ארעיות לענינים או ) ועדות הנקובות בצוו , ועדות עפ"י חוק אחר , ועדות קבועות ,  ועדות

. רוב   ועדת המכרזים , ועדת הקניות (  מתוכם  קיימו ישיבות   סדירות   מסויימיםלמקרים 
הוועדות בשנת הבחירות   לא התכנסו בכלל   והיתר  התכנס  בתדירות  הנמוכה מהנדרש . ועדת 

 הביקורת לא התכנסה בשנת תשע"ח , והמבקר לא הוזמן לישיבות הוועדות . 

 17ישיבות ועדת הנחות ,  2ישיבות ועדת ביקורת ,  2כלל :  2017 דוח פירוט ישיבות הוועדות בשנת
 ישיבות ועדת תמיכות .  2ישיבות ועדת קניות ,  28ישיבת ועדת מכרזים , 

ישיבות ועדת הנהלה ,  2ישיבות ועדת ביקורת ,  2כלל :   2016דוח  פירוט  ישיבות  הועדות בשנת 
 ישיבות ועדת תמיכות .  2קניות , ישיבות ועדת  30ישיבות ועדת מכרזים ,   15

  סיכום והמלצה

תפקוד  הוועדות מותנה   בהרכבן  התקין  ,  קביעת  סדר יום  לכינוסן , החלטות הוועדות יוצאו אל 
 הפועל כדין  ,  שיתוף פעולה בין העובדים הרלוונטים  ליו"ר  הוועדה .

 ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו  יו"ר ועדת ההנהלה ) ועדת הכספים (   .1

 ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יו"ר ועדת מל"ח  .2

 ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת המכרזים  .3

 ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת  .4

 מי שאינו חבר הנהלה לפחות חבר אחד  של  ועדת ההנחות ,  .5

 ועדת  הרכש תורכב  מעובדי המועצה   .6

 ראש המועצה יהיה יו"ר ועדת החינוך  .7

 ראש המועצה יהיה יו"ר הועדה למיגור אלימות  .8

יו"ר ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש  המועצה , הוא אינו חבר בועדת  .9
 הנהלה , הוא אינו מכהן כיו"ר ועדת מכרזים   
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 תלונות ופניות 
) להלן : החוק ( , קובע את חובת הרשות המקומית למנות  2008-חוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור ( , התשס"ח 

 ממונה שיטפל בתלונות הציבור וכולל הוראות מפורטות לטיפול ולבירור תלונות . 
 

 מבקר המועצה ממלא גם את תפקיד נציב תלונות הציבור . 
 

שיתוף הפעולה של הנהלת המועצה ושל עובדי המועצה , על כל שלוחותיה , עם עבודת המבקר ונציב תלונות הציבור יאפשרו  מתן 
 תשובה לפנייה במועד שהיא גם רכיב חשוב באיכות השירות לתושב .  

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

 בפני המבקר ונציב תלונות הציבור . 
 

כל אדם רשאי להגיש תלונה , וזו מוגשת רק לאחר שהמתלונן פנה במישרין למחלקה המטפלת בעניין , ולדעתו לא נענה כראוי או לא 
 בא על סיפוקו . 

 
העתק ממכתבו אל המבקר או פונה במישרין למבקר קודם שפנה  תושב הפונה את מכתבו במישרין אל המחלקה הנוגעת בדבר , ושולח

למחלקה , אין המבקר רואה בפניית התושב כתלונה , אך הוא מקיים מעקב . פנייה מסוג זה תסווג כתלונה אם המחלקה הנוגעת בדבר 
 לא טיפלה בפניית התושב לשביעות רצונו . 

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

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

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

 .  לדוגמא  פניית ) ח'.מ( 
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 .  .שא תלונת 
 

שעניינה בניית מסלעה לא חוקית ומסוכנת בגוש  .שבנציב תלונות הציבור  במשרד מבקר המדינה אגף ח'  התקבלה תלונה א
בקש תגובת המועצה והבהרותיה בכל  הטענות שבתלונה , וכן  כל  מנהל  לשכת נצרת במג'ד  אל כרום .  14חלקה  19037

 מידע ומסמך שיש בהם כדיל להבהיר הנושא . 
 

במועצה  ונציב תלונות הציבור פנים ההמועצה . מבקר  ת האחריות למתן התשובה חלה על ראש המועצה באמצעות מהנדס
 הציבור בנצרת .  בקש תשובת המועצה קודם למשלוחה למנהל לשכת  נציבות תלונת 

 
 פניית חבר מועצה ) ע.כ (  בעניין שדרוג ביה"ס עומר אל חטאב בפני רעד"א 

פנה חבר המועצה )ע.כ(  למבקר פנים ונציב תלונות הציבור  במועצה כאשר לטעמו  מטריד אותו העיכוב  04/07/2018ביום 
 . לימודים בפרויקט והחשש  שהקבלן לא ישלים את כל  העבודות לפני תחילת שנת ה

 
 רקע    

 
הנפיק משרד החינוך התחייבות תקציבית לחיזוק בי"ס עומר אל חטאב מפני רעידת אדמה  בסכום של   17/12/2014בתאריך 
424,375  . ₪ 

 
בפני רעידת  הנפיק משרד החינוך התחייבות תקציבית למימון שדרוג  בי"ס עומר אל חטאב 14/02/2016בנוסף , בתאריך 

 ₪ .  1,033,520אדמה  בסכום של  
 

הנפיק משרד החינוך התחייבות תקציבית השלמת מימון שדרוג  בי"ס עומר אל חטאב בפני  06/06/2017בנוסף , בתאריך 
 ₪ .  1,100,764רעידת אדמה  בסכום של  

 
יצוין כי  בשנים אלו  התקיימו   דיונים   בבחינת חלופת שדרוג המבנה מול  חלופת פינוי ובינוי  על אף הרשאת משרד החינוך 

 המקורית שמלכתחילה  התבססה  על  תכנון  לשדרוג ולא  הריסת המבנה . 
 

מעיד על קיום מקור מימון . המסמך ה -אשרה קבלת השלמת המימון 11.07.2017מיום   06/2017המועצה בישיבתה  מס' 
אישור התקציב ע"י  משרד הפנים  פורסם מכרז .  ולאחר אשור ועדת המכרזים   -לאחר אישור משרד  הפנים לטופס  התב"ר

  המשמש אשור להתחלת ביצוע ע"י הקבלן . –נחתם חוזה 
 

אלמלא  האיחור  במועד  הפקת   2017היה ניתן להשלים משימת חתימת המועצה על  החוזה  לפני סוף  שנת לדעת הביקורת 
אפשר חיזוק מבנה לבי"ס יסודי עומר אבן אל חטאב  27/06/2018מיום    2016028. היתר  זה מס'   27.06.2018היתר הבנייה 

מ"ר  2362מ"ר מעליות +  10מ"ר מבואות וחדרי מדרגות +  145מ"ר ממ"מ +  183מ"ר +  122ותוספת בשטח עיקרי של 
  שטח קיים . 

 קרי  בטרם  הנפקת  ההיתר הנ"ל .   03/2018התחלת העבודה הייתה בחודש  צטער למ
 

ויכוח  מתמשך בין המפקח והמתכנן !!   לבין  הקבלן הזכיין   על חריגות ו/או סוג וטיב התעורר    2018יולי   –בחודש יוני 
 החומרים  .  

 
לבדוק ביצוע ) הצעת (  הקבלן  מול  כתב הכמויות המפורט של  ההרשאה התקציבית )  היה חובת המהנדסת יודגש  כי  

האם מדובר מלכתחילה בהערכה שגויה של המתכנן  או    -בפני הנהלת המועצה   ולפענח  החריגה₪ ( מל  2.134אומדן = 
חוזה ? האם ראש המועצה , שמא  בהצעת קבלן שאינה ריאלית ?  האם ביצוע העבודה בהתאם לנדרש בחוזה ומסמכי ה

המפקח , מנהל ביה"ס הטילו  עבודות נוספות על הקבלן ? האם הקבלן משתמש בחומרים מסוג ואיכות החומרים כמפורט 
במסמכי החוזה ? האם המחלוקת ניתן להכריע בה בחשבון הסופי או כבר  בחשבון הביניים ?  האם הביצוע של הקבלן 

 לשביעות רצון המועצה ? 
 

ר לעומק  עלה כי עובר לתחילת ביצוע  עבודת הבנייה , התעורר  הצורך לשפץ את מבני השירותים של בית הספר ולשם מבירו
מ"ר העתידים לשמש בזמן ביצוע  90 –כך בוצעה בנייה זמנית מחומרים קלים בקומה שלישית של ביה"ס בהיקף של כ 

 וד שיופנה מהכיתות . העבודות נושא ההיתר כשירותים זמניים וכמחסן  לאחסון הצי
 
הצעת שינוים בהתאם לשטח , בכפוף  למסגרת ההרשאה התקציבית ,  חייבת באישור מוקדם של הנהלת  דעת הביקורת ל

להיתר שיכלול תוספת זמנית זו בהיתר יו כי  המועצה סמכה ידה על ניתן להחליף ע"י המועצה היה המועצה  , ואת המפקח 
 . על ביצוע העבודה הזמנית , אולם מסיבות שאינן ידועות התברר בדיעבד כי הדבר לא נעשה או לכל הפחות להודיע לוועדה 

ובכפוף  להיתר בהוראה בכתב ע"י מהנדסת המועצה  של  ההנהלה חייב להיות  שינוי מאושר למען הסר  ספק  יובהר  כי  כל  
  . 
 
בקשה להיתר בנייה ולשימוש במקרקעין לאישור החריגות מהיתר  25.07.2018המועצה הגישה ביום לביקורת  נודע  כי   

לאלתר וללא כל   , ומנתה עו"ד  למעקב אחר  ההתפתחויות  וכל שיעלה צורך בנקיטת הליכי אכיפה  הדבר ייעשההבנייה 
 דיחוי . 
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 שעות נוספות     
 

 חיוב לעבוד בשעות נוספות 
בהתאם לצורכי העבודה, חייב הוא לעשות כן, אלא אם  שעות נוספותבידי הממונה עליו לעבוד -נדרש עובד על)א(    

 .סיבות אישיות, המתקבלות על דעת הממונה, שבגללן אין העובד יכול להיענות לדרישת הממונה קיימות 
 אין לחייב עובד במשרה חלקית לעבוד בשעות נוספות החורגות ממכסת יום העבודה הרגיל;     )ב(
ד להעסקה זו במקרים חריגים כשתנאי העבודה מחייבים זאת, יש לקבל מראש את אישור של האחראי במשר      )ג(

 . במסגרת מכסת השעות הנוספות המאושרות למשרד
 כללים לחישוב שעות נוספות  

 חשבות רק שעות שהעובד עבד למעשה מעל למכסת שעות העבודה הרגילות  אשר הוא חייב בה;נ שעות נוספות      א(
אם מטעמים של סדרי עבודה או מטעמים אחרים מתחיל עובד לעבוד אחרי השעה שנקבעה לתחילת העבודה או      )ב(

מקבל רשות  עוזב את מקום העבודה לפני שעת סיום העבודה, או עושה הפסקות בתוך שעות העבודה או
 יובאו בחשבון רק שעות עבודתו בפועל; -להיעדר בתוך שעות העבודה לעניין שאינו קשור בעבודתו 

 חתימה בעת כניסה לעבודה וביציאה ממנה בעת עבודה בשעות נוספות  
בכניסתו לעבודה וביציאתו   רק אם החתים את כרטיסוכל עובד זכאי לתשלום בעד עבודה בשעות נוספות       א(

 ממנה, במשך כל החודש;
 האמור לעיל אינו חל על עובד אשר ביום עבודתו נמצא מחוץ למקום עבודתו הקבוע באותו יום     )ב(

 תשלום שעות נוספות לפי רישום  
את  ירשוםתשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה באישור ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך , העובד 

 עליהן .  וידווח שעבדהשעות הנוספות 
 

 שעות כוננות 
כפי שהוקצו לו, לפרקי זמן שונים,  נכונותו להעמיד עצמו לרשות המשרדתוספת המשולמת לעובד תמורת  -"כוננות" 

ו. מטלה יכול לצורך ביצוע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת האחראי או מי מטעממעבר לשעות העבודה הרגילות, 
ל לפי החלטת ו, הכלצורך מתן מענה לבעיה שהתעוררהותהא סיוע טלפוני, התייצבות פיזית במשרד או במקום אחר 

 האחראי או מי מטעמו.
או אחרת ובמידת הצורך להתייצב פיזית  להיות זמין לכל קריאה טלפוניתעל עובד שהוקצתה לו מכסת כוננויות 

 ידי האחראי ולפי צרכי המשרד.-דרש עלבמשרד או במקום אחר, בהתאם לנ
 חשוב לציין כי : 

 כוננות מאשרים  לעובד שלא מקבל בשגרה שעות נוספות  . 
כוננות מאשרים  לעובד שנותן מענה לבעיות הכרוכות במניעת סיכון בחיי אדם , נזק לרכוש , פגיעה בתהליכי עבודה 

  .... 
 העבודה .העובד חייב להימצא בכוננות בביתו לרגל צרכי 

 
 

 חוקת העבודה  27.8סעיף  –פיצוי על כוננות 
העובדים ברשויות המקומיות בכל הדירוגים שלגביהם לא נקבעו בהסכמים ארציים הוראות מיוחדות אחרות בנושא 

 כוננות , ונדרשים להימצא בכוננות ביתם לרגל צרכי העבודה אחרי שעות העבודה , יקבלו תשלום עבור הכוננות .  
 
 

 קריאת פתע 
, שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור למקום עבודתו אחרי הפסקה של עובד אשר אינו זכאי לכוננויות

 .  של התקשירלפי הנוהל .שעה אחת לפחות, מקבל תשלום בעד השעות הנוספות בהן עבד 
 
 

 שעות גלובאליות 
 שעות גלובאליות  מהווה פיקציה של שכר ולכן אין לשלם לעובד שעות גלובאליות . 

 
 

 השתלשלות הדברים 
 

 שעות נוספות .   -מנהל הרכש כפוף  למנהל כספי . דרישות תפקיד  מיוחדות  למנהל  הרכש  
  

ביטול האיחוד והקמת הרשות לביקורת נודע  , החשב המלווה לשעבר   הורה לעובדי המנהל הכספי  להגיש , בתקופת  
 החדשה עד לייצובה  ,  דוח  על שעות נוספות לפי דיווח  .

 
 חלק  מעובדי המנהל הכספי  קבלו  שעות נוספות לפי דיווח .    12/2014החל  מחודש 

  
כוננות (  אולם לאחרונה  בקש  הקניין  אישור בכתב על תוספת שעות הכוננות )  המרת השעות  הנוספות  לפי  דיווח  לשעות 

 בקשתו נענתה בשלילה . 
 
 
 
 

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/34e22428a0f30b39c225770c003a075e/e1d2d1e833f9a9fdc2257482002e64b2?OpenDocument
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/34e22428a0f30b39c225770c003a075e/e1d2d1e833f9a9fdc2257482002e64b2?OpenDocument


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

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

  ה בקר
 

לפקידים , התקשר לפלאפון  הקניין שלא ענה לו  ואז הפחית   16:00הגזבר העשוי להזדקק במהלך עבודתו אחרי שעה 
 מתלוש שכר הקניין  . ₪   1200שעות כוננות בשווי   07/2018בחודש  

 
מבדיקה עולה בעבר הקניין  היה  כפוף  למזכיר המועצה  .  עובדי המנהל הכספי קבלו  שעות נוספות לפי  דיווח ,   השעות  

 נקלטו תחת סמל שעות כוננות   . 
 

ת השעות הנוספות לפי דיווח ללא תיעוד ) ללא הטבעת כרטיס נוכחות (  כמעין שעות  פ ס ו ת כ ת  ש מ ש מ ה ת  ו נ נ ו כ
ר כ  . ש

 
 כה בתשלום שעות לעובדי מח' הגזברות כאמצעי להשגת "שקט תעשייתי" בשגרת עבודתם עד  לבקרת  הגזבר המועצה המשי

 

 סיכום והמלצות :  

המועצה הפעילה  מערך  שעות  נוספות  מבלי להגדיר  נהלים מפורטים וייחודיים בעניין שעות נוספות / כוננויות.  בכלל זה 
לאחר שהפעילה  כוננות, את הצורך בהמשך קיומה של הכוננות, כמו גם לתחקר אירועים סמכות  המועצה  לבחון תקופתית, 

 שבהם הופעלה הכוננות הלכה למעשה ולהפיק לקחים מהפעלה זו, והכל תחת הבקרות הנדרשות.
 

את  לאור ההיקף הכספי הניכר של עלות  שעות נוספות  ולאור הממצא בדבר אופן השימוש בכוננויות, מן הראוי להחיל
השימוש בכוננויות אך ורק למקרים ההכרחיים , ולתפקיד לגביו  נקבע  זכאות בנושא כוננות  , לאחר שנבחן השימוש בכל 

 החלופות האחרות. 
 

 הדבר נדרש על מנת למנוע מצבים שבהם משתמשים בתשלום עבור שעות נוספות / כוננויות כהטבת שכר בלתי ראויה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

  2017מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות דוח 
 
 תחום כספי    1. 1

 ממצאים 
. הדוחות  2017על מצבה הכספי של המועצה בשנת  דין וחשבוןראש המועצה לא מסר למועצה אחת לשלושה חדשים  .א

 לא תוקן לא נדונו במליאת המועצה.  2017הכספיים הרבעוניים לשנת 

 לא תוקן בכתב על פעולות המועצה  .  דין וחשבוןראש המועצה לא הגיש למועצה אחת לשלושה חודשים  .ב

בחוות דעת המבקר החיצוני על הדוחות הכספיים של הרשות המקומית נכללה הפניית תשומת לב לגרעון  המצטבר בו מצויה  .ג
 .      תוקן המועצה . 

 
 וחוקי עזר  גביית אגרות והיטלים בהתאם לחוקים - 1.2 

בקדנציה קודמת הפקחים  השתמשו  בפנקס קבלות ידני והנפיקו  ולו למראית עין  התראות/ אזהרות  . במרוצת הזמן  חל   .א
קיפאון  בכל הקשור לאכיפת חוקי עזר ע"י המועצה  . לפקח אין סמכות פורמאלית לאכיפת חוקי עזר  קרי  כתב מינוי כולל 

להאצלה ואכיפת צוו עבירת קנס. ע"מ לגבות קנסות היה צורך ברכישת מכשיר, מסופים  האצלת סמכויות  ואישור המליאה
והתקנת תוכנה חדשה ברשות . נתקבלה הצעת מחיר ממשק וכלכלה  והנושא  בטיפול . חברי המועצה בקשו לקדם נושא 

 לא תוקן אכיפת חוקי עזר אולם  טרם הוזמן מכשיר קודן / סיפון  להטלת קנסות . 

ביקורת המליצה על מינוי פקחים במחלקת התברואה כולל אכיפת חוקי עזר . המועצה השאירה  פתח להתערבות ועדת ה .ב
לא מונו אשכול בית הכרם  ואם אשכול בית הכרם  לא יממן את העסקת הפקחים והרכבים  המועצה תהייה חייבת למנות   . 

  פקחים נוספים

קנס  לא תוקנו .  ראש המועצה לא מנה צוות לתיקון הליקויים כמתחייב בנושא עבירת   2014ממצאי דוח  ביקורת  שנת   .ג
 לא תוקן מהוראות החוק .   

הייתה היערכות  ראשונית  לחיובי  שלטים  שנתקלה בהתנגדויות בגלל כפילויות ברישום מס' השלטים . עקב ההתנגדויות  .ד
  מוקפא הטיפול הוקפא עד לביצוע  סקר שלטים  . 

ש לשלם  כסף ע"ח  סלילת כבישים  נענה בשלילה  . הכסף יוחס כתשלום ארנונה  מאידך  פיתוח תשתיות תושב שלכאורה בק .ה
ע"י משרד השיכון  באמצעות חברת יהל  מהנדסים  בשכונת " סעבאניה" כדוגמת היטל סלילה רחובות , היטל תיעול , היטל 

 . חד פעמיבגין  מגרשים של רמ"י  . פיתוח שטחים ציבוריים מגולמים בהוצאות הפיתוח שהמשתכן  ישלם 
 
 

 תחום  ארגוני  - 1.3
 המלצת  
 על המועצה לקבוע בהקדם מבנה ארגוני מיטבי ולפעול לפיו .   .א

   . המועצה נמצאת בשלב סיום של מבנה ארגוני חדש .  סטטוס יישום : יישום חלקי  
 

 תחום רישוי עסקים    - 1.4
 המלצות    

הגברת  ומודעות לצורך  ברישיון  עסקים באמצעות  תהליכי הסברה , פרסום מידע לידיעת  הציבור אודות עסקים ללא  .א
 רישיון .  

הנדסה , תברואה , רישוי עסקים לריכוז ליקויים בעסקים אשר חורגים מהחוק  לרישוי  –תיאום בין מחלקות המועצה  .ב
 עסקים . 

 הצגת תלונות הציבור, סכנות  בישיבות עם בעלי עסקים  ובקשה להתייחסות ופתרונות  .ג
 ישיבות עם  בעלי  עסקים   כדי לקדם "מצב   תקוע"  .ד
 תיווך בין בעלי  העסקים   לגורמים  מאשרים  .ה
 הסתייעות  בבעלי  מקצוע פרטיים  וייעוץ  משפטי .      .ו

 ן .אכיפה נגד בעלי עסקים הפועלים ללא רישיו .ז

שדרוג תפקוד המחלקה לאור הרפורמה  ברישוי  עסקים לדוגמא הפעלת " היתר מזורז " לעסקים שאינם מוגדרים  .ח
 עסקים פשוטים .  –כמסוכנים 

   הנפקת היתרים לבעלי עסקים שעמדו בדרישות  -סטטוס יישום : חלקי  . 
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 תחום חירום   - 1.5

   תוקן  חלקיתבנושא  מערך החירום וההערות .   2016ראה ממצאי דוח  ביקורת  . 
 
 
 תכנית  זוגות  צעירים.   2 

 
 חסרון מסלול בנייה עצמית 

 יום ממועד  בחירת המגרש .  50לו"ז  לתשלום  צפוף .על הזוכה במגרש לשלם עלות המגרש  תוך  .א
 המלצה 
   הרשות תסייע  לתושבים  בגיבוש הסדר תשלומים כללי טרם החתימה על חוזה חכירה .  .א

 חסרון מסלול מחיר למשתכן 
   לא מדובר במסלול שבא להיטיב עם החזקים , אך מדובר בשיטה שללא ספק , לא נועדה להיטיב עם החלשים .  .א
  המלצה
במידה ולא יהיו   יזמים  מציעים) משקיעים (  במכרזים שיצאו במסלול  מחיר למשתכן ,  מומלץ למועצה  לבקש   .א

בנייה עצמית . החלפת המסלול  נחשב כצעד מרכזי  –החלפת  המסלול של מחיר למשתכן  למסלול  מגרשים 
 ת . בניסיון המועצה להביא לירידת מחירים עקב החיסכון הטמון בבניית  עצמי

 חסרון מסלול בנייה רוויה 
 רוכש  הדירה לא חייב להיות  בעל תעודת זכאות  . לא נקבע שיעור יחידות הדיור שיוקצה  בעדיפות לבני המקום .    .א

 המסלול עלול  להטיב עם בעלי ההכנסות הגבוהות מבחוץ , ולפגוע באוכלוסייה החלשה ביישוב .  .ב

הקבלנים הזכיינים ינסו לצאת מהמסלול  ולמכור  חלקות אדמה לבעלי בהעדר צפייה לביקוש אמתי לדירות ,  .ג
 הכנסות גבוהות .

 המלצה 
לבקש ממשרד  השיכון ומנהל מקרקעי ישראל   נקיטת פעולות  כנגד יזמים זכיינים שינסו  להחליף  המסלול  על  .א

כו  במכרז ומחכים לתנאים דעתם  עצמם ללא  בקרה  וגם נקיטת  פעולות כנגד יזמים שיושבים על הקרקע  בה ז
 טובים יותר כדי להתחיל בבנייה .  

 מעקב 

  /שלפיה  בבנייה רוויה (  שני מתחמים  זכיין –) א.ח התקיימה ישיבת הבנות בין  נציגי  המועצה  לבין  הקבלן
 מתחייב הקבלן לבנות דירות  ולא  למכור חלקות  אדמה , ועדיפות ראשונה לבני המקום .

 45111ון מסחר והשקעות בע"מ ) זכיינית שני מתחמים בבנייה רוויה ( מכרה שני המתחמים חברת סארי הצפ  ,
לשני אנשים שונים ושבה ומכרה אותם לחברה אחרת . כל המכירות בוצעו מבלי לבקש או לקבל אישור  45138

נחתמו עם משרד השיכון  בכתב ומראש . משרד השיכון המליץ לרשות מקרקעי ישראל על ביטול ההסכמים ש
 .החברה וכפועל , יוצא , ביטול את הסכמי הבנייה  

 
 
 
 
 
 
 .  הסדרת  משק הפסולת  3

 הערות הביקורת 

המכלים מוספרו לפי סדר רץ במסלול פינוי האשפה שאינו תואם מסלול  סדר הליכה  רץ של מערך הגבייה  /  מספור מבנים   .א
 חד פעמי מיפוי תשתיות  ע"י הנדסה , תשתיות מים וביוב , תברואה .   –כי  אין סנכרון בין המערכות 

  חד פעמישנקבע ע"י  המועצה . ₪  100התושבים  לא חויבו  בתעריף כלי אצירה  .ב
 

במקום כל מיכל יישן מרוקן  סופק ,  לפי סדר אספקה  , ללא  תמורה ,  מיכל חדש  . אספקת מכלים  חדשים לזכאים חדשים  .ג
   תוקן .  הדרגתיבהליך 

 
 חד פעמי  .מסמכי התכנית  לא הונחו על שולחן המליאה  לצורך יישום התכנית כלשונה  ברשות  המקומית   .ד

 המלצות  
הביקורת ממליצה על הפעלת  מנגנון פיקוח ובקרה על עבודת הקבלן שלפיו הקבלן יעביר לאשכול  מידי כל סוף חודש  .א

בעבודה , דו"ח שיוכן על פי המתכונת שתיקבע על ידי הפקח , לגבי מועדי הפינוי ) תאריכים ושעות ( , מספר הפינויים , פרטי 
סטטיסטיים  . האשכול ידרוש מהקבלן להתייצב עם רכבי הפינוי וצוות העבודה כלי הרכב המפנים , צוותי העבודה  ונתונים 

, במקום  שעליו  יורה  הפקח , לפני תחילת כל יום  עבודה . במידת הצורך תערך בדיקה פרטנית של איכות העבודה , סיורים 
אשכול בית הכרם , מ. תברואה מ.מ  –ראש תחום סביבה  –בשטח , מעקב אחר עבודת הקבלן וכיו"ב ע"י  צוות פיקוח  עליון 

 מג'ד אל כרום , רפרנט תקציבי  ע"מ לממש חוסר הפינויים בהפחתת התמורה הכספית לקבלן .
של נציג  בחינת שיטת הקיזוזים מחדש  כי  בעקבות הסיורים המשותפיםלגזברות  ומחלקת התברואה  הביקורת ממליצה  .ב

עד  פן יחסי ) דרישת התשלום של אשכול חלקי סכום חשבונית יקוטיבאו המועצה והאשכול השיפוי של המועצה צ"ל  
 .   לליקויים  גובה הקנסותכפול  ( לתקרה 

   . סטטוס יישום : הקיזוז לא מהותי . לא  יושם 
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 . מערך הרכש    4
 ממצאים 

 לא תוקן : המועצה לא מנתה מנהל רכש .  מנהל רכש .א

: נוהל פנימי לדוגמא  לא רוענן לדוגמא הוראת ראש המועצה בע"פ לקניין  לפרסם באתר האינטרנט כל  הצעה  נהלים .ב
     לא תוקןלא  מעוגנת בנוהל . המחירים לא מעודכנים בנוהל . ₪ אלפי  5מעל 

ה / הזמנה פנימית  : הפניות ברובן הודעות בע"פ / מכתב היוזם . אין שימוש בטופס דריש טופס הזמנה פנימית מחלקתי .ג
   לא תוקןמחלקתי של  מנהל מחלקה כנגד התקציב הפעיל של המחלקה . 

:   אין שימוש בטופס דרישה מחלקתי  הכולל  סעיף תקציבי מתאים לדרישה  לאישור הגזבר סעיף ואישור תקציבי  .ד
 לא תוקן להוצאה הכספית  הכרוכה בדרישה . 

ר בהליך בחירת  ההצעה  הזכיינית  . ועדת  הרכש לא מפרטת או  ממקדת : ועדת הרכש מטפלת בעיקדיון ועדת הרכש  .ה
  תוקן הדיון  בדרישה וחיוניותה .  

:  לא הומצא למועצה ולמבקר המועצה את רשימת מאגר הספקים אשר רשאים להשתתף במכרז  רשימת הספקים .ו
זוטא  . הוועדה לא קבעה את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים כאמור , הרי הפנייה באתר אינטרנט 

 לא תוקן חופשית לכל הספקים  המקומיים .  

סוגי בוק /אתר אינטרנט של המועצה . למעשה אין רשימה לפי  -פאס : הפנייה לספקים באמצעות דף בוק -דף פאס .ז
מתאימים ופנייה בהתאם .  כל מי שחפץ  בהתקשרות הספציפית  ביכולתו להגיש הצעה גם אם לא  מוכר  מציעים

  לא תוקןכמציע  רלוונטי   בתנאי  שיהיה  מוכן לבצע העבודה לשביעות רצון  המועצה . 
הפנייה באמצעות אתר אינטרנט  נגיש  לתושבי המקום  אולם יש  בה  העדפה של רכישה   : אמנם פנייה למציעים .ח

מהיישוב  על פני  רכישה  מחוץ ליישוב  . אכן  העדפת הרכש  המקומי מהיישוב  יש בה מנוף  לקידום  הכלכלה 
יכות נמוכה קיים יותר כל המקומית אולם יש בה גם קיפוח  לספקים גדולים מחוץ ליישוב . החשש למחירים גבוהים וא

 עוד  העדיפויות בעקיפין  ניתנות למציעים מקומיים בלבד. לא תוקן 

: התוצאה , במרוצת השנה נשמעו טענות  שלכאורה  הנטייה לרצות  ספקים  ספציפיים והפניות   פניות סלקטיביות .ט
 . לא רלוונטי סלקטיביות  . מאידך היו טענות נוגדות  

מיטלטלין בני קיימא ולכן אין רישום וניהול אינוונטר , וגם לא מנהלת מחסן  –מנהלת פנקס ציוד :  המועצה לא ניהול  .י
  לא תוקןולכן לא עורכת ספירות מצאי או מלאי .  

: המבקר לא זומן  לישיבות ועדת הרכש לפחות לדיון בספקים גדולים או  בנושא פתיחת הרשאה   זימון לוועדת הרכש .יא
הרכש במרוצת השנה  לסגירת מעגל המחלוקת שהתגלעה בין חברי ועדת הרכש  , ולא היה מישהו ואף לא כונסה  וועדת 

נט  ע"מ לפתוח הזמנה  על אף אישור מליאת  –שהיה מוכן במרוצת השנה להורות בכתב לקניין או לנציג מטרופולין 
     תיקון חלקי . המועצה . 

 
 

 המלצות     
                                                                                                                                                                       במעקב . תקינת בעל התפקידים כולל מנהל  הרכש  ברשות  .א

 במעקב .    08-2016רכישות ( , חוזר מנכ"ל   -ת ) פרק ב התאמת הנהל  להוראות צוו המועצות המקומיו .ב
 במעקב ריענון נוהל ועדת הרכש לדוגמא .  .ג

  לא יושם. תכנית עבודה מקושרת תקציב  –טופס דרישה בחתימת מנהל המחלקה ותקציבן  .ד

. רשימה שמנוהלת ע"י ועדת רכש לפי  תחומים .   לפי מאגר ספקים מאושרלקבלת הצעות מחירים  ים פנייה לספק .ה
 במעקב  

  חד פעמייוזם , גזבר , מזכיר , קניין .   –החלטת וועדת הרכש לאחר דיון ושמיעת המוזמנים  .ו

  במעקב  .כחריגה  ע"י הגזבר ביצוע שלא היה בתכנון או האומדן או ללא תיאום עם מורשה החתימה והקניין יטופל  .ז

 לא יושם . ניהול מחסן  –מוש יעילה בפריט ככל שניתן . פריטי מלאי יקרים יחויבו יש להבטיח צורת שי .ח
  חד פעמי. שיבה מקצועית יבת ע"י ראש המועצה מחלוקהכרעת ה .ט

 
 

 רכש שנים קודמות   
 ממצאים 

 כאשר יש  עיכובים ,   התהליך  הופך  למשחק כדורגל של העברת הסוגיה מגורם אחד לשני וחוזר חלילה . חד פעמי  .א
 המלצות  

 אין מנהלי מחלקות  . דרישות ללא סע' תקציבי מתאים ע"מ  למנוע  שיתוף מנהלי המחלקות בהכנת תכנון צריכה  .א
 . לא יושם תכנית רכישות  עפ"י מטרות ויעדים  .ב
 . לא יושם   הרחבת הרכב ועדת הרכש  .ג
 חד פעמי  .ע"י ראש המועצה  בשיבה מקצועית  נה וכרעתחלוקת מ .ד
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 . מערכת שכר ממוחשבת   5
 ממצאים 

בהתאם לדוח  החשב .  , המועצה ביטלה חריגות שכר בדירוגם השונים  באופן חלקי . לא רלוונטי לדוח כספי )ש.ק(בהתאם  .א
 המלווה המועצה עמדה בהתחייבותה לביטול  תוספות שכר  חריגות  וכן עמדה בהתחייבותה לעבוד  בהתאם להנחיות אגף כ"א  ושכר .  

 לא רלוונטי אין  נוהל לטיפול בחריגות שכר  .  .ב

 לא נמצאו "חריגות שכר לכאורה" . לא רלוונטי . .ג

התחילית בניגוד לחוזרי המנכ"ל  ואף המתווה המוסכם בין משרד האוצר מול מרכז  החלטות העדכון של טווח  רמת השכר  .ד
   שלטון מקומי לשינוי רמות  השכר . תוקן חלקית

 . . לא רלוונטי 6.58 –(  משרות ללא תקן לדוח הכספי ) ש.קבהתאם  .ה

  אין נוהל להערכה וקידום  עובדים . לא תוקן. .ו

ל ועד העובדים עם תיעוד  בכתב  בכל  הקשור  לקידום   העובדים הזכאים בדירוג מעולם לא התקיימה התייעצות הנהלה מו .ז
 ודרגה בעתיד . לא רלוונטי 

הוגשו לא מעט בקשות בכתב ובע"פ לתוספות שכר לעובדים המועסקים בדירוגם השונים, ואף לא נענו בשלילה בכתב  . הדבר  .ח
 חד פעמי   משפיע לרעה  על יחסי אנוש עמיתים  וממונים במועצה . 

 לא רלוונטי  ש.ק ( .)  9 – 17פרק   2015התעלמות הרשות ממצאי  דוח   .ט
 המלצה   

  אדם ליישום תנאי שרות העובדים  בדירוגים  השונים במועצה מקומית  מג'ד אל כרום . לא יושם–להכין קובץ נהלי כח  .א
בחינה מחדש לעדכון טווח שכר כלל העובדים שבחוזי בכירים בכפוף למסמך משרד האוצר  מיום   -כצופה פני העתיד  .ב

   לא יושם  ..  24/09/2017

  לא יושםנט   .  –ביקורת  מעמיקה  לאחר חיבור מח'  הביקורת  למערכת מטרופולין  .ג
 
      2017.  עדכון הצעת  תקציב  6

 ממצאים   
 :  ליתארנונה כל

לפי תקנות חוק הסדרים במשק וגבייה , הוחלט כי העלאת התעריף תהיה בכפוף להנחיות משרד הפנים  לשנים ₪ . אלפי  13,283 –כ  2014הגבייה בשנת 
2015  - 0.75%  ,2016 – 1.27%  ,2017 – 1.77%  . 

אפוא ירידה ריאלית  בגביית ארנונה   לשנת יוצא ₪ .   13,570 -כ  22/08/2017כפי שהוצגה בפני המליאה ביום   2017מסגרת  תקציב ארנונה כללית לשנת 
 ₪  .אלפי  200 –. השינוי הנומינאלי בגביית  הפיגורים לפי הצעת העדכון  כ  2014ביחס לשנת ₪  אלפי  216 –כ    2017

 :   נוךעצמיות  חי
וח המועצה גובה אגרות רישום גני"י חובה וטרום חובה  שלא מעוגנות בתשלומי הורים המאושרים ע"י  משרד החינוך . כמו כן  המועצה מקזזת ביט

ה  או  כיסוי תלמידים מכספי  הניהול עצמי על אף  שקיימות שתי אפשרויות או שהמועצה תגבה מההורים ביטוח תלמידים למימון פוליסה בבעלות  המועצ
עצה  ולערוך עלויות פוליסה בבעלות  ביה"ס  יהיה  ישירות ע"י בתי הספר . יוצא אפוא קיים צורך להסדיר בצורה ברורה יותר את תחומי האחריות של  המו

 רישום מתאים  של  ההוצאה שקוזזה כנגד השתתפות  ההורים .
עומדת  על אפס  . המועצה לא גובה  השתתפות צד ג'  . לא הוגשה בקשה למשרד הרווחה  : לפי הצעת התקציב הכנסות  עצמיות  רווחהעצמיות רווחה 

 לקבלת פטור מהמטופלים  ומאידך ועדת ההנחות ברשות לא פטרה את המטופלים . השתתפות צד ג'  מהווה מרכיב מגרעון  הרווחה  . 
 :  עצמיות אחרים

 י עזר איכות סביבה , שלטים , רוכלים , סימון רחובות . מבדיקה עולה כי בהצעה אין תקצוב לעבירות קנס לחוק
לעומת הכנסות ₪  מל  39 –שהינו ההפרש בין הוצאות החינוך לבין  תקבולי החינוך . תקציב  הוצאות  החינוך כ ₪  מל  5: גרעון החינוך ע"ס   גירעון חינוך

 הגרעון  מורכב ממס'  פרמטרים : ₪ . מל  34 –החינוך  כ 
 המשולמים לרשות נקבעים ע"י משרד החינוך , ללא קשר להוצאה למעשה של הרשות . התעריפים  .1
גרעון זמני עקב  חוסר  התאמה בין  מועד הדיווח של הרשות על היקף התלמידים , הסעות לפי מסלולים וכדומה לבין  מועד הקליטה / העדכון  .2

 של משרד החינוך . 
א" . הרשות מבצעת מימון ההוצאות ממקורותיה  העצמיים ומגישה בקשה  לשיפוי ממשרד חלק מפעילויות  בחינוך באמצעות  " קול קור .3

 "מרכבה" . לעיתים סכום ההכנסה לא תואם ההוצאות שבוצעו בפועל ע"י  הרשות .      -החינוך באמצעות ה 

 קיזוז גננות עודפות  .4

 אגרת תלמידי חוץ  .5

ים המגיעים לרשות בסעיפי ההכנסה  השונים לפי שיטת  ההתחשבנות של  משרד  רישום הכנסות החינוך מתבסס על  דוח מיתר לפי הסכומ .6
 החינוך כאשר תקופת ההתחשבנות משתרעת על שתי שנות לימוד . 

 תקצוב לפי שנת לימוד מספטמבר עד סוף אוגוסט  ורישום בספרים לפי שנת כספים מינואר עד דצמבר  .7

 השתתפות הרשות בחינוך בתחומי  הרשות.  .8
 25%מההקצאה  הכוללת  והמועצה אמורה למממן  75%מהוצאות הרווחה  . משרד הרווחה מממן  0.35 –כ ₪   מל  4:  גרעון  הרווחה  ע"ס     רווחה גירעון

אין  מההוצאה  אולם אין רישום לתקבולים  עבור  השתתפות עצמית כי 75%. בספרי הרשות נמצא זיכוי ע"י משרד הרווחה בחלקה של הרשות בשיעור של 
 גבייה של הרשות מהמשפחות  המטופלות . 

₪ . אלפי   4322: לפי דף ההסבר  של הצעת עדכון התקציב ,  ההוצאות חד פעמיות מוינו  לסעיפים השונים  בגובה מענק  חד הפעמי  ע"ס   הכנסה  מותנית 
אלפי  249 –ירידה בהכנסות עצמיות כ ₪  , אלפי  3449עליה  בשכר  ,  עליה בפעולות  ₪ אלפי  624 –מממן  כ ₪  אלפי  4322למעשה המענק  החד פעמי  ע"ס 

יאוישו  אך ורק  עם הצגת הרשאות  תקציביות  מאושרות ע"י  המשרד  2017בהצעה צוין כי  כל המשרות החדשות שהתווספו לעדכון  התקציב לשנת ₪ . 
לת תקצוב למשרות החדשות .  יוצא אפוא בהצעת  העדכון  אין  הקבלה בין  מקור  ההכנסה המתאים  לסעיף הממן בלבד . הצעת העדכון מאוזנת וכול

הרשאות תקציביות מאושרות ע"י המשרד הרלוונטי  ככל הנראה  נבלעו  בתקציב המקורי או התקציב לאחר העדכון    –ההוצאה המתאים  .  מקור ההכנסה 
 ר מקורות  המימון של  משרות  המאוישות עפ"י  תכניות  .     ולכן עולה החשש של חוסר בקרה אח

 מעקב 

  ועל  ידי משרד  הפנים    2017באוגוסט  22אלפי ש"ח  אושר  במליאת המועצה ביום    85,048בסך    2017תקציב המועצה המעודכן  לשנת
 .  2017באוקטובר   15ביום  

  09.01.2018ושרה  במליאת המועצה  ביום  א 87,115במסגרת   2018הצעת תקציב המועצה לשנת    . 

  בדיעבד .  2018התקציב לשנת עדכון 
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  2017 –( , התשע"ז  3.  הענקת הנחות בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( ) תיקון מס  7

המועצה לא דנה בהענקת ההנחות לפי תקנות  הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( .  בהגדרות לצוו הארנונה נמצא   .א
 לא תוקן למי שמשלם ארנונה בתשלום אחד בתחילת שנת  הכספים ולא יאוחר מסוף שנה .  3%שיעור הנחה 

ם שנקבעו  בתקנות ההסדרים לחייבים העומדים לשנים קודמות  עם  החלת התנאי 339המליאה אשרה הנחות לפי סעיף   .ב
 בתנאים שנקבעו בתקנות ההסדרים , אך בעבר ההנחה לא נוצלה . לא רלוונטי 

ביתרות החייבים עבור ארנונה וחשבונות על בסיס חיוב חד פעמי כלולים חובות מסופקים  שהאפשרות לגבייתם מוטלת  .ג
לא (  מכלל החייבים לסוף השנה.     50%ים מהותיים ) מעל בספק או חובות המיועדים למחיקה בסכומים ובשיעור

   רלוונטי .

מתוכם הנחות שנים ₪ אלפי   5360 –כ  2016סה"כ ההנחות לשנת   05/2017שנידון בישיבה   2016לשנת  4עפ"י דוח רבעון  .ד
.  עפ"י תמצית הדוחות   ₪אלפי  5256 –כ   2016סה"כ הנחות לשנת  2016עפ"י הדוח הכספי לשנת ₪  .  אלפי  133קודמות 

הדוחות מצביעים על   מגמה של ירידה בהיקף ₪  .  אלפי  5294 –כ  2015סה"כ הנחות לשנת   2015הכספיים  לשנת 
. המועצה לא דנה   2016לשנת  ₪אלפי  2758 –ו   2015לשנת   ₪אלפי   3701 –החובות המסופקים  וחובות למחיקה  כ 

כוללת הנחות    22/08/2017שהוצגה בפני  המליאה מיום   2017.  מסגרת תקציב לשנת  2017לשנת  בדוחות הרבעונים 
הנחה  50%המקנה עד יוצא אפוא , בנסיבות העניין  , מעטים אלה שנצלו ההזדמנות וההנחה ₪  .  אלפי  5500ארנונה ע"ס 

קבעו  בתקנות ההסדרים לחייבים העומדים  כי  החלופה הייתה  החלת התנאים שנ   2014בחובות הארנונה עד לשנת 
.  בהעדר חיבור למערכת    2017המבצע הסתיים עד סוף שנת  – חד פעמיבתנאים שנקבעו בתקנות ההסדרים .    

 . ממוחשבת לא ניתן להעריך שביעות רצון מהצלחת המבצע 

 

 
 
 .  גני"י  עומר בן אל חטאב 8

 טרם הושלמו  כדוגמת :   עומר בן אל חטאב  התנאים  להיתר  החדש  של גני"י
  םתשריט חלוקה בחתימת השותפים ומאושר לפי חוק התצהירי .1

 חתימות מינהל  על התוכניות +  חוזה מינהל  .2

 לתקן מהות הבקשה ולהשלים במפרט אחוזי בניה מותרים  .3
 תכלול טופוגרפיה , חנייה , גישה , גדרות  1:100תכנית פיתוח ק.מ  .4

 אישורים  .5

 יתר התנאים  .6
 מעקב 

  המהנדסת העבירה   הבקשה  לחו"ד  מהנדס הוועדה וטרם  נתקבלה תשובה אם התנאים להיתר הושלמו  ו/או ניתן
 להשלימן .  
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 . התמודדות עם  האלימות  ביישוב   9

 עיקרי הממצאים 
העדר עקרונות מנחים לפעולה המבוססים על טיפול מערכתי באלימות .  חסר יוזמות ותמיד יש רק  תגובה מידית לאירוע )  .א

 הפגנה / תהלוכה (  עד  לאירוע הבא .  
ת יחיד  -נציגי מפלגות , נציגי ועד  הורים  ,  נציגים מהיישוב  -בהשתתפות    13/09/2017בישיבה שהתקיימה בלשכה  מיום    .ב

סיכום פעילות והישגי תכנית " עיר ללא אלימות "  לא מסרה מידע ונתונים אודות  מקרים שיארעו  והטיפול שהיה , 
 .   התכנית

 .  1980 -לדוגמא  חוק עזר לפתיחת בתי עסק וסגירתם תש"ם  אי הפעלת חוקי עזר .ג

של עיר ללא אלימות ובכללן : תכנית אכיפה של שיטור עירוני משותף עם המועצה , מבצעי אכיפה , הפעלת  תכניות הליבה .ד
 .  אינה מיושמת ברשותסיירת הורים  : 

 חוסר שיתוף פעולה וסנכרון בין הגורמים הנוגעים בדבר/ המערכות המתמודדים עם אלימות .  .ה

 ת  ביישוב .  בשיעור האלימו לירידה לא הביאההתכנית עד  כה   .ו
 ריכוז המלצות 

 מוקדי אלימות  –בחינה מחדש המקומות שהוצבו בהן  מצלמות אבטחה והאם נחשבים כאזורים המועדים לאלימות  .א
 בחינה  מחדש הפיקוח  במקומות בילוי והפעלת חוקי עזר  .ב
 מתן  הדרכות להורים  .ג
 תכנית מגרשים מוארים בכל מגרשי הספורט ביישוב  –פתיחת מגרשי  ספורט  בשעות הערב  .ד
 גיוס מדריכי חבורות רחוב  .ה
 פיתוח מנהיגות נוער  .ו

 תכניות קיץ ושיווק פעילויות  .ז

דיון בשאלת הקמת תחנת משטרה/ משטרה קהילתית  ביישוב ע"מ  לבצע מבצעי אכיפה משותפים של המשטרה ויחידת עיר  .ח
 טור קהילתי משולב ללא אלימות . סיירות הורים וניידות שי

 מנגנוני פיקוח חברתיים לא פורמאליים .   .ט
 

 מעקב אחר תיקון ליקויים ויישום המלצות 

  . המועצה המקומית מג'ד אל כרום  מודל לחיכוי  במגזר הערבי  לטיפול במקרים של אלימות 
 התקיימו שתי  הפגנות . הפגנה אזורית והפגנה מקומית  .1
 עצרת בכיכר מזרחי   .2
 עצרת מול משטרת כרמיאל     .3
 لوضعהוקם צוות הכולל נציגים ממוסדות המועצה , נציגים ממוסדות החינוך  , נציגי ציבור , אנשי דת     .4

   العنف ظاهرة لمعالجة شامله روؤيه

רווחה ,  –שלוש שעות בלשכת ראש המועצה . תיאום  –כ  04/10/2017דיונים  וישיבות  . לדוגמא פגישה מיום  .5
 פעילות לא פורמאלית  , עיר ללא אלימות ,  -ולוגים , חינוךפסיכ

 עצרת פעם נוספת מול משטרת כרמיאל   .6

  العين ساحة في مميزه واجواء امسيه .7

  28/10/2017   ايام ثالث لمدة االغاني مهرجان .8

  דקות , המדובר על ישיבה עממית , הישגי תכנית  3 –מנהל התכנית לא דווח על הישגי התכנית כי הזמן שהוקצב לו לדיבור כ
 , קיים קושי באיסוף נתונים כמותיים המעידים על הישגי התכנית  )פשיעה(נקודתיים   עיר ללא אלימות  התגמדו   מול אירוע

  " תכנסה ( . לא ה 2016והיא לא מתכנסת בתדירות הנדרשת .)בשנת "  والمخدرات الجنوح العنف مكافحةבמועצה קיימת ועדה 

  . בירוקרטיה במחלקות המועצה  לכן  תיקון הליקויים ויישום ההמלצות איטי 

  רווחה , חינוך , עיר ללא אלימות , נוער בסיכון  ע"מ להגיע לדעה משותפת מול  –חסר סנכרון ותיאום בין המחלקות במועצה
 חן דברים סרק .  / ועדות הרשות אחרת הוועדה תט والمخدرات الجنوح العنف مكافحةועדה " 

  הוקמו באופן ספונטאנילא פורמאליים , מנגנוני פיקוח חברתיים 

  תכנית אתגרים שבתחילת דרכה מתמקדת בפעילות לא פורמאלית  לדוגמא פיתוח מנהיגות נוער .  אין ספק  התכנית תאפשר
 גידול במס' בני הנוער שישתתפו  בפעילויות פנאי . 

 סדנאות  לעובדי המועצה , מגרשי ספורט מאורים  וכו"  הדרכות  לסייעות גני"י , 

  , ביישוב הותקנו מצלמות אבטחה . הנטייה להגדיל מס'  המצלמות 

   במג'ד אל כרום  עולה  שכיחות מעשה האלימות בבתי הספר גבוהה , ואחוז  2016-2017משאלוני המיצ"ב לשנת הלימוד
 ע"מ לאפשר כניסת המועצה  לפרויקט "אתגרים" .  ככל הנראה נים הנוער בסיכון  גבוה . נתוני הסקר היו  מכוו

 הצביעו על מגמה של עלייה בשיעור האלימות ..    2017  - 2016:  נתוני המיצ"ב בשנים   מס' הילדים בסיכון 

   . סר להם  המנהל מאיש בה מורים שחככל הנראה תכניות אח"מ  וכישורי חיים הופעלו  בבתי ספר אולם  לא השיגו היעד
 ולמחנכים  חסר הניסיון והכישורים המתאימים למילוי  משימות התכנית .  , שעות  במערכת  השעות  

 עיקר הבעיות .  2017מפורט ראה  דוח  -תיקים   621 –:  מח' הרווחה מטפלת  כ  מס' התיקים המטופלים ע"י מח' הרווחה
לשכת הרווחה אינה מעורבת עוד  כרוניות , נכויות וסמים .  שטופלו הן בתחום הסיעוד , הכנסה נמוכה , זקנה , מחלות



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

 

 

Majd Alkurum-Local Council                                           
 

_______________________________________________________________________________ 

04-9886877/8/  04-9883750טל:  هاتف }{ Tel  04-9582406 / 04-9882325פקס :فاكسFax  

בניהול  תכנית עיר ללא אלימות  .עובדי הרווחה  מטפלים  בתיקים אולם  מטעמי סודיות  המקרים לא נחשפים בפני 
 אורגנים נוספים  במועצה 

 עצה ומעורבות רבה ומובנית של אחד התנאים להצלחת תכנית עיר ללא אלימות  היא מחויבות ומעורבות רבה של ראש המו
המשטרה .  תכנית הליבה ) תכנית המבוססת על המיפוי העירוני ועל הצרכים והמאפיינים של הרשות ( והתכנית המקומית  

 אכיפה של שיטור עירוני . מספיק  אינה ברת ביצוע כל עוד  ואין 

 טרה שלא אוספת  נשק  ולא מפענחת אירועי בישיבה העממית ובדפי הפאס בוק  ובעצרת כוונה אצבע מאשימה נגד המש
התחנות שכבר קיימות במגזר בטענה שפשיעה  . על פניו נראה קיימת  התנגדות נחרצת להקמת תחנת משטרה ביישוב  

 ...הוקמה תחנת משטרה. הערבי לא היו  פיקטיביות   

  מלהתלונן עקב חשיפת שם המתלונן קיים חוסר אימון והעדר שיתוף פעולה בין האוכלוסייה המקומית למשטרה . פחד
 ומאידך לא מפוענחת התלונה .  

  ועדת עממית המתכנסת בעקבות כל אירוע בתדירות גבוהה  כמעט בכל שבוע .  ועדת חובה/ היגוי  שהורכבה  –ועדות  3נמצא
. ועדת אכיפה  חודשים  בהשתתפות ראש המועצה 3ע"י המועצה מתכנסת בתדירות הנדרשת עפ"י חוק  לפחות פעם אחת כל 

 למיגור תופעת המיגור  ע"י  מנהל עיר ללא אלימות ושיטור קהילתי  מתכנסת לפי הצורך . 
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   בנושא  תכניות חוגים .    2017ראה תובנות מרכזיות מהתלונה בדוח  ביקורת 

 שיתוף בין מ"מ היחידה  לפעילות לא חוסר במתנ"ס ומוסדות החינוך . בעיקר  יחידה "מ הוכחות  מתיאום , שיתוף ונ
 .פורמאלית לבין ראשי  מחלקות המועצה
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 תרשים מבנה ארגוני נמצא אין ב. 

  ועדות חובה של המועצה לא התכנסו בהתאם לתדירות הקבועה  בחוק . 

  לא מונה במועצה  צוות לתיקון הליקויים. 

  ( 10/2013-10/2018סיום כהונת המועצה היוצאת  ) 


