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  31.03.2019                                                                                    דבולכ

  פראס אחמד בדחי , עו"דמר 
  ראש המועצה המקומית 

  ,  שלום רב

   8201דו"ח  מבקר המועצה לשנת    הנדון:

בזה את ך ו(א) לפקודת המועצות המקומיות, הנני מתכבד להגיש ל 145בהתאם לסעיף 

  .2018הדו"ח על הביקורת שערכתי. לשנת 

הדוח מכיל נושאים שונים ומגוונים , המהווים חלק מתחומי הפעולה של המועצה בשנת  

  , בה נערכו הבחירות לחברות ולראשות המועצה . 2018

גורמי המועצה אליהם פניתי במהלך  שיתוף הפעולה מצד,זכיתי למלוא  בשנת ביקורת זו

  ,ועל זה מגיע להם שפו ענקי .פת עבודתי השוט

  ,  צהנכבדי ראש המוע

עשיה פורייה ו קדנציה מוצלחתולעובדיה , ברכותי להיבחרך , ואני מאחל לך ולחברי המועצה 

, הכלכלה ,  והפנאי לכך שהחינוך , התרבות ותגרמושתובילו את היישוב לעתיד טוב יותר , ו

מועצה תפעל הקרע , וכולי תקוה ש י כפרתושב יהיו גאוות כל הביטחון האישיוהמסחר , 

ולחזק את אימון תקין ולהרחבת השקיפות  מנהלמור כלי הבקרה והפיקוח לשי אתלחיזוק 

  הציבור במועצה.

  עלה והצלח

  

  אני תקווה שהמלצות הביקורת שבדו"ח זה ייושמו והליקויים  יותקנו.

  העתק מדו"ח זה מועבר כדין לוועדה לענייני ביקורת.

  , בברכה                                                                                                       

  מחמוד  מסארוה

  מבקר  המועצה                                                                                                     

  

  



  
  
 

  

  

  

 צו המועצות המקומיות

  

(ו)(ו)לא יפרסם אדם דו"ח מן האמור בסעיף זה או תוכנו , לפני שחלף המועד 145סעיף 

ו ראש המועצה באישור הועדה להתיר שנקבע להגשתו למועצה ואולם רשאים המבקר א

  לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת . –דו"ח -פרסום כאמור , לעניין סעיף זה

  

ד להוראות סעיף ו של דו"ח , או ממצא ביקורת בניגוהמפרסם דו"ח כולו או חלקו או תוכנ

  שים .(ו)(ו) או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף האמור דינו מאסר, ששה חוד145

  

  

  " , לא יעד ההצלחה היא מסע" 
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  : כללי
השוטף, הת.ב.רים  , ההתחייבויות שלה וגודל הגרעוןהמציאות הכספית בה נמצאת המועצה

לפעול ממנה ומונעים  החדשה הסופיים ועומס המלוות מעיקים מאוד על התנהלות המועצה
 באותם תחומים שונים ולהגיע למטרות להן היא שואפת.

  
מועצה ע"י בחינת שורה של מצב קושי התזרימי מחייב לייצב את המצב הכלכלי החמור של ה

המצב, ונקיטת סעדים דרסטיים באופן מיידי  ות תזרימיות שיאפשרו להתמודד עםפעילוי
לקופת המועצה  יכניסולצמצום הגרעון השוטף  כגון : הקפדה על יישום חוקי העזר אשר 

  .סכומים נכבדים
  

כל מה שקורה קורה הביקורת בדעה שהכל בעולמנו פועל עפ"י חוק . דבר אינו קורה במקרה ו
ות לריסון התקציב ולחפש אחר פתרונות ר זאת יש לנקוט במדיניות התייעלעפ"י חוק. לאו

אפקטיביים לניהול תקציב שיטתי ונכון, הן בשלב התכנון והן בשלב הבקרה בכדי למנוע 
  הקפאת מנוייםלמזעור ההוצאות כגון : ולמקסום ההכנסות פעול ולחריגות תקציביות כואבות 

  . שניתן   ככל -חדשים 
  

ספקים שונים ,ות להתקשרות המועצה עם נותני שירותים חיצוניים שנה התייחסבדו"ח זה י
.ב.רים , ונושאים אחרים המהווים חלק מתחומי הפעולה של המועצה . המציאות מעידה ת,

ו על תיקונם למרות התרעות הביקורת על קיום ליקויים שונים ורבים שעד היום טרם בא
  בדוחות קודמים .

  
  ₪אלפי 310 של  בסך בתקציב הרגיל ןלגירעונכללה הפנית תשומת לב  זהבדו"ח ביקורת   -

  בהוצאות .₪ אלפי  4,235 -וכבהכנסות    

  ₪ .מיליון  14 -הסתכמו בכ 2018התחייבויות המועצה השוטפות לסוף שנת   -

   ₪ .מיליון  18-המצטבר לסוף השנה  מסתכם בכגירעון סה"כ  ה   

₪  מיליון  21 -שוטפות ו התחייבויות₪ מיליון   3 :רעון א גינמצ  ובתקציבים בלתי רגילים   -

  .עומס מלוות 

(עפ"י נוסחת משרד הפנים (גבייה  78% -הסתכמו ב ברשותשיעורי גביית הארנונה   -

 –המרוכז לגביה כספי הבא את המאזן ה ראה בדף -שוטפת וחובות משנים קודמות)

   - -..  2018לשנת  

שאינם ניתנים (מתן הנחות עבור חובות עבר ) מחיקת חובותהמועצה  נקטה פעולות ל  - 

  ות וקבעה נהלים בקשר לכך. כמתחייב מההנחי לגביה

  .. ₪ מיליון  118 -כהסתכם  ב 2018שנת היקף חובות התושבים בארנונה עד סוף   -

המועצה שילמה חלק מחובותיה לספקים, נותני שירותים וזכאים אחרים. באמצעות   -

  .ת (המחאות לפירעון ) המחאות עתידיו

  ת לשלם באמצעות המחאות עתידיות.  על פי ההוראות, חל איסור על רשויות מקומיו

הביקורת בתקווה כי הנהלת המועצה הנוכחית תצליח במילוי תפקידה ותחזיר את המועצה 

  .סים מאוזניםלפ
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  2018שנת  -גבייה   -מאזן כספי מרוכז  

  יתרות פתיחה  סוג שירות  
  הנחות 

  חובה גולמי 
  תיקונים

  מזומן   סה"כ חובה
  מזומן עתידי 

  0,00  ארנונה-805
4,310,198.77- 

25,522,624.54  
504,309.34 -  

20,708,116.43  14,025,317.30  

יתרת  825
  מיסים

42,848,153.50  
-33'995.52 

 686.65 
-1,322,089.10  

92,112.87  
   

92,112.91  
 0.00  

יתרת -835
 מיסים

 4,020,842.20  
23,276.92 -  

171.80 -  
139,833.50 -  

3,857,559.98  38,608.20  
 0.00  

יתרת -845
  מיסים

4,696,934.50  
31,862.46 -  

197.80 -  
127,769.90 -  

4,537,104.34  39,695.55  
 0.00  

יתרת  -855
  מיסים

5,123,206.30  
50,800.51 -  

134.20 -  
108,667.40 -  

4,963,604.19  87,736.33  
 0.00  

יתרת -865
  מיסים

4,527,416.70  
118,762.70 -  

289.40 -  
99,199.60 -  

4,309,165.00  136,880.52  
 0.00  

יתרת -875
  מיסים

4,454,891.30  
130,308.96 -  

666.40 -  
93,976.30 -  

4,229,939.64  208,094.99  
 0.00  

יתרת -885
  מיסים

4,170,225.40  
156,092.75 -  

5,558.70  
76,997.90 -  

3,942,693.45  269,916.26  
 0.00  

יתרת -893
  2017ארנונה 

5,488,626.60  
14,700.20 -  

49,709.66  
136,437.00 -  

5,387,199.06  3,071,413.90  
 0.00  

יתרת -894
  2016ארנונה 

2,676,942.30  
33,392.92 -  

23,070.20  
66,546.30 -  

2,600,073.28  73,468.20  
 0.00  

יתרת -895
  מיסים

2,261,551.40  
118,778.74 -  

1,209.10  
25,694.10 -  

2,118,287.66  171,163.77  
 0.00  

יתרות -896
  מיסים

3,318,359.60  
343,883.72 -  

4,590.50  
26,726.70 -  

2,952,339.68  200,792.62  
0.00  

יתרת -897
  2014ארנונה 

1,840,180.00  
79,028.33 -  

1,257.10  
15,627.90 -  

1,746,780.87  189,821.80  
0.00  

יתרת -898
  2015ארנונה 

1,908,304.90  
31,909.66 -  

1,541.90  
5,574.70-  

1,872,362.44  308,938.70  
0.00  

  5,249,704.95        סה"כ 
  

  5,249,704.95פיגורים    סה"כ גבייה מיתרת 

5,249,704.95 X 0.4 = 2,099'881.98 

2,099,881.98 +14,025,317.30 = 16,125,198.95 

16,125,198.95   /  20,708,116.43  = 78 %  

    הגביה בפועל  78%

  
  
  
  
  
  
  



3 
 

  1-פרק
כפר קרע –מתקני פרסום ושלטים   

  הגדרות :

תשס"ח הוא כל דבר שיש בו הודעה לרבים בדרך "שלט"  כהגדרתו בחוק הדרכים (שילוט) , 
של כתב ,דפוס, הדבקה, הצגה, הארה, צביעה, חריטה וכיוצא באלה לרבות כל מיתקן הנושא 

  את ההודעה והמשמש לצורך זה בלבד .

כנת השלט או התקנתו וכן כל אדם האחראי להתקנת השלט או שהזמין את ה "בעל שלט" מי
זה , אדם שתוכן השלט  ןלענייים שבהם הותקן השלט , שהוא הבעל או המחזיק של חציר

את הכנתו או התקנתו , יראו אותו כמי שהזמינו כאמור כל עוד לא  משהזמיןמצביע עליו כעל 
  הוכיח היפוכו של דבר .

 :  מבוא

 חוצות פרסום ומתקני פרטיים גורמים של חוצות פרסום מתקני כוללים הפרסום שלטי
 .)"ושלטים פרסום "(מתקני  :להלן( עירוניים 

 של פרסומי מידע ובהם ציבורים במקומות המוצבים שלטים הינם העירוניים הפרסום מתקני
לבעל .פיסכ לתשלום בתמורה עצמם את לפרסם המעוניינים פרטיים גורמים או של המועצה 

 פעילותם את לפרסם שונים לגורמים נועדו לאפשר החוצות פרסום מתקני  מתקן הפרסום.
 שבהם וברחובות בצמתים ,בכבישים בעיקר מוצבים המתקנים הישוב. ברחבי העסקית

 .רכב וכלי רגל הולכי של רבה תנועה
 המיועד סוםרפ במתקן  ,מבנה קיר על - קבוע במיקום מוצבים להיות יכולים הפרסום שלטי

 או שיפוץ עבודות בעת כגון ,זמניים במתקנים זמני באופן מוצבים או  ,פרסום חוצות להצבת
 .ועוד  או עבודות פיתוח בכביש זמני באופן ובמבנים המוצבים בניין של הקמה

 :בכפר הקיימים החוצות פרסות שלטי סוגי להלן

 בעיקר מוצבים הבילבורדים  ,פרסום פני 2 בעלי גדולים פרסום שלטי - בילבורדים  .1
 .הערוני למרכז מחוץ בכבישים מרכזיים או בצמתים

 
 מוצבים המכוונים ,פרסום פני 2 בעלי קטנים פרסום שלטי - צדדים דו מכוונים .2

 הכפר . בתוך הנמצאים בכבישים העירוניים בעיקר
  

 עמודי שילוט או תאורה עמודי גבי על בעיקר פרסום המוצבים שלטי - עמודורים .3
 .בכפר ובותחר

 אוכלוסייה ריכוז באזורי המוצבים דיגיטאליים מסכים - דיגיטאליים פרסום מסכי  .4
 .לעת מעת המתחלף ומואר ממוחשב מידע פרסומי וכוללים

 
 עסקים של רבים פרסומים הצגת המאפשר גדול פרסום שלט - פרסום מרכזיות  .5

 .שונים
  
 

 ברחבי נוסעים לאיסוף סובואוט בתחנות המוצבים פרסום שלטי – אוטובוס תחנות  .6
 הכפר.

, כי חוק העזר העירוני    בישוב המוצבות הכנסות משילוט החוצותלמועצה אין  כי ,יצוין
 לשילוט אינו מיושם .
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 המועצה  גובה אינה מהם פרטי חוצות פרסום של סוגים שני קיימים ברחבי הישוב   ,בנוסף
 .  שילוט אגרות

 נועד אשר לעסקיהם מחוץ עסקים בעלי ידי על מוצב אשר פרטי חוצות פרסום . 1
 פרסום שלטי" :להלן(  במקום הנמצא העסק את העסק לפרסם לבעל לאפשר

 . )"עצמי
 

 ואשר פרטיים מפעילים  ידי על מוצבים אשר פרטיים בשטחים חוצות פרסום שלטי  . 2
או על קורות ו/או מעל   , עצמם המפעילים של שאינם שונים לפרסם עסקים נועדו

 לחברה מסוימת .מסוים  ם מוצרבתים פרטיים ואשר נועדו לפרסלגגות 
 עסק במקומות ושלטים מודעות הצגת על המועצה תפקח" כי ,צוו המועצות המקומיות קובע

 חוקי המועצה לקבוע את ומסמיך ."הצגתם תאסור או ,אחרים במקומות או גבי לוחות על או
המועצה  לסמכות בישוב בהתאם טיםלש והיתרים להצבת רישיון למתן הכללים להסדרת עזר

 המועצה וחובת סמכות את המסדיר , לשילוט בכפר קרע עזר חוק את ועצה קבעההמ ,כאמור
 המוצבים לשלטים שילוט רישיונות הנפקת תוך בישוב שלטים הצבת לאשר או לדחות
 .הכפר ברחבי המוצבים השלטים אחר לפקח המועצה  ואחריות שלטים להצבת.בכפר

 הצבת לאשר השר סמכות את מסדיר 1966 ,  (ו"התשכ ) שילוט( הדרכים חוק יכ ,יצוין
 .לשטחי המועצה) מחוץ( בינעירוניות בדרכים השלטים

 במקרים מלבד ,עירוניות בין בדרכים שילוט הצבת על אוסר )שילוט( הדרכים לחוק 2 סעיף
 הצבת מאשרת אינה המחוזית הועדה כיום( המחוזית הועדה ידי על יאושרו אשר חריגים
 .)כאמור שלטים

 ישובה ברחבי המוצבים והפרטיים העירוניים השלטים בבדיקת התמקדה הביקורת
 תפעול אופן את בחנה הביקורת ,כן כמו .חוצות פרסום עצמי ומתקני פרסום לרבות

 מהצבת וגם באם מיושם חוק העזר המועצה על ידי הוצבו אשר הפרסום מתקני ותחזוקת
 .דועו הפרסום מתקני

  הביקורת היקף

 החוצות פרסום של בחינה וכללה 2018 נובמבר - מאי  החודשים במהלך בוצעה הביקורת
 :לרבות

 .בכפר החוצות פרסום בנושא נאותה מדיניות של קיומה בחינת -1
 

 מערך בניהול המעורבות השונות המועצה אגף רישוי עסקים ויחידות פעילות בחינת -2
מקבלני  גבייה ,העירוניים השילוט מתקני תותחזוק לרבות תפעול החוצות פרסום

 עמידת את בחנה הביקורת .חוקי ועוד שאינו שילוט להסרת ופיקוח השילום השונים
 .התקין הציבורי והמנהל העבודה נהלי ,החוק בדרישות המועצה

 
 הכנסות להפקת הכפר ברחבי חוצות שלטי בהצבת הפוטנציאל מלוא מיצוי בחינת  -3

 יחוד לאלה המוצבים בשטחי ציבור .יבשטחי הפרסום  מהשכרת
 

 ..החוצות פרסום שלטי להצבת כדין ורישיונות היתרים של קיומם בחינת  -4
 

 בטיחות ליקויי של קיומם ,החוצות פרסום למתקני נאותה תחזוקה של קיומה בחינת  -5
 .חזות הכפר על ושמירה
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 ותפעול הולבני המועצה בהתנהלות או הקיימות בבקרות ליקויים של קיומם בחינת  -6

 .הפרסום העירוניים מתקני
מנת  על בכפר החוצות פרסום מערך וייעול לשיפור המלצות לגבש במטרה נערכה הביקורת

 .הכפר  חזות את ולשדרג המועצה  את הכנסות להגדיל ליישם את חוק העזר לשילוט כדי 

הייתה ש 2018בשנת  המועצה פעילות לאופן מתייחסים זה בדוח הממצאים כל כי יודגש
 חירות למועצה.שנת ב

 מתודולוגיה

 עובדי ,טכנית הפקיד מהמחלקה  רישוי העסקים   מנהל עם פגישות קיום כללה הביקורת
 .שנדרשו ככל ,נוספים וגורמים מועצה

 שונים סוגים ,מדגמי באופן ,נבחנו בהם הכפר ברחבי שטח סיורי נערכו הביקורת במסגרת
 תמונה שווה לאלף מילים ). פרק (ראההמוצבים פרסום החוצות שלטי של

  היתר באם קיימים : בין ,לבחון ביקשה הביקורת ,החוצות פרסום בדיקות במסגרת

 .החוצות פרסום ספקי לבחירת מכרז פרסומי ומסמכי  -1
 .החוצות פרסום זכייני עם חתומים חוזים -2
 ציבוריים.שבשטחים  החוצות פרסום לשימוש למתקני זכות -3
 היתירים לשלטים. -4
 על מתקני השילוט. המועצהפיקוח  -5
 תוקפו של חוק העזר לשילוט. -6

 החוקי הבסיס

 .המועצות המקומיות פקודת  -1
 . 1987 ח"תשמ  )מכרזים( מועצות המקומיות  תקנות  -2
 . 2014 -ד"תשע ,)מהיתר הפטורים ומבנים עבודות( והבנייה התכנון תקנות -3
 לכפר קרע עזר חוק -4
 .הפנים משרד והנחיות ל"מנכ חוזרי  -5

 מנהלים תקציר

 החוצות פרסום שלטי בניהול המועצה  התנהלות את לבחון במטרה נערכה הביקורת
  פרסום פרטיים וגורמים שונים. , קבלני ידי המועצה על ישובב המוצבים

   :זה במסגרת דוח שעלו הביקורת ממצאי עיקרי להלן

 ,לנצל נדרשת המועצה אותו חשוב עירוני משאב מהווה ישובה ברחבי חוצות פרסום כי ,יודגש
היתר ליישם את חוק העזר  בין ,המליצה הביקורת ,הדוח מן העולים ולאור הממצאים כן על

 לזכיין או  בכללותו העירוני נושא השילוט ותפעול ניהול העברת כדאיות את ולבחון ,לשילוט
  .  אחרות ברשויות שמבוצע כפי עירוני לתאגיד

  הממצאים עיקרי

  ם חוצות .ים חתומים עם זכייני פרסולא פורסם מכרז ,ואין חוז .1

 דבר הפוגע בחזות הכפר. ישוב המוצבים השלטים עירונית להסדרת מדיניות נקבעה לא. 2

     רישיונות מתן ,ועדת שילוט הפעלת המחייבות העזר העירוני חוק בהוראות עמידה אי. 3

 .בכפר  והסדרת השילוט שילוט    
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 .ונדרש במידה,בניה היתרי מתן במסגרת יההתכנון ובנ חוק בהוראות עמידה אי. 4

 .חוצות פרטיים פרסום הצבת שלטי אחר פיקוח אפקטיבי היעדר .5

 וטרם שנסגרו בתי עסק של שלטים ירוד וכן תחזוקתי שלטים במצב בכפר נמצאו .6

 .העירוני להוראות החוק בניגוד ,הוסרו    

 .גביה בהיבטי השלט וגודלו וום מיק לרבות ,השונים הפרסום זכייני עם התקשרותהעדר . 7

    פיקוח  מבלי לבצע ציבוריים בשטחים שימוש אפשרה לקבלני שילוט שונים מועצהnה .8

 .בחוק פרסום כמחויב או מכרזו    

   אגרות  - הצבת השלטים  קבלני השילוט אינם משלמים לקופת המועצה כל תשלום עבור. 9

  בחוק העזר העירוני . כמחויב שילוט     

  המועצה לא הוציאה ולו היתר אחד לאף גורם ו/או קבלן שילוט בגין שלט שהוצב בשטח .10

  שיפוט המועצה.     

  , ומאז ועד לעריכת  2017(כפר קרע) פג בשנת  נמצא כי תוקפו של חוק העזר לשילוט .11

 האריך את תוקפו .ביקורת זה , המועצה לא התכנסה על מנת לדוח       

 רוניתיע שילוט מדיניות 

 המשאבים על לשמירה שיביאו עקרונות קובעת ושילוט פרסום בנושא עירונית מדיניות
 .תושביה חיי ואיכות חזות הכפר  ,העירוניים

 ,בתחומה להציב מעוניינת שהרשות החוצות פרסום היקף את מגדירה העירונית המדיניות
 ,מגורים שכונות ,מסחר ריאזו ,ראשיים צירים( מיקומם ,פיזורם מידת ,גודלם ,השלטים סוגי

 אשר תכנית המועצה לקבוע על ,העירונית למדיניות בהתאם .ועוד )חינוך למוסדות קרבה
 .בהתאם למדיניותה בכפר השלטים הצבת את תסדיר

 מבקר העיר המקומיות ברשויות החוצות פרסום אבנוש 2015 משנת המדינה מבקר בדוח
 :כלהלן ,החוצות לפרסום שילוט יתותכנ מדיניות היעדר לרשויות בנושא המדינה

 עבודת ערכו ולא בתחומן חוצות לפרסום כוללת תכנית קבעו לא שנבדקו המקומיות הרשויות"
 .המקומית ברשות המקצועיים הגורמים ידי על ובחינתה תכנית הכנת לרבות ,בעניין מטה

 להצבת ךהמער ,זו במציאות.המקומית הרשות מועצת לאישור כזו תכנית הובאה ממילא לא
 ומערכתית רחבה נבחן בראייה לא שנבדקו המקומיות הרשויות של בתחומן הפרסום מתקני

 גדולים מתקנים - האיזון ביניהם על ותעמוד הרשות בתחום הפרסום מתקני כלל את שתכלול
 שבצדי ואלו באיי תנועה שמוצבים אלו ,מדרכות על רחוב בפינות שמוצבים אלו ,וקטנים
 ."הדרך

 :תקורהבי ממצאי

 שילוט ותכנית עירונית מדיניות ,נקבעה בכתב לא , 2018נובמבר   , הביקורת למועד נכון
 השלטים סוגי ,בתחומה להציב רוצה מועצההש הפרסום היקף את המסדירה החוצות פרסום
 ש"מיועמ לביקורת לנמסר בהתאם .ועוד השלטים נראות ,פיזורם ,השלטים גודל ,שיוצבו

אכיפה כי אין תוקף לחוק  לבצע לא היא השילוט בנושא כיום מתייהק המדיניות ,במועצה
  . 2017השילוט אשר פג תוקפו בשנת 
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 בו פרוטוקול מצאה וכן לא המדיניות קביעת על המעיד מסמך מצאה לא הביקורת כי ,יצוין
 .המועצה  של השילוט מדיניות בנושא דנה המועצה הנהלת

 המוצבים השלטים פיזור את ,היתר בין ,שתקבע עירונית מדיניות של לקיומה החשיבות את
לראות  ניתן ,המתקנים בטיחות או /ו בחזות הכפר  יפגע שלא באופן פרטיים גורמים י"ע

אין הכנסות   כאשר  פרטיים גורמים י"ע פרסום שלטי הוצבו בה בכפר מרכזית בצומת
 הכנסה מהווים היו םבלימתק היו ריאליים לו זיכיון דמי בעוד שילוט אגרות בגין מהם למועצה 

   למועצה. 

  :המלצות

על המועצה להתכנס ולאשר את הארכת תוקפו של חוק העזר לשילוט שפג תוקפו  -1
 . 2017בשנת 

 להצבת החובה את תסדיר המועצה  לפיה עירונית מדיניות בכתב לקבוע מומלץ -2
 ללא הוצב אשר שילוט של מלאה אכיפה ותבצע שילוט רישיון בהתאם לקבלת שילוט
 את להסדיר צריכה זו מדיניות .העזר וחוק ובניה לחוק תכנון בהתאם ושלא רישיון
 השלטים סוגי ,הציבורי והן הפרטי הן להציב בתחומה רוצה שמועצה  הפרסום היקף

 ,תקינה עירונית חזות על מנת לשמור על השלטים ומיקום השלטים גודל ,שיוצבו
 תוך בינוי באזורי שילוט פרטי לגבי יותמדינ הגדרת ,לדוגמא כך .ועוד השלטים נראות

 ..'.וכו הצבתם זמני ,חזותם ,גודלם ,השלטים 'מס הגדרת
 

 אשר בכפר שלטים להצבת חוצות פרסום שילוט תכנית תקבע המועצה  כי מומלץ -3
 .בישוב שילוט רישיונות בסיס למתן יהווה

 
 היועץ המשפטי  תגובת

 אכיפה הליכי לבצע אין הרשות של תניזמ להחלטה בהתאם כי הוא למבקר שנמסר המידע"
 נוהל להארכת תוקפו של חוק העזר ויישומו לקביעת עד פרטיים פרסום בשטחים שלטי של

 מערך אכיפה במועצה . והקמתוציבוריים. פרטיים  חוצות בשטחים פרסום שלטי הצבת

 עסקים  רישוי אגף תגובת

 רחב מקצועי צוות בהשתתפות מ"רה אצל דיונים מספר והתקיימו מדיניות טיוטת הוכנה"
 ,גובה ,חזות -לשילוט כללית התייחסות כוללת הטיוטה .ברשות רלוונטיים גורמים הכולל
 תוך ובמרחב במבנה השלט מיקום אפיון – השלט למיקום התייחסות כן כמו .'וכו ,מידות

 ריקים פרטיים במגרשים חוצות שילוט לבין ציבוריים חוצות בשטחים שילוט בין הבחנה
    . ובשימוש

  חובות רישיון :

ולא ירשה לאחר לחוק העזר נקבע כי לא יציג , לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט  2בסעיף 
מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט במקום ציבורי בתחום המועצה , אלא לפי 

שילוט רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה , בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת 
  הקובעת בתוספת .

  בקשה לרישיון :

יש בקשה בכתב לראש לאותו חוק עזר נקבע כי על המבקש להציג שילוט , להג 3בסעיף 
  לפי העניין פרטים או חלקים המתאימים לסוג השילוט המתבקש  –המועצה , הבקשה תכלול 

 שמו , מעונו ומספר הזהות או מספר התאגיד של מגיש הבקשה. -1
 ולל את מידותיו ומקום הצגתו .וט המוצע , הכתרשים של השיל -2
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 החומרים והמידות של השילוט .תכנית המפרטת את הסוג , הצורה , התוכן ,  -3
פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד , לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב  -4

 או המיתקן האמור לשאת אותו והמפרט הטכני שלהם .
בתוספת ציון הדבר בבקשה ו –פקת חשמל לגבי שילוט מואר או הכרוך באס -5

 (ג).4ההצהרה האמורה להלן בסעיף 
ם של בעל הבניין או הנכס שבהם עתיד השילוט להיות מוצג וכן פרטי זיהוי מלאי -6

הסכמה בכתב של בעל הנכס או בעל הבניין שבו יוצג השילוט , לגבי נכס שהוא 
עלים או של הסכמה בכתב של כל הב –בבעלות משותפת של כמה בני אדם 

 הנציגות המוסמכת על פי דין .
7-  

  מתן רישיון :

  לחוק העזר נקבע כי : 4בסעיף 

. ראש המועצה רשאי לתת רישיון , לסרב לתתו , לבטלו , לשנותו , להתנות בו   )א(
תנאים , להוסיף עליהם או לשנותם , ובין השאר , לקבוע הוראות בדבר מקום הצגתו 

מנו ייעשה וכן בדבר מועדי הצגתו ותנאים בעניין ובדבר גודלו של השילוט והחומר שמ
ך לשילוט , החלטת ראש המועצה תינתן מניעת רעש ומטרדים ושמירת הניקיון סמו

 בכתב.
. לא יינתן רישיון לשילוט שפרסומו או הצגתו מהווה לדעת ראש המועצה עבירה או   )ב(

תיו או אם אם , לדעת ראש המועצה , השילוט עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשו
 השילוט מפרסם עסק טעון רישוי שלא ניתן לו רישיון .

מתן הרישיון מותנה  –אר או שילוט הכרוך באספקת חשמל מבוקש רישיון לשילוט מו  )ג(
בהצהרת המבקש בכתב כי הוא לבדו אחראי להצבת השילוט , תקינותו והפעלתו וכי 

 .כל סידורי החשמל יבוצעו רק בידי חשמלאי המורשה לכך כחוק 
...אין להתקין שילוט ולא יינתן רישיון לשילוט , על גבי רכב העומד או חונה בדרך   )ד(

 יממות ברצף . 3ום אחד מעל במק
  תוקף רישיון :

 בדצמבר בשנה שבה ניתן . 31תוקפו של רישיון הוא עד   )א(
 31בלי לגרוע מהוראות חוק העזר , במידה והוסר השילוט , מסיבה כלשהי , לפני   )ב(

 ונית , יפקע הרישיון מאליו .בדצמבר בשנה פל
תקופת חידוש  הוגשה בקשה לחידוש רישיון , ושולמה אגרת שילוט מראש בשל  )ג(

הרישיון , יראה את מגיש הבקשה כמחזיק ברישיון שילוט תקף בשל תקופת החידוש 
, וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש , למעט אם נשלחה על ידי ראש המועצה 

 רב לחידוש הרישיון .הודעה בכתב , ולפיה סי
 עירונית שילוט ועדת

 כי קובע )"העזר חוק" :להלן(,  2013-מודעות ושליטים, התשע"ג ( לכפר קרע עזר חוק
 סעיף .המועצה  ראש ידי על תמונה אשר מקצועית לשילוט ועדה תפעל במועצה 

 אותהור את נוגד אינו השילוט המבוקש האם לבדוק השילוט ועדת את מחייב )לנוהל1(ב.5
 .עזר חוק

 לגבי ,היתר בין ,בכפר השילוט בנושא העיר לראש מייעצת כוועדה משמשת השילוט ועדת
 שלטים להצבת המתקבלות הבקשות את לבחון נדרשת השילוט ועדת .החוצות פרסום שלטי

 .הבקשות דחיית או אישור המועצה על לראש ולהמליץ בישוב

בכל הנוגע להענקת רישיונות אמות מידה  המועצה תקבע כי קובע העזר לחוק א') 6סעיף (
ה ואמות המידה יכול שיתייחסו למקום השילוט , אופן הצבתו , צורתו , גודלו , לפי חוק עזר ז
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צבעיו , סוג החומר שממנו הוא עשוי ותוכנו (כל סוג שילוט המחייבים התייעצות עם הוועדה 
הנדס המועצה , מזכיר חברים , כדלקמן : מ 3-המקצועית לשילוט  שתהיה מורכבת מ

  יבה במועצה .המועצה ומנהל היחידה לאיכות הסב

  :הביקורת ממצאי

 נמצא כי המועצה לא מינתה ועדה לשילוט בניגוד לאמור בחוק העזר . -1
המועצה לא   האחרונות בשנים הישוב בשטחי הוצבו אשר הרבים השלטים למרות . 2

 הצבה של אף שלט . אישרה
שילוט באגרה חוק העזר ולא מחייבת בעלי ה נמצא כי המועצה לא מפעילה את . 3

 כמתחייב .כלשהי 
 רישיון לקבל עסק ברישיון הטעוניםישוב ב העסקים בעלי את מחייבת לא המועצה  . 4

 .העסק רישיון לקבלת כחוק כתנאי שילוט
 של העזר חוק הוראות עם אחד בקנה עומד אינו שילוט רישיונות הנפקת היעדר . 5

 שילוט ותרישיונ המחייב הנפקת המועצה
 של והאכיפה הניהול יכולת על דבר המקשהאין במועצה מפקחים ומערך אכיפה ,  . 6

 .רישיון וללא כדין שלא המוצבים בעיר שלטים כלפי המועצה
 חוצות פרסום שלטי להציב פרטיים לגורמים אפשרה המועצה ,רבות שנים במשך . 7

 ואף פרטיים טחיםשב )ועוד מרכזיות ,עמודורים ,מכוונים ,הכפר ( בילבורדים ברחבי
שילוט  רישיונות ללאו המועצה בצורה אקראית ללא פיקוח של הציבוריים בשטחים

 דבר שפגע קשות בחזות הכפר .
 בכפר המוצבים השלטים של מיפוי ערכה לא המועצה  כי ,עולה הביקורת מבדיקת . 8

 או ציבורי בשטח ממוקם השלט האם מיפוי לרבות ,כחוק בקבלת היתר והמחויבים
 מידע המועצה  בידי אין ,האמור היעדר המיפוי בשל .אכיפה ביצוע לצורך פרטי

 וכן ,כחוק קיבלו היתר לא ואשר בהיתר המחויבים השלטים בכפר כל את המרכז
 .לשלטים היתרים להסדרת פועלת לא המועצה

 גבי על מותקן שחלקם ,בניה היתר המחייב בגודל רבים שלטים ישובב שישנם למרות . 9
 למועד נכון ,והבניה התכנון לחוק בהתאם בניה בהיתר מחויבים  ועצמאי מתקנים

בכניסה  פרסום שלטי להצבת המועצה לא הפיקה היתרים )2018נובמבר ( הביקורת
 .לכפר ו/או בתוכו השייכים לגורמים פרטיים 

 לשלול יכולה לא המועצה ,שילוט רישיונות הנפקת והיעדר אי יישום חוק העזר בשל .10
 ביצוע על המקשה דבר ,כדין שלא שלטים בכפר מציבים אשר םלעסקי רישיונות

 .בכפר הוצבו אשר השלטים אחר פיקוח
  
 :המלצות

 ועדת על .חתומים מינוי כתבי באמצעות שילוט ועדת ימנה המועצה ראש כי מומלץ  . 1
 .העזר בחוק הקבועים החברים לכלול את השילוט

 .חודש מדי הפחות לכל להתכנס השילוט ועדת שבו על נוהל לקבוע מומלץ  . 2
 לבדיקה יעברו אשר ישיבה לכל מפורטים פרוטוקולים תנהל השילוט ועדת כי מומלץ . 3

 .הועדה חברי של ואישור בחתימה
ברחבי הכפר ומתקני השילוט  המוצבים החוצות פרסום שלטי ,לאמור בהתאם . 4

 בקבלת ו/או ציבוריים מחויבים ,פרטיים בשטחים פרטיים גורמים  הנמצאים בבעלות
 .העזר ובתשלום אגרת שילוט בהתאם לחוק  השלט להצבת שיוןיר

 ותוכנית השילוט מדיניות למימוש הרשות בידי הקיים הכלי הוא השילוט רישיון כי  ,יודגש
 בהסדרת יתרה קיימת חשיבות כי מדגישה הביקורת .ממנה הנגזרת הצבת השלטים

 . בישוב בטיחותי מפגע להוות ושעלולים בהיתר החייבים השלטים
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הביקורת בדעה כי יש להקים מערך אכיפה שיפעל להסדרת נושא השילוט וחיוב  . 5
 בעלי השלטים באגרות שילוט בהתאם לאמור בחוק העזר. 

 
על המועצה לערוך סקר שילוט ולרשום בספריה את כל הנתונים וגם לחייב באגרת  . 6

ן  להנפקת רישיושילוט  בהתאם לאמור בחוק העזר והכל לאחר בדיקת האפשרות 
 בקש הסרתו .לשלט או ל

 
 של חיובים להטלת האפשרות באמצעות היועץ המשפטי את  לבחון על המועצה   . 7

 .כחוק באגרה חויבו שלא השלטים רטרואקטיבי על באופן שילוט אגרות

  

 
 עסקים של ופרסומים פגומים מתקנים לרבות כפרב השלטים מתקני כלל חיוב . 8

 ובכך הפגום השילוט את להסיר והמתקנים העסקיםבעלי  את יאלץ ,שנסגרו
 פרסום שלטי ישנם פני הכפר כיום של ונאותה תקינה חזות על שמירה תתאפשר

 אשר פוגעים רלוונטיים שאינם פרסום בעלי או פגומים רבים שילוט ומתקני רבים
 .הכפר פני של ובחזות בנראות

 
 בניה תרהי בקבלת ומחויבים כפרב המוצבים השלטים של מלא מיפוי לערוך מומלץ . 9

 .ציבורי/פרטי בשטח ממוקמים הם האם לרבות מיפוי ,כחוק

  

 
 השילוט נושא בהסדרת ליקויים על המעידים ,לעיל המובאים הממצאים לאור .10

  העברת כדאיות את לבחון מומלץ ,הנוהל י"עפ כנדרש י המועצה"ע פיקוח ובביצוע
, בליווי עובד  חלהבהת בכללותו השילוט העירוני נושא ותפעול סקירה ,מיפוי, ניהול

 -ה במערכת מהמועצה ,ועד להקמת מערך פיקוח עירוני ,לגורם חוץ  אשר ישתמש
GIS ובנוסף לפעול להסרת כל  בכפר המוצבים חוצות שלטי של ממוחשב לאיתור

 בטיחותי ומפגע בחזות הכפרהשלטים המהווים מפגע 
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   2-פרק
  17/18מינויי עובדים חדשים בשנים 

  
  תהליכי קבלה לשירות במועצה ותהליכי סיום שירות

   מבוא :

במועצת כפר קרע מתקבלים לעבודה מספר עובדים בשנה. מנגד, חלק קטן מהעובדים גם 
מסיימים את שירותם במועצה. בדוח זה, בדקה הביקורת את תהליכי הקבלה לשירות 

  .  ות במועצההנוהל המחייב  ואת התהליכים בסיום השירבמועצה באם נעשו עפ"י 

    :עובדים ומטרתו  קבלת נוהל -1

ההכנות  תהליך את ,עובדים לקבלת מכרז של ופרסומו הכנתו תהליך את ולפרט להסדיר1.1 
 את אופן ,בתהליך המעורבים הגורמים בין והסמכות האחריות חלוקת את ,בחינה לוועדת
 לאחר בחירת עדההוו התנהלות ואת ההחלטות קבלת דרך את ,הבחינה ועדת של הניהול

  .המשרה לאיוש הראוי המועמד

 כללי : -2 

 רשות של חובתה את קובע) עובדים לעבודה קבלת נוהל (המקומיות, המועצות צו   2.1
 .עובדים לקבלת חיצוניים או/ו מכרזים פנימיים ,מסוימים בתנאים ,לפרסם מקומית

   .מקומיות במועצות מחייבת דין הוראת בגדר הם פנימיים מכרזים פנימי מכרז לעניין  2.2

ייעשו  ,חיצוני במכרז ובין פנימי במכרז בין ,מסוימת למשרה מועמדים של והערכה מיון 2.3
כלל  את תבחן הוועדה .הרלוונטי בחוק הקבוע פי על ייקבע שהרכבה בחינה ועדת ידי על

 .ותרהמתאים בי את ותבחר אותם ותדרג תראיין ,לתפקיד הסף בתנאי העומדים המועמדים

 רשות של חובתה ,המקומית ברשות אדם כוח למשרות בחינה ועדת קיום לאחר .2.4
 והן בבחינה הזוכה לגורם באשר הן ,הבחינה ועדת החלטות את לפועל מקומית להוציא
 .למשרה מועמדותם נדחתה אשר באשר לגורמים

 הגדרות : -3

 מנהלי לכל הודעה העברת ידי על ,ברשות העובדים לידיעת שיובא מכרז פנימי מכרז .3.1
 ,הרשות על המקובל אמצעי כל ידי על וכן אלו ביחידות העובדים לכלל וכן ברשות היחידות

 של האינטרנט באתר המכרז את לפרסם גם אפשר .ב"וכיו ארגוני פורטל ,אימייל דוגמת
 .הרשות

 הארצית בעיתונות יפורסם זה מכרז .הרחב לציבור המיועד מכרז חיצוני פומבי מכרז .3.2
 פורטל,אימייל דוגמת ,הרשות על המקובל אמצעי ובכל אינטרנט באתר וכן ,יש אם ,ובמקומון

 .ב"וכיו ארגוני

ר באש .שנתיים מעל ברשות המועסק קבוע עובד פנימי למכרז לגשת שזכאי עובד  3.3
 ל"מנכ בחוזר הקבוע פי על שנתיים של קביעות לתקופת נדרשים שאינם בדירוג לעובדים

 למכרז לגשת זכאי אינו בקביעות אותו מזכה אינו שתפקידו עובד . 3/2011 הפנים משרד
 .פנימי

 גורם לרבות ,ברשות האנוש משאבי על האחראי המנהלי הגורם אנוש משאבי מנהל . 3.4
 .המועצה מזכיר או ל"מנכ ,האנוש משאבי מחלקת עובד ,מנהלי
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 המועמדים את ולראיין לבחון ידהפקשת ,אדם כוח למכרזי מכרזים ועדת בחינה ועדת . 3.5
 קבלת נוהל( המקומיות המועצות בצו הקבוע פי על יהיה הוועדה הרכב .המוצעת למשרה
  .)זה לנוהל 6.2 סעיף(  לעבודה עובדים

האישה  למעמד וליועצת הרשות למבקר ,הרשות ש"ליועמ - הבחינה בוועדת משקיפים  3.6
  .הבחינה בוועדת משקיפים להיות הזכות תהיה ברשות

 המזכיר .ברשות האנוש משאבי על הממונה היחידה נציג יהיה הבחינה ועדת מזכיר 3.7
 בדיקת ,המועמדים נתוני ריכוז ,פרסום  :המכרז של הארגוניים ההיבטים בכל יעסוק

 הוועדה חברי והחתמת הרלוונטי לחוק בהתאם הפרוטוקול רישום ,זימונם ,לתפקיד כשירותם
 .עליו

 נקבעת ציבור נציג לשמש כשירותו אשר ,ועדה חבר ,המקומי הציבור נציג ורציב נציג .3.8
 .הפנים במשרד אנושי להון האגף חוזרי/הפנים משרד ל"מנכ בהוראות

 לניהול האחראי הוא .הרשות ראש ידי על וימונה הרשות נציג יהיה הבחינה ועדת ר"יו 3.9
 .הבחינה ועדת ישיבות

 נשוא לתפקיד ביותר המתאים אותו מצאה הבחינה דתועשו המועמד הוועדה החלטת . 3.10
 .למשרה מתאימים לא שנמצאו ומועמדים למשרה כשירים שנמצאו נוספים מועמדים ,המכרז

         פרוטוקול יתויק זה בתיק .הוועדה ישיבת לקיום הרלוונטי החומר כלל המכרזים תיק . 3.11
 .בסופה הישיבה

 יש המקומית ברשות תפקיד בעל משרה לנושא אם פיו שעל עיקרון עניינים ניגוד 3.12
 .ענייניים יהיו לא ושיקוליו נאמנה תפקידו את יבצע לא הוא ,המדובר בעניין אישית נגיעה

   על יאוישו אלו משרות .מכרז לערוך חובה אין שבגינם תפקידים ממכרז פטור תפקיד 3.13
  :המשרות אלה .ושקוף שוויוני ,הגון הליך ידי

 להם שיש ובלבד המועצה שבבעלות ילדים בגני וגננות ספר בבתי מורים  3.13.1   
 .משרה אותה למילוי החינוך משרד שקבע הכישורים

  :להלן הפירוט פי על מקום ממלאי  3.13.2

 זמנית פנויה למשרה מקום ממלא   3.13.2.1

  קבע. באורח פנויה למשרה מקום ממלא  3.13.2.2

 7 דרגה על עולה אינה המרבית שדרגתה משרה( נמוך דרגות מתח בעלי עובדים  3.13.2.3
 בדירוג או ר"המח בדירוג 37 דרגה על עולה אינה המרבית שדרגתה או המנהלי הדירוג של

 )והטכנאים ההנדסאים

 היותר לכל חודשים שלושה של לפרויקט שעות לפי במשרה עובד 3.13.2.4

 המקומי לשלטון צוערים תוכנית במסלול אוניברסיטה בוגר צוערים תוכנית בוגר   3.13.3
 .)ושקוף שוויוני הליך מחייב אינו( הפנים משרד שאישר

 ,מקומית רשות לראש עוזר ,מקומית רשות לראש לשכה מנהל אמון במשרת עובד  3.13.4
 סגן של עוזר ,בשכר מקומית רשות ראש לסגן לשכה מנהל ,מקומית רשות ראש של נהג

 את אישרה שהמועצה ובלבד ,כללי למנהל עוזר או לשכה הלנמ ,בשכר מקומית רשות ראש
 .)ושקוף שוויוני הליך מחייב אינו( המאושר האדם כוח תקן לפי ,העסקתם
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     הורי של ארוכה זרוע ומהווה זכאות בעל תלמיד שמלווה אדם ,לתלמיד צמוד מלווה 3.13.5
 בעל בתלמיד סיכון מצבי למניעת השגחה או/ו מוגדרות טיפוליות פעולות בביצוע התלמיד

 .הלימודי במוסד שהייתו בעת ייחודיים רפואיים צרכים

  מחייבת שאינה למשרה מתאימים שנמצאו המועמדים ף,ושקו שוויוני ,הגון הליך  3.14
 ידי על שיוקם ,לפחות נציגים שני של פורום ידי על התפקיד פרסום לאחר ירואיינו במכרז
 העובד .לקבוצה הרלוונטי המקצועי הגורם את יכלול םהפורו .ברשות האנוש משאבי מנהל
 ידורגו המועמדים .)'ג נספח( פרוטוקול ימולא הוועדה ובמהלך ,)'ב נספח( אישי שאלון ימלא

 . האנוש משאבי למנהל יועבר והפרוטוקול הוועדה ידי על

 המכרז פרסום .4

 למנהלי ויישלח תשובר המשרדים של המודעות לוחות על יפורסם המכרז פנימי מכרז  4.1
 של האינטרנט באתר גם המכרז את לפרסם אפשר .במחלקות העובדים ולכלל המחלקות

 לידיעת יובא המכרז .ברשות האנוש משאבי על הממונה היחידה תפרסם המכרז את .הרשות
  .העובדים ועד

  עיתון בעיתונים לפרסום מודעה תעביר ברשות האנוש משאבי יחידת חיצוני מכרז . 4.2
 לוחות על ייתלה המכרז כן כמו .הרשות של האינטרנט ובאתר ,ומקומון ארצית פוצהתב

 .הרשות משרדי של המודעות

 במכרז שייכללו הפרטים . 5

תיאור  ,הפנים משרד של התפקידים תיאורי בקובץ קיימת זו משרה אם .המשרה תיאור  5.1
 .לפיו יהיה המשרה

 של אישור פי על ,אישי בהסכם או בוצייק בהסכם( העסקה שיטת ,המשרה דרגת .  5.2
 הגורם וכן )איתנה ברשות הרשות ל"מנכ ואישור איתנה שאינה ברשות משרד הפנים

 העובד הממונה על

 המשרה חלקיות שיעור .5.3

 קובץ פי על המוצעת המשרה של הסף ותנאי המשרה למילוי הדרושים הכישורים . 5.4
 קידלתפ הרלוונטי החוק או/ו תיאור תפקידים

 המשרד כתובת להיות יכול המען .פנויה למשרה למועמדות הבקשה להגשת המען .  5.5
 אלקטרוני דואר או כתובת/ו

 הבקשה את להגיש אפשר שבו האחרון המועד 5.6

 ימים 7 יהיה חיצוני או/ו פנימי במכרז מועמדות להגשת הזמן פרק מקומיות במועצות 5.6.1
  .היותר לכל יום 21 -ו הפחות לכל

 מקומיות במועצות בחינה ועדת מינוי.6.

 קבלת נוהל (המקומיות המועצות בצו נקבע מקומיות במועצות הבחינה ועדת הרכב 6.1 
 ועד של נציג במכרז פנימי .מכרז של סוג בכל ציבור נציג שיהיה חובה  )לעבודה עובדים
 ונציג השירות ועדת נציג ,של הרשות נציג וכן עובדים ארגון של נציג חיצוני ובמכרז ,עובדים

 המחוז על הממונה ידי על ממונים מנהל השירות ונציג השירות ועדת נציג .השירות מנהל
 ידי על השירות מנהל ועדת נציג מתמנה שבהם ,התפקידים הבאים מלבד ,הפנים במשרד

 והממונה מבקר ,גזבר ,)כשירות ועדת( ל"מנכ :המקומיות האנושי ברשויות ההון אגף מנהל
 .חינוך יחידת ומנהל וטרינר ,הציבור נותתלו על
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ציבור  נציג רק ולא רלוונטית כשירות בעלי ציבור נציגי כמה מראש למנות הרשות על  6.2
 .המינים לשני הולם לייצוג עדיפות ולתת ,אחד

(נספח  למתמודדים הוועדה חברי בין עניינים ניגודי שאין לוודא הוועדה מזכיר באחריות 6.3
  ו').

 והזמנתם המועמדים בחירת .7

החיים  קורות כלל את יחד ימיינו הוועדה מזכיר או/ו ברשות האנוש משאבי יחידת נציג . 7.1
  .הסף בתנאי שעומדים המועמדים את ויבחרו במכרז שהוגשו

 /מכון ידי על שייערך בכתב מבחן המיון בתהליך לשלב הרשות רשאית ,הצורך במקרה . 7.2
 .עובדים במיון המתמחה גוף

 שהשיגו המועמדים הבחינה לוועדת יזומנו , 7.2 ק"בס כאמור מבחנים נערכו אם . 7.3
 .במבחנים תוצאות מתאימות

במבחני  שעמדו אלה את או הסף בתנאי שעומדים המועמדים את יזמן הוועדה מזכיר 7.4
   .מראש ימים 7 מקומית ברשות .הוועדה לישיבת המיון

 על הודעה הסף בתנאי עמדו שלא למועמדים רבייע האנוש משאבי יחידת של נציג  7.5
הזמן  ובתום ,הפסילה החלטת על לערעור נתון זמן פרק תכלול ההודעה .פסילת מועמדותם

 .הוועדה לכינוס מועד וייקבע הסף בתנאי שעמדו המועמדים לכלל הודעה תישלח

 הבחינה לוועדת מכרזים תיק הכנת . 8

ברשות  האנוש משאבי על הממונה המנהלי הגורם יןיכ ,הבחינה ועדת התכנסות לפני .  8.1
 ,מועמד לתפקיד התאמת על המעידים הדרושים הנתונים ואת הכישורים את המפרט מסמך

 .המכרזים בתיק יתויק זה מסמך .המכרז נוסח על בהתבסס

ואת  שמותיהם את המפרטת בטבלה המועמדים כלל נתוני את ירכז הבחינה ועדת מזכיר 8.2
 .המכרזים בתיק אותה ויתייק ,הסף יבתנא עמידתם

התעודות  ואת המועמדים של החיים קורות כלל את ירכז הבחינה ועדת מזכיר 8.3
 .המכרזים בתיק מועמד כל של הרלוונטיות

 הבחינה ועדת ניהול. 9

 :הבאים המסמכים את הוועדה מזכיר בפניה יציג ,בחינה ועדה התכנסה .  9.1

 המועמדים שמות טבלת  9.1.1

 המועמדים . של החיים קורות . 9.1.2

 התפקיד למילוי הדרושים והכישורים הנתונים פירוט   9.1.3

 המוצעת המשרה תיאור9.1.4 

  .הוועדה מול להופיע שזומנו המועמדים את תפגוש הבחינה ועדת9.2 

 הבחינה ועדת החלטת . 10

לבחירת  בעהצה הוועדה חברי יערכו ,המועמדים כלל את הוועדה שראיינה לאחר 10.1
 .ביותר המתאימים ים/המועמד
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 הוועדה ושניים מחברי הוועדה ר"יו של ברוב המועמד ייבחר , מקומיות במועצות  10.2
 שני יקבלו אם .שהוגדרו מראש והכישורים הנתונים פי ועל לתפקיד התאמתו פי על ,לפחות

 ..הוועדה ראש יכריע יושב ,הבחינה ועדת חברי בקרב שווה קולות מספר מועמדים

  הישיבה . פרוטוקול11

ידי  על רואיינו אשר מהמועמדים ואחד אחד לכל בנוגע פרוטוקול ינהל הוועדה . מזכיר11.1
 .לשאלות אלה תשובותיהם ואת המועמדים שנשאלו השאלות את ישקף הפרוטוקול .הוועדה

 כדי מראש לקריטריונים שייקבעו בהתאם דיון הוועדה תקיים ,המועמדים כל שירואיינו לאחר
 הדעת שיקול ישקף את זה בעניין הפרוטוקול .למשרה המועדף המועמד את לבחור

 יכולה הוועדה .של ההליך בסופו שנבחר במועמד לבחירה הנימוקים ואת הוועדה שהפעילה
 המשרה לאיוש שלישי או שני כשיר מועמד לקבוע

 על הוועדה חברי לכל את הוועדה מזכיר יחתים ,הבחינה ועדת של הישיבה . בתום11.2
 .הישיבה פרוטוקול

  .חסוי יהיה הוועדה ישיבת פרוטוקול 11.3

  הוועדה החלטת לאחר הטיפול אופן12 .

החלטת  את וכן הוועדה פרוטוקול את לידיו יקבל הבוחר הגורם או הוועדה מזכיר 12.1   
כי  ההוועד מזכיר מצא .הדין בהוראות עומדים וההחלטה שהפרוטוקול ויוודא ,הוועדה

 .השלמה לצורך לוועדה יחזירם ,חסרים ההחלטה או/ו הפרוטוקול

קבלת  לאחר בסמוך ,הבוחר הגורם או הוועדה מזכיר יודיע ,שנדחו למועמדים באשר 12.2
 .אחר במועמד בחרה שהוועדה כך על ,הדחייה על ההחלטה

הגורם  או הוועדה החלטת את האנוש שאבימ מנהל יעביר ,שנבחר במועמד הקשור בכל12.3
 :הבאים לגורמים האחר

 הוועדה ידי על שנבחר העובד 12.3.1

 מועסק להיות עתיד העובד שבה המחלקה12.3.2

 ברשות העובדים ועד 12.3.3

תנאי  על הודעה טופס על לחתום למשרדו העובד את לזמן ידאג האנוש משאבי מנהל 12.4
 .אישי חוזה/העסקה

ונקבע  ,אחרת מסיבה ברשות נקלט שלא או ההעסקה לתנאי הסכים לא והעובד היה 12.5
 .ברשות לעבודה השני הכשיר יזומן ,למשרה שני כשיר

יודיע  ,שהיא סיבה מכל ,ברשות לעבודה נקלט ולא הבחינה ועדת ידי על שנבחר מועמד 12.6
  ..המכרזים בתיק תתויק הודעתו .כך על

מבין  בעובד לבחור כלות הוועדה .הוועדה להחלטת הנושא יוחזר ,שני כשיר נקבע לא 12.7
 6עד  של בתקופה ,המכרז של המאגר פי על בתנאים ועמדו למכרז רואיינו אשר הגורמים
 הרשות למכרז תצא ,חודשים 6 לאחר תידרש וההחלטה היה .הראשון מהמכרז חודשים

  .חדש

 עיון זכות. 13

המתייחס  ההוועד בפרוטוקול עיון זכות תינתן למשרה מועמדות הגיש אשר מועמד לכל13.1 
 פרטים ונתונים של חיסיון שמירת מתוך ,הזוכה למועמד באשר הוועדה בהחלטת וכן ,אליו
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 ראש אישור במועצות נדרש כי לציין יש .פרטיותו על שמירה למען הזוכה המועמד של אישיים
  .השירות מנהל

 ממכרז פטורה משרה איוש. 14

הגון  ,שוויוני תחרותי הליך ידי על ייעשה מכרז לערוך חובה אין שבגינן משרות איוש 14.1
 .צוערים תוכנית ובוגרי אמון משרות למעט ,המשרה סוג לפי ,האפשר ככל ושקוף

   בלבד מקומיות במועצות נמוך דרגות במתח תפקידים מינוי הליך  14.2

הטכנאים  בדירוג ומטה 37 ,המנהלי בדירוג ומטה 7 דרגות במתח עובדים קבלת 14.2.1
 לצו 16 המפורטת בתקנה ועדה ידי על תיעשה ,ר"המח בדירוג מקביל בדירוג או וההנדסאים

 :להלן התפקידים את בעלי הכוללת )לעבודה עובדים קבלת נוהל( המקומיות המועצות

 המקומית הרשות נציג 14.2.1.1

 המועצה של העובדים ועד נציג 14.2.1.2

 המקומי הציבור נציג 14.2.1.3

 אמון משרות 14.3

 ,הרשות ל"מנכ /הרשות ראש סגן/הרשות ראש ידי על ימונה אמון במשרת בדעו 14.3.1
 מליאת הרשות באישור ויהיה מכרז ללא ייעשה זה מינוי .)האמון משרת לסוג (בהתאם
 ההסכם פי על כברירת המחדל ,הרשות ידי על ייקבע אמון במשרת עובד של שכרו .המקומית

 מפעם הנקבעת השכר טבלת על פי אישי הבחוז להעסיקו מעוניינת הרשות אם ,הקיבוצי
  .שנקבעו לכללים ובהתאם הפנים המועצה ומשרד באישור הפנים משרד הנחיות לפי לפעם

 פחותים מאלו בתנאים להיקבע יכולים אמון במשרת העובד של העסקתו ותנאי שכרו 14.3.2
 כרהש טווח קובעות את המאושרות השכר טבלאות .המאושרות השכר בטבלאות שנקבעו

  .אמון משרות לרבות ,שכר בכירים של בנגזרות עובדים להעסיק אפשר שבו המקסימלי

 .הרשות מליאת ידי על יאושר אמון במשרת העובד של שכרו 14.3.3

 הפנים ויש משרד של התפקידים תיאורי בקובץ קבועים האמון למשרות הסף תנאי 14.3.4
 .אליהם להיצמד

 .בלבד מלאה רהבמש יועסק אמון במשרת עובד 14.3.5

 .ברשות משרות על פנימיים במכרזים להתמודד רשאי יהיה לא אמון במשרת עובד 14.3.6
 או אותו לתפקיד מינה אשר המשרה נושא של המינוי תום עם ברשות העסקתו את יסיים הוא
 לא לעיל כאמור עובד .העסקתו כדי בתוך בתפקיד העסקתו לסיום יפעל המשרה נושא אם
 אמון במשרת העסקתו לאחר תום חודש 12 פומבי במכרז למשרה דותעממו להגיש יוכל

  .ברשות

 לתלמיד צמוד מלווה  14.4

 ההוריםאם  אך ,לתלמיד צמוד מלווה משרת לאיוש שוויוני הליך לקיים יש ,כעיקרון 14.4.1
  .שמירת הכללים מתוך זאת לאפשר יש ,ספציפי צמוד במלווה לבחור מעוניינים

 הולם ייצוג. 15

 מוגבלויות בעלי העסקת ,לנשים הולם ייצוג בעניין הדין הוראות על להקפיד יש 15.1

 נורמטיביים מקורות 16 .
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 1998 ח"תשנ ,מוגבלות עם לאנשים שוויון חוק16.1 

 1988 -ח"תשמ ,בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק16.2

  1979  -ז"תשל  ,)לעבודה עובדים קבלת נוהל( המקומיות   המועצות צו 16.3

 לעניין הסעיפים שהוזכרו לעיל. -
 קובץ תיאורי תפקידים ברשות המקומית של משרד הפנים . -
 ,הגון הליך( 2015 ינואר , 531 – 'מס ל"מנכ חוזר המקומי השלטון מרכז הנחיות -

 .)שוויוני ושקוף
. הנחיות בדבר קליטת עובדים במועצות המקומיות והאזוריות )משרד הפנים, המנהל לשלטון 

  2015ביולי  12 –האגף לניהול ההון האנושי ברשומ"ק ( המקומי, 
  .2018מאי –חוזר מנכ" ל משרד הפנים  -

  
במהלך השנים בדקה הביקורת נושאים שונים הנוגעים לעובדים , אולם לא נבדקו התהליכים 

  של קבלת עובדים לעבודה במועצה ולפרישת עובדים כמכלול . 
  

ל עובדים שהתקבלו לעבודה, לגבי תהליך לביקורת הגיעו בשנים האחרונות תלונות ש
ספר עובדים מסיבות שונות, ליטתם. נוסף על כך, בשנים האחרונות פרשו מהמועצה מק

ובהן: הגעה לגיל פרישה; פרישה מרצון במסגרת תוכנית התייעלות ו/או תכניות הבראה 
ת של שונות; פרישה מרצון ללא תכנית הבראה. גם לגבי הפרישה קיבלה הביקורת תלונו

  עובדים שפרשו, שהלינו על הטיפול בהם במהלך הפרישה ואף לאחריה.
  

לבדוק את תהליכי הקבלה לשירות במועצה ואת התהליכים  יקורתה הבלנוכח אלה החליט
  בסיום השירות במועצה. 

  
במועצת כפר קרע מתקבלים לעבודה מדי שנה כמה עובדים בשנה. מנגד, חלק קטן 

  תם במועצה .מהעובדים מסיימים את שירו
  

קיומו של קבלה לשירות במועצה אפשרית באחת משתי דרכים אלו: לתפקידים המחייבים 
בכל דרך של איתור  –באמצעות מכרז, ולתפקידים שאינם מחייבים פרסום מכרז  –מכרז 

  עובדים. בדוח זה בוחנת הביקורת את התהליכים בשתי הדרכים.
  

בכמה אופנים. הביקורת תבחן בדוח זה  סיום השירות במועצה אפשרי שייעשה גם הוא
במועצה וסיימו באחת מדרכים אלו:  יכי סיום שירות של עובדים שעבדו יותר משנהתהל

פרישה לגמלאות, פיטורים או התפטרות. הביקורת אינה מתייחסת בדוח זה לתהליכי סיום 
  שירות של עובדים שהפסיקו לעבוד בטרם מלאה שנה לעבודתם במועצה.

  
דוח הביקורת מכמה היבטים, ובהם: ההיבט החוקי; מיהם בעלי נבחנו ב התהליכים

חלק בתהליכים אלו; אילו פעולות נוקטים בעלי התפקידים בתהליכים  התפקידים הלוקחים
  אלו; מהן הפעולות הנדרשות מהעובדים בתהליכים השונים.

  
מועצה. הבדיקה נערכה מול מינהל משאבי אנוש, המופקד על ניהול המשאב האנושי ב

ום ניהול ות המועצה בתחהמינהל נושא באחריות כוללת לנושאים שונים, כגון: קביעת מדיני
  פיתוח משאבי אנוש; פעולות פיתוח והדרכה לעובדים; גמלאות ופיצויים וכו"...  משאבי אנוש;

  
כדי להשלים את התמונה הכוללת ולבחון כיצד מתבצעים התהליכים בשטח, נפגשה 

השכר וגמלאות בגזברות המועצה , ועם עובדים המטפלים בנושאי כוח הביקורת עם חשב 
  בהם: גזברות המועצה, מחלקת חינוך ופקידת מנהל וזכאות ברווחה .אדם בכמה מחלקות, ו
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  ריכוז ממצאים
  :  .קבלת עובדים1

  : 2017בשנת לעבודה במועצה   שנקלטו . עובדים חדשים1.1

  עבודה ת.ת.  שם פרטי  שם משפחה תאור מחלקה  מס'

 01/04/2017  א.מ  עבד אל באקי מחלקה טכנית.........  1

 03/12/2017  .אי   רשיד 'וח הרשות.........מהנדס   2

 01/12/2017  .חנ  אבו פני סייעת תגבור  3

 01/10/2017  .אט  כרמאוי סייעת תגבור  4

 01/05/2017  .נא  טיארה מלווה להסעה  5

 09/04/2007  .רס  עסלי מלווה להסעה  6

 15/10/2017  .מו  חרדאן סייעת כיתתית  7

 17/10/2017  .פא  עבאד סייעת כיתתית  8

 17/10/2017  .אי  מצאלחה סייעת אוטיזם  9

 01/09/2017  .פא  מחאמיד סייעת צמודה  10

 17/09/2017  .די  מסארווה סייעת צמודה  11

 01/10/2017  .הי  עקל סייעת צמודה  12

 19/10/2017  .אי  כנאענה סייעת צמודה  13

 01/09/2017  .שו  כנאענה סייעת צמודה  14

 01/09/2017  .ארו  מצאלחה תיכוןמורה בי"ס   15

 01/09/2017  .אל  עסאמנה מורה בי"ס תיכון  16

 01/09/2017  .מה  יחיה מנהל בי"ס תיכון  17

 15/09/2017  .נא  אעלימי מזכיר בי"ס תיכון  18

 10/01/2017  .מר  כנאענה קב"ס  19

 15/10/2017  .רנ  מסרי וחהעו"ס מח" רו  20

 01/03/2017  .עו  בושנאקעומר  עו"ס אלימות  21

 01/07/2017  .יא  אגבאריה חמדי טיפול בילד בקהילה  22

 01/07/2017    .גמ  בדוייה מועדון מועשר לזקן  23
 18/11/2017  .נס  ערבאסי פנים לקהילה  24
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  : 2018בשנת  שנקלטו  עובדים חדשים . 1.2

  ת.ת. עבודה  שם פרטי  שם משפחה תאור מחלקה  מס'

 01/06/2018  .נס  כרמאוי טכנית....מזכירה מח"   1

 21/10/2018  .הד  אבו פנה סייעת אוטיזם  2

 17/09/2018  .מנ  יעקוב סייעת אוטיזם  3

 12/09/2018  .סמ  עתאמנה סייעת צמודה  4

 30/08/2018  .אי  טייארה סייעת צמודה  5

 01/09/2018  .מר  עתאמנה סייעת צמודה  6

 20/09/2018  .מי  קורבי סייעת צמודה  7

 01/09/2018  י.ר  עתאמנה סייעת צמודה  8

 13/05/2018  .הנ  עתאמנה סייעת צמודה  9

  ממלאת מקום עוזרות  10
 ג

 01/05/2018  .לי  גאוי

11  
  

 01/04/2018  .סמ  סלאמה "קורבי אביב -קייטנת חורף 

 01/09/2018  .דל  אבו פול מורה בי"ס תיכון  12

 01/09/2018  .רא  יחיה מורה בי"ס תיכון  13

 28/11/2018  .אי  עלאוי מורה בי"ס תיכון  14

 01/09/2018  .עב  מעלאוני מורה בי"ס תיכון  15

 21/09/2018  .נס  מצאלחה מורה בי"ס תיכון  16

 20/09/2018  .סו  אבו ראשד מורה בי"ס תיכון  17

 01/09/2018  .עבד  מסרי מורה בי"ס תיכון  18

 01/09/2018  .זיק  מצאלחה י"ס תיכוןה במור  19

 01/09/2018  .מו  יחיא מורה בי"ס תיכון  20

 21/09/2018  .בר  שייך זיד מורה בי"ס תיכון  21

 21/09/2018  .אי  מראענה מורה בי"ס תיכון  22

 01/07/2018  .אב  אגבאריה פסוכולוג  23

 21/10/2018  .רג  ח"אטר טיארה תוכנית לאומית לילדים  24

 01/03/2018  .הו  ערידי לאומית לילדים יתכנתו  25

 01/06/2018  .רני  מסארוה קידום נוער  26

 01/02/2018  .אס  אבו פני מעדונית רווחה  27

  
  עובדים 27(שנת בחירות)נקלטו  2018עובדים ובשנת  24נקלטו  2017נמצא כי בשנת  1.3
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'חוק הודעה   ממצאי הביקורת מעלים כי המועצה אינה פועלת בהתאם לדרישות  1.4
סרת לעובדים חדשים הודעה כנדרש. ואינה מו 2002-לעובד (תנאי עבודה)', התשס"ב

מתן מידע מראש בדבר שכרו ותנאי עבודתו של עובד מחויב כחלק בלתי נפרד 
  ת לעשות כן. ממערכת ניהול תקינה ומוסדרת, קל וחומר כשיש חובה חוקי

     מינהל  על הביקורתוניים לדרישות החוק. לדעת הביקורת לא מצאה ביטוי בנהלים העיר        
   ולפעול עלהעירוניים  החוק בנהלים לפעול לאלתר כדי לשלב את דרישות משאבי אנוש        
  פיהם.        

  
בתהליך הקליטה של עובדים הביקורת סבורה כי אין מקום לשֹוני הקיים כיום   1.5

לים שלא באמצעות מכרז. לדעת המתקבלים באמצעות מכרז לעומת עובדים המתקב
  ם ייעול המערכת.הביקורת יש לשקול האחדה של התהליכים לש

  
נמצאו מקרים שעובדים מתחילים לעבוד בטרם הושלמו תהליכי קבלתם. התחלת    1.6

ב בדיווח לשכר ובכך לגרום לפגיעה עבודה בטרם הושלם התהליך עלולה ליצור עיכו
ת עבודתו בטרם הושלמה קליטתו אינו עובד בעובד. נוסף על כך, עובד המתחיל א

ה אינה מכוסה מבחינת הביטוח אם ייגרם לעובד נזק מועצה מההיבט החוקי, והמועצ
כלשהו בזמן העבודה. בכך חושפת המועצה את עצמה לסיכון רב. כמו כן, המועצה 

ק בכך שאינה משלמת לעובדים שכר במועד וחושפת עצמה לתביעות עוברת על החו
  שכר.של הלנת 

  
לא נמצא תיעוד כי העובד שנקלט לעבודה חתם על טופס הודעה / הסכמה לתנאי   1.7

  העסקתו .
  

נמצא כי ברוב מחלקות המועצה , לא קיים מערך הדרכה ולא תכנית הדרכה לעובדים   1.8
  חדשים

  
המועצה לא הוציאה חוברת המפרטת את זכויותיו וחובותיו של עובד נמצא כי   1.9

במועצה, חוברת המספקת מידע כתוב ומרוכז לעובדים חדשים המתקבל לשירות 
  כזו הוא ליקוי שיש לתקנו בהקדם. וסבורה כי היעדר חוברת

   
עריכת בדיקות רפואיות לעובדים המתקבלים לעבודה היא בעלת חשיבות רבה.   1.10

  הביקורת העלו כי במועד בדיקת הביקורת לא ביצעו את הבדיקות הנדרשות. ממצאי
  המועצה נוטלת על עצמה סיכון רב בהעסיקה עובדים שלא ביצעו בדיקות        
  רפואיות .       

  
   נמצא כי רוב המנויים של המלוות הצמודות נעשו ללא מעורבות הורי התלמידים    1.11      

  הזכאים.                 
  

   מין עבירותל העדר נמצא כי מועמדים ממין זכר לא נתבקשו להמציא אישור משטרה ע  1.12    
  כמתחייב על פי נוהל קליטת עובדים בבתי ספר ובעבודה              
  ציבורית אחרת.             

  
       נמצא כי העובדים שנקלטו לעבודה במועצה לא נתבקשו לחתום על טופס שמירת סודיות    1.13     

     ה בעניין קירבת ופס הצהרולא על טטופס הצהרה על אי ניגוד ענייניים               
  .משפחה               

  
  כרטיס ה מגנטי לעובד שנקלט לעבודה , כרטיס נוכחות נמצא כי חשב השכר מנפיק   1.14     

   העובדים. מגנטי מזהה את העובד במערכת 'לביא', המערכת המטפלת בנושא נוכחות ה              
  ר קליטת העובד במערכת כוח האדם ובד אפשרית רק לאחכרטיס הנוכחות לע תהנפק             
  והתחלת עבודתו.             
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להחזרת ציוד  הליך סיום השירות של עובד, בנוגעאין מערך המסדיר באופן מובנה את ת  1.15

  .עירוני הנמצא בידיו
  

 עושפורש. בביצ  הניתנת לעובדידני את גובה הגמלה באופן  מחשבחשב השכר במועצה  1.16
לגרום  חישובים באופן ידני עלולות ליפול טעויות בחישוב, ולדעת הביקורת הדבר עלול

מכאן החשיבות שבקידום התכנית לפיתוח מדמה שכר מועצה להפסדים כספיים לעובד או ל
  . וימנע טעויות (סימולטור), שיסייע בחישוב זכויות העובדים, יקדם את העבודה במערכת

  
ויש  מכל היבט  חשוב ויקרהוא מועצה הקיימות בכות המידע הרבות המידע הקיים במער 1.17

לבין  מחלקותחשיבות רבה שלא ייעשה בו שימוש לרעה. נמצא כי דרכי העבודה בין ה
וביטול   , לגבי עדכון שינויים, סיום שירות של עובדים האחראי על המחשוב במועצה 

  , אינם נהירים דיים. הרשאות הגישה של עובדים אלו למערכות המידע למיניהן
  ההיבט החוקי  1.18

  : , בין על פי מכרז ובין בדרך אחרת חלה על המעביד החובה לפימועצהמשנתקבל עובד ל
  2002-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 1.18.1

הודעה בכתב המפרטת את תנאי עבודתו. החוק מתייחס לחובת המעביד למסור לעובד חדש 
ימים מהיום  30-קובע כי מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר מ –ד חובת מעבי –לחוק  1סעיף 

העובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי ש
  ההודעה). –הוראות חוק זה (בחוק זה 

ורטו בהודעה. להלן כמה מהעניינים המפורטים (א) לחוק מפרט מהם העניינים שיפ2סעיף 
ד; סך ת העבודה; ציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר על העובבחוק: תאריך תחיל

כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר; אורכו של יום העבודה 
יים של העובד, וכן הרגיל; סוגי התשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאל

  את התשלומים האמורים. פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל 
 בדיקות רפואיות נוהל 1.18.2
הנוהל דן בחובת עריכת בדיקות רפואיות החלה על עובד המתקבל לעבודה  1.18.3

  , בבדיקות רפואיות חוזרות ובעמידה בפני ועדה רפואית. מועצהב

  
  הביקורת: 

החיצוני לתפקיד (להלן:  הפנימי / לאחר שוועדת קבלה בחרה את המועמדנמצא כי 
החומר המצוי ר המועצה שהוא בד"כ מזכיר ועדת הבחינה לא מעביר את כל כימזהמועמד), 

פרטים לגבי המשרה אמור לכלול את ההמידע ( .לחשב השכר, לגבי המועמד שנבחר, וביד
אישורים שהמציא המועמד לצורך ואת השלמילויה התקבל המועמד והדרגה שנקבעה לו. 

שכר) .והוא מעביר בד החדש תיק אישי ב, על מנת שיפתח לעוהמכרז, ובהם אישורי השכלה
בו מצוין שמו של העובד שנבחר למילוי המשרה  לחשב השכר אך ורק עותק מדף הפרוטוקול

 .  
 למועמד על בחירתוחתום ע"י ראש המועצה   בד"כ מזכיר המועצה הוא זה שמיידע  בכתב

ין במכתב זה לתפקיד ולא חשב השכר שהוא גם נושא בתואר מנהל משאבי אנוש במועצה , א
  תנאי העסקתו ושכרו .של  פירוט מה עליו להביא לשם הסדרת קליטתו במועצה וללא פירוט

  
  :  פרישת עובדים .2

 שלבי בכל בעובדים טיפול אחראית , על )"מחלקה" :להלן( אנוש  מחלקת שכר ומשאבי
 יסהבס ,ממועצת כפר קרע. בנוסף פרישתם הליך על ואחראית במועצה, קליטתם ועבודתם

 בשלטון של העובדים וזכויות חובות :שירות תנאי אוגדן" ,היתר בין ,הינו המחלקה לפעילות
 בין1959 בשנת  הסכם שנחתם ,"העבודה חוקת" גם כמו ,)"השירות אוגדן" :להלן( "המקומי

  .הפקידים הסתדרות ובין המקומי השלטון מרכז
 .מהמועצה  םעובדי של הפרישה הליך בבחינת התמקדה הביקורת זה, בדוח
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 המדינה שירות חוק הוראות חלות המקומיות הרשויות עובדי על: הנורמטיבית המסגרת 2.1
   :וכן ,לפיו והתקנות 1970– ל"התש )משולב נוסח( )גימלאות(

מטרת החוק לקבוע כללים אחידים לעניין גיל  ,2004-חוק גיל פרישה', התשס"ג  1
 67 לאישה. גיל פרישת חובה הוא 62-לגבר ו 67הפרישה הוא  פרישה מעבודה,גיל

  לגבר ולאישה. 60לגבר ולאישה. גיל הפרישה המוקדמת הוא 
 .1963-חוק פיצויי פיטורים', התשכ"ג  2
  נוהל 'פרישה מהשירות לגמלאות' 3
 התפטרות עובד. 4
 פיטורי עובד. 5
הוועדה הוקמה לפי פקודת המועצות המקומיות (נוסח  –  ועדת הפיטורים העירונית 6

בוועדה: גזבר המועצה, מנכ"ל/ מזכיר המועצה והיועץ המשפטי, חדש). חברים 
דנה בסיומי שירות של עובדים ובמתן פיצויי פיטורים במקרים האלה: סיום  הוועדה

ת שירות של עובדים שהביעו רצון לסיים את שירותם, ובכלל זה פרישה מוקדמ
לגמלאות; פיטורי עובדים אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת 

  כמשמעותה בחוק המשמעת. 

 ,במועצת כפר קרע עובדים לפרישת ביחס המתבצע ההליך את זה בדוח בחנה הביקורת
  .הפורש לרווחת התייחסות תוך ,היבטים במספר הפרישה תנאי תקינות תוך בחינת

  : היקף הבדיקה-3
  בחינת נהלים, מערכות מידע ונתונים כלליים; -1
השירות ובחוקת ישת עובדים ועמידה בתנאי אוגדן בחינת ההליך המתבצע ביחס לפר -2

  העבודה ביחס להליך פרישה. 
  בדיקת תקינות תנאי פרישה מדגם עובדים בהיבטים הבאים:   -3

  תקינות מענק דרגות פרישה, - 3.1
 מחלה וחופשה, בהתאם להוראת ,תנאיתקינות תשלום בגין פדיון  - 3.2

 ואופן השתלמויות קיום ,הפורש ברווחת הטיפול ךהלי הפורש ,\רווחת הפרישה
  זכויותיו. בדבר בטרם פרישתו העובד הנחיית

בדיקת  -.והמסמכים הנתונים שלמות מבחינת שפרשו עובדים תיקי מדגם -4
  עריכת גמר חשבון לעומת מועד הפרישה. מועד
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  : נתונים .4
חסים לשנים בטבלה שלהלן נתונים לגבי מסיימי שירות במועצה. הנתונים מתיי

  , בציון אופן סיום השירות2017 – 2018
  :  2017בשנת  סיימו עבודתם / יצאו לגמלאותעובדים  4.1
מס'   תאור תפקיד/ מחלקה  מס'

  עובדים
  סיבת סיום העבודה  תאריך פרישה

  הקפאת עובד זמני  31.03.17  1  קב"ס -חינוך  1

  פיטורין בהסכמה  31.12.17  1  קב"ס -חינוך  2

  חופשה ללא תשלום  31.10.17  1  "סקב -חינוך  3

תל"מ(תוכנית -חינוך  4
  למידה משמעותית)

  הקפאת עובד זמני  31.05.17  2

  חופשה ללא כיסוי  20.07.17  9  תל"מ -חינוך  5

קייטנות: חורף –חינוך  6
  אביב /קיץ/

  
73  

31.07.17-  
31.10.17  

  הקפאת עובד זמני /
  פיטורין בהסכמה

  פטרותתה  31.03.17  1  מהנדס  –טכנית   7

  התפטרות  31.05.17  1  מהנדס -טכנית   8

  חופשה ללא תשלום  31.07.17  4  סייעות תגבור-חינוך  9

  
10  

סייעת -חינוך
  צמודה/כיתתית

  
31  

  
31.07.17  

  
  הקפאת עובד זמני

  
11  

    עוזרת לגננתמ"מ  -חינוך
4  

28.02.17-  
31.12.17  

  
  הקפאת עובד זמני

  31.01.17  2  שרת בי"ס -חינוך  12
31.12.17  

  יציאה לגמלאות

  פיטורים בהסכמה  31.08.17  2  מורים בי"ס תיכון -חינוך  13

  יציאה לגמלאות   31.08.17  1  מנהל ב"ס תיכון-חינוך  14

  התפטרות  31.08.17  1  פסיכולוג  15

תכנית לאומית -חינוך  16
  לילדים

  סיום עבודה  31.07.17  1

-31.08.17  2  חוגים במתנ"ס -חינוך  17
31.12.17  

  סכמהין בהפיטור

  פרישה לגמלאות  01.04.17  1  מנהל המחלקה-ספורט  18

אחזקת מגרש -ספורט  19
  כדורגל

  פטירה עם גמלה לשאירים  29.09.17  1

  פיטורים  31.01.17  1  עו"ס -רווחה  20

  התפטרות  31.08.17  1  עו"ס-רווחה  21

      141    סה"כ
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    :  2018עובדים סיימו עבודתם / יצאו לגמלאות בשנת  4.2 
  סיום העבודהסיבת   תאריך פרישה  מס' עובדים  תאור תפקיד/ מחלקה  מס'

  פיטורין בהסכמה  30.04.18  14  קייטנת חורף -חינוך  1

  פיטורים עם פיצויים  30.06.18  1  מדריכת ספורט-ספורט  2

  עובד זמני  31.07.18  20  קייטנו חורף/אביב-חינוך  3

  עובד זמני  31.10.18  1  קייטנת קיץ  4

  פיטורין בהסכמה  31.12.18  2  קב"ס –חינוך   5

  פרישה לגמלאות  28.02.18  1  טכנית  6

מדריכות  –תל"מ -חינוך  7
  בתיכון(אתגר/אומץ/מבר)

  
9  

04.07.18-  
31.07.18  

  ללא תשלוםחופשה 

  חופשה ללא תשלום  8-31.07.18  36  סייעת צמודה-חינוך  8

  הקפאת עובד זמנח  03.03.18  1  מ"מ עוזרת לגננת  -חינוך  9

  התפטרות  03.11.18  1  מ"מ עוזרת לגננת -חינוך  10

  פנסיה מוקדמת  28.02.18  1  מזכיר  ב"ס א'-חינוך  11

  פנסיה מוקדמת   31.01.18  1  שרת בי"ס א' -חינוך  12

-30.10.18  3  סייעת מלווה -חינוך  13
31.12.18  

  פיטורין בהסכמה

-30.09.18  29  קייטנת קיץ-חינוך  14
31.12.18  

  עובד זמני

  עובד זמני  31.08.18  5  מורה בי"ס תיכון-נוךיח  15

  פנסיה מוקדמת  01.03.18  1  שרת בי"ס -חינוך  16

  התפטרות  31.08.18  1  פסיכולוג-חינוך  17

תוכנית לאומית -חינוך  18
  לילדים

6  30.11.18-
31.12.18  

  הקפאת עובד זמני

תוכנית לאומית -חינוך  19
  לילדים

  פיטורים עם פיצויים  31.12.18  1

-31.08.18  6  מדריכי חוגים-ספורט  20
31.12.18  

  פיטורין בהסכמה

  התפטרות  20.12.18  1  עו"ס-רווחה  21

      141    סה"כ
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  :והמלצות ממצאים 
לגבי העובדים שסיימו אינו מעודכן  העובד האחראי על המחשוב במועצה נמצא גם כי לעתים  . 1

לבטול הרשאות  תונטיואינו מתבקש על ידי מנהל המחלקה הרלואת עבודתם במועצה ,
  הגישה כחלק מתהליך סיום עבודתו של העובד.

ופונקציונאלי המשקף את הפעולות הלכה הביקורת מצאה כי אין נוהל פרישה מפורט  . 2
למעשה ביחס להליך הפרישה ,ואין בנמצא אגרת זכויות לפורש. הביקורת מציינת כי המליצה 

  רת זכויות לעובד הפורש.על רשימת תחומים שלגביהם יש להתייחס בנוהל / אג
  ,פרישת/עזיבת עובד, תוך התייחסות לזכויותיו וחובותיו  
 ות לקריטריונים לתשלום מענק הסתגלות, לאופן חישוב פדיון תנאי פרישה,תוך התייחס

  ימי מחלה ופדיון ימי חופשה וכו',
  גיל פרישה 

  
ישה וטרם הגיעו לגיל שנות עבודה  והגיעו לגיל הפר 35-עובדים להם וותק מעל ל 4נמצא כי  . 3

 רות המועצה לחייבם ביציאה לגמלאות .שואין באפ 67
 

ת חשב השכר ומשאבי האנוש ששיתף פעולה עם הביקורת הביקורת מציינת בחיוב את עבוד . 4
ונתן מענה מיטבי והפגין בקיאות מקצועית בנושא המבוקר . ובנוסף על כך , נמצא כי בתיקים 

 האישיים של העובדים הכל מתועד
  עדכני ועקבי .רשום הו מתויקים והמסמכים, 
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  3 -פרק 

   משפחה קרובי העסקת

-בת ,אח-בן ,דודה ,דוד ,גיסה ,גיס ,אחות ,אח ,בת ,בן ,הורה ,זוג-בן :משפחה קרוב הגדרת
 או חורג לרבות ,נכדה ,נכד ,כלה ,חתן ,חמות ,חם ,חותנת ,חותן ,אחות-בת ,אחות-בן ,אח

  של הצאצאים . הזוג ובני צאצאיהם ,זוגם בני מאומץ ולרבות

 רשות באותה עובד או חבר המועצה ,סגניו ,המקומית הרשות : ראש  ""ממונה  הגדרת
 .המקומית ברשות מינהלית יחידה על מקומית הממונים

, קובעים  )לעבודה עובדים קבלת - נוהל( המקומיות המועצות לצו 108 , 106, 107 סעיפים
 ועדת אישור נדרש שבהם המצבים את ורמטיבית להגבלות אלו ,ומגדיריםת המסגרת הנא

.חשוב לציין  ברשות לעבודה משפחה קרוב למינוי המקומיות במועצות השירות מינהל
ולהדגיש כי חל איסור מוחלט למנות אדם שהוא קרוב משפחה של עובד או נבחר ציבור 

שור הועדה , והעסקה בניגוד לחוק ני , ללא אילו באופן זמברשות המקומית של עובד , ו
  האמור מהווה עילה לחיוב אישי .

 משפחה : קרובי העסקת איסור

 משפחה קרוב עם להתקשר הרשות המקומית של הזכות על מגבלות מטיל הישראלי הדין
   .מועצה חבר של משפחה קרוב או/ו עובד המועצה של

 כוח חברות עובדי וכן ,וזמניים רעייםכולל א – העובדים סוגי כל על חלים הסעיפים
 ,האיסור.לעבודה קבלה על רק ולא ,והעברת תפקיד ,בעבודה קידום על גם חל האיסור.אדם

  .הדרגות סוגי כל על חל

 :כפולה החוק מטרת

 של המשפחה מושפע מקרבת הועדה שמפעילה הדעת שיקול בו מצב למנוע 
 .הרשות מממוני למי המועמד

 שבין היחסים כאשר מערכת ,הרשות של השוטף בתפקוד עניינים ניגוד למנוע 
 על הביקורת את הן ,השוטפים העבודה את יחסי הן הכוללת ,לממונים העובדים

 או לחיוב ,מקרבת המשפחה תושפע ,הסמכויות בעלי הנבחרים או/ו תפקוד העובדים
  .לשלילה

  .הציבור למועצה בין אמון משבר להיווצר עלול המקרים בשני

 ,החוק מהוראות לחרוג המוסמכת משרד הפנים )–הל השירות נדה(ועדת מיעו הוקמה
בעבודה  עניינים לניגוד החשש נטרול תוך ,העסקה אישור מתן ,החריגים במקרים ולאשר

  .השוטפת

 מטרת ועדת מינהל אין כי ברי ,ונוסחו ,החוק מטרות חריגים :לאור לאישור מנחים כללים
 – בחירת העובד בהליך זרים משיקולים החשש עקב .האלי שתגיע פניה כל לאשר השירות

 ,מספר המועמדים ,פומבי או פנימי מכרז קיום - של העובד הבחירה הליך כל קודם יבחן
 ועמדתם לגבי במכרז לרשות חיצוניים גורמים נוכחות ,הכשירות בתנאי הקרוב עמידת

  .'וכד המועמד

 האפשרות תיבחן – זרים וליםיקמש לא הושפע הבחירה הליך כי השתכנעה שהועדה לאחר
 זה בענין .העובד של עבודתו יעילים על ופיקוח ביקורת הליכי לקיים המקומית של הרשות

 למנות אפשרות יש והאם ,עובד לאותו סמכויותיו ביחס מהם ,הממונה מיהו השאלה תיבחן
  .אחר ממונה למנות או ,שהוא מקבל השכר תנאי על או ,העובד עבודת על אחר שיפקח גורם
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שהחל  קידום במסלול מדובר והאם ,המקומית ברשות העובד של ויתקו :את תבחן גם הועדה
  .ממונה משפחתו קרוב היה בטרם עוד

הועדה קבעה כי לא תאשר העסקת עובדים בכירים שהם קרובי משפחה של ראש הרשות, 
ראוי וחד, בהם תשתכנע הועדה כי המועמד שנבחר הוא האדם האלא במקרים חריגים במי

ר ברמתו, ואי העסקתו יגרום נזק ביותר לתפקיד וכי הרשות תתקשה למצוא מועמד אח
  למועצה.

 ההליכים את יפרט בה ,ושכר אדם לאגף כוח,בקשה יגיש הרשות ראש כי הוא שנקבע הנוהל
 :הבאים המסמכים את הכוללת ,המועמד שקדמו לבחירת

 בחתימתו פניה מכתב. 
  המכרז נוסח 
  המלא חינהבה ועדת פרוטוקול 
  הספציפית והיחידה הרשות של כללי ארגוני מבנה תרשים 
  ביחס גם ,לתנאים העובדתיים הן שתתייחס ,הרשות של המשפטי היועץ דעת חוות 

 .ההעסקה למרות ,עניינים לניגוד על החשש להתגבר ניתן בו לאופן והן לחוק
 המצבים של ורהרב והגדרה החוק הוראות בהבהרת לסייע נועד 3/2011חוזר מנכ"ל  
בחוזרי  האמור על מוסיף החוזר .לעיל האמורות הוועדות אישור נדרש בהם בהתאם לחוק

 העיריות - פקודת תיקון" 1/2002 ו "בעיריות השירות מינהל ועדת נוהל 5/2002 " ל"המנכ
 ברשות משפחה קרוב עובד להעסיק אין כי יובהר " .משפחה קרוב להעסקת סייגים

 :אם לעיל הוועדות האמורות שוריא ללא , המקומית

 שלו קרוב המשפחה לבין בינו עבודה לקשרי או ,  כפיפות ליחסי להביא עלולה ההעסקה 1.
 :מאלה אחד כל להיות יכולים עבודה קשרי , זה לעניין .המקומית ברשות

 .המקומית ברשות סטאטוטורי תפקיד ממלא המשפחה קרוב 1.1.

 .נהלים וקביעת המלצות מתן , לטותחה קבלת לצורך משותפת עבודה 1.2.

      יחידת ,  אנוש ומשאבי א"כ יחידת , המשפטית בלשכה תפקיד ממלא המשפחה קרוב 1.3.

 לה יש אשר אחרת יחידה כל או הפנימית הביקורת יחידת , הכספים      

 .המקומית ברשות מהיחידות מרבית על והשפעה קשר

 .המקומית הרשות של םבדיהעו בוועד כחבר המכהן משפחה קרוב 1.4.

 חוות קבלת ולאחר , המקומית הרשות ש"יועמ לדעת אשר אחר קשר כל 1.5.

 , ונסיבותיו מהותו מפאת , עלול , המקומית הרשות מזכיר/ל"מנכ של הדעת

 .העבודה יחסי על להשפיע

 ברשות אחר לעובד משפחה קרבת בשל עניינים לניגוד להביא עלולה ההעסקה 2.

 .המקומית

 .המקומית ברשות הציבור מנבחרי אחד של משפחה בקרוב מדובר 3.

 של מהיועץ המשפטי בכתב אישור לקבל יש משפחה קרוב בהעסקת מדובר שבו מקרה בכל
 העובד את ושניתן להעסיק לעיל האמורים המצבים באחד מדובר לא כי , המקומית הרשות

 .השירות ועדת או השירות מינהל ועדת אישור ללא
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 הוועדה תאשר ולא המקומית הרשות של ש"יועמ יאשר לא מקרה בכל כי מודגש

 בוועדת נכח שבו במקרה המקומית ברשות לעבודה משפחה קרוב של מינוי

 או/ו המועמד רואיין שבו בחלק נכח לא אם אף המועמד של משפחתו קרוב הבחינה

 .בהצבעה

 .וחצי שודלח אחת של ממוצעת בתדירות ומכונסות השנה במהלך פועלות הוועדות

 .הועדוה אישור לקבלת עד לעיל כאמור משפחה קרוב עובד להעסיק אין

 ועדת השירות או השירות מינהל ועדת אישור לקבלת לפנות המעוניינת מקומית רשות
 :הבאים המסמכים את לבקשה לצרף נדרשת

 .המקומית הרשות מזכיר/ל"ומנכ הרשות ראש בידי חתום פנייה מכתב 1.

 .המכרז נוסח 2.

 .הבחינה ועדת פרוטוקול 3.

 .משפטית דעת חוות 4.

 .השכלתו על המעידות תעודות בצירוף המועמד של החיים קורות 5.

 שבה היחידה של תרשים וכן המקומית הרשות של כללי ארגוני תרשים 6.

 .ברשות המועסקים המשפחה קרובי שבין היחסים על בדגש , העובד יועסק

 את נוסף במסמך להבהיר יש ,ציבור לנבחר משפחה בקרבת כשמדובר 7.

 שהואצלו תחומים היתר בין , המקומית ברשות הציבור נבחר של סמכויותיו

 .וכדומה המקומיות ברשות הפועלות בוועדות חברות , לו

 ברשויות ושכר אדם לכוח האגף למנהל לשלוח יש לעיל המפורטים המסמכים את

 .הפנים במשרד המקומיות

 יאשר בטרם או , השירות ועדת לאישור הבקשה את מיתהמקו הרשות תשלח בטרם

 האמורות בהגדרות נכלל שלא משפחה קרוב העסקת המקומית הרשות ש"יועמ

 בטיעונים אליהם ולהתייחס זו בפסקה המובאים לעקרונות לב לשים יש , לעיל

 נועדו , משפחה קרובי העסקת על איסור הקובעות החוק הוראות :בקשתה לאישור

 קרובי של העדפתם בשל השוויון ובעקרונות תקינים מינהל בסדרי עהפגי למנוע

 .)עובדים או נבחרים( המקומית הרשות בכירי של משפחה

 הרשות של השוטף בתפקוד עניינים ניגוד של מצב למנוע החוק הוראות נועדו , בנוסף

 יחסי את הן הכוללת , לממונים העובדים שבין היחסים מערכת כאשר המקומית,

 בעלי הנבחרים או/ו העובדים תפקוד על הביקורת את והן , השוטפים דההעבו

 .לשלילה או לחיוב , המשפחה מקרבת תושפע , הסמכויות

 , עניינים בניגוד העסקה האוסר מהכלל לחרוג באפשרות דנה שהוועדה בעת , לפיכך
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 מהממונים למי , המשפחה קרבת אף על העסקה לאשר באפשרות לדון ובבואה

 זכה המועמד כי חשש יש והאם , העובד קבלת אופן את הן לבחון עליה , ברשות

 .המקומית ברשות העובדים או הציבור מנבחרי למי משפחתו קרבת בגלל במכרז

 ידי על , המשפחה קרבת למרות העובד את להעסיק הרשות יכולת את לבחון עליה

 ביקורת גורמי של קיומם עקב השוטפת בעבודה עניינים לניגוד החשש נטרול

 .המשפחתית למערכת קשורים שאינם , מאזנים

 ברשות כבר המועסקים עובדים שני בין משפחתית קרבה נוצרה בהם במקרים

 תשלח חדש ציבור לנבחר המקומית ברשות כבר המועסק עובד בין או , המקומית

 המסמכים כלל בצירוף לעיל האמורות בוועדות העניין לאישור בקשה הרשות

 הרשות של ש"יועמ ידי על שתאושר העניין להסדרת הצעה בצירוף לעיל האמורים

 .הקרבה יחסי היווצרות מעת ימים חודש תוך זו בקשה להגיש יש .המקומית

 , ה/צמוד ת/סייע בתפקיד המועסק בעובד שמדובר במקרה כי יובהר ספק הסר למען

 .ורךצה במידת משפחה קרוב אף להעסיק מניעה אין , לתלמיד ה/צמוד מלווה או

 , החינוך משרד לאישור בהתאם נבחרים ה/הצמוד המלווה או ה/הצמוד ת/הסייע

 .התלמיד להורי המקומית הרשות שבין ובתיאום מכרז ללא

 קיום על להקפיד נדרשים בנושא האמונים והגורמים המקומית הרשות ראש

 והנחיות הבהרות קבלת לשם לפנות ספק של מקרה ובכל , זה ונוהל החוק הוראות

  . שיידרש ככול
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  ממצאים והמלצות :ממצאים :

  ראשונהעובדי המועצה שקיימת ביניהם קירבה -1

שם העובד   מס'
)1(  

שם   תפקיד/מחלקה
  )2העובד(

  קירבה  תפקיד/ מחלקה

  אחים  אחזקת כבישים   עתאמנה נ.  שרתת המועצה  היקל  ס.  1 

הנדסאי מח'   עסלי ס.  מזכירת לשכה  עסלי  ל.   2
  תטכני

  בני זוג

  בני זוג  רווחה-עו"ס   מדלג' נ.  הנה"ח        מדלג' פ.  3

  אב ובנו  פסיכולוג  זיד מ.  גבייה        זיד    צ.  4

הנדסאית מח'   ע.באקי מ.  סייעת טר"ח  ע.באקי מא  5
  טכנית

  אם ובתה

  בני זוג  מח' טכנית  מסארוה ב.  סייעת כיתתית  מסארוה ח.  6

  בני זוג  אחזקת ב"ס  פנה נ. אבו  סייעת אוטיזם  אבו פנה מ.  7

  אם ובתה  אוטיזםסייעת   מוסלמאני נ.  מזכירה ב"ס  מוסלמאני ע.  8

  בני זוג  סייעת צמודה  ערבאסי א.  מזכיר ב"ס  ערבאסי   ס.  9

  בני זוג  מזכירה ב"ס  עאסי ה.  קידום נוער  מסאלחה  ע.  10

  אחיות  מורה ב"ס תיכון  סעאבנה א.  מורה ב"ס תיכון  עתאמנה   נ.  11

  גיסות  מורה ב"ס תיכון  זחאלקה נ.  מורה ב"ס תיכון  זחאלקה   ג.  12

  אחים  מורה ב"ס תיכון  מסאלחה ע.  מורה ב"ס תיכון  מסאלחה  ח.  13

  בני זוג  שרת ב"ס  אבו לפל ח.  בית נוער/מתנ"ס  אבו לפח  כ.  14

  אין כפיפות בין העובדים המאוזכרים בטבלה . הביקורת :
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לא מתבקשים לחתום על הצהרה בדבר קרובי משפחה  נמצא כי העובדים החדשים -2
  :המועסקים במועצה המקומית כאמור בנוסח כלהלן 

  

  ______________________     ת.ז             __________:       אני החתום מטה

  שם משפחה                 שם פרטי                            

  ) : במשבצת xת כי (נא סמן  מצהיר בזא

  אין לי קרובי משפחה המועסקים במועצה מקומית כפר קרע או המכהנים כחברי מועצת           

  הרשות , לרבות קרבת משפחה חורגת .      

  יש לי קרובי משפחה המועסקים במועצה מקומית כפר קרע או המכהנים כחברי מועצת       

    כן , ציון באליו המפורטים להלן ).אם       רשות , לרבות קרבת משפחה חורגת .(      

שם משפחה   הקרבה
ושם פרטי של 

  קרוב המשפחה

ת.ז של קרוב 
  המשפחה

היחידה שבה 
עובד קרוב 

  המשפחה

משרת קרוב 
  חההמשפ

          בן זוג
          הורה

          סב/סבתא
          בן/בת

          גיס/גיסה
          דוד/דודה

          אחיין / אחיינית
          חותן/חותנת

          תחם/חמו
          חתן/כלה
          נכד/נכדה
          אח/אחות

  

הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים . ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים , 
  לרבות חלקיים  , תביא להפסקה מיידית של עבודתי במועצה .

__________                                             ____________________________  

  חתימת העובד                                                תאריך                                 

 זכהי המועמד כי חשש יש והאם , החדש העובד קבלת אופן את הן לבחון המועצה על.  3

 .המקומית ברשות העובדים או הציבור מנבחרי למי משפחתו קרבת בגלל במכרז

 ברשות כבר המועסקים עובדים שני בין משפחתית קרבה נוצרה בהם קריםבמ .4

 תשלח חדש ציבור לנבחר המקומית ברשות כבר המועסק עובד בין או , המקומית

  .המסמכים כלל בצירוףמשרד הפנים  הועדה)(לאישור בקשה הרשות
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  4 –פרק 

      4/8/2018 – 21/7/2018קייטנת אלביר 

המסגרות החינוכיות על קיץ מהווה אתגר חינוכי משמעותי לכלל החופשה הגדולה בתקופת ה
הרצף הגילאי לטיפוח תרבות פנאי ערכית ומשמעותית ולמתן מענים חינוכיים איכותיים לצרכי 

  למידה ופנאי. זאת, לצד חיזוק המוגנות ומניעת התנהגויות סיכון.
רף , האביב והחופש כמדי שנה מפעילה המועצה קייטנות לילדים ותלמידים בחופשות החו

  .הספר-כחלק מתוכנית הלימודים בבתי קיץהגדול בחודשי ה

) במסגרות החינוכיות 24/7מיישמות את עיקרון הרצף החינוכי (שבקייטנות התוכניות 
ובמעבר משנת הלימודים לחופשת הקיץ וחזרה ללימודים תוך שמירת קשר מתמשך עם 

  התלמידים גם במהלך החופשה.
ותית, תסייע להם להתמודד עם י הנוער בצורה נאותה לחופשת קיץ משמעהכנת הילדים ובנ

ערכי ולהדרכה למניעת התנהגויות סיכון. כמו כן תעודד -אתגרי הקיץ ליצירת פנאי משמעותי
בני המשפחה והקהילה להיות שותפים ליצירת חופשת קיץ שבה יתקיימו הנאה, עשייה   את

  ולמידה.
יסודי ועד - דםית המיועדת לילדים ולבני נוער משלב קקיץ הינה תכנית מערכתקייטנת ה

(בהתאם לאפשרויות  21לבוגרי כיתות י"ב, ועבור תלמידים עם צרכים מיוחדים תיתכן עד גיל 
התכניות נבנו בשותפות של משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, עם כלל חלק מהמערכת). 

נהלי אגפי הנוער ברשויות, הסתדרות העוסקים במלאכה: איגוד מנהלי אגפי החינוך, איגוד מ
  .ורים, ארגון ההורים, מועצות התלמידים והנוער ועוד, כמענה לצורכי הילדים והנוערהמ

שונות לטיפוח ההעצמה  תימים , בה התקיימו פעילויו 15קייטנת "אלביר " הופעלה במשך 
  האישית , אהבת העזרה לזולת , נתינה, ומתן כבוד לאחר .

 ת : עיקרי הפעילויו

  אטרקציות: שחיה בבריכה ,ביקור באתרי נופש 
  . ותוכניות למידיות וחינוכיות : ימי ספורט , הצגות והפעלות שונות ומגוונות 

  ממצאים :

 ילדי רווחה  188-מתוכם כ 590מספר משתתפים :  -1
  31מספר מדריכים      

  הכנסות : -2
        314,610ם במועצה         תשלו -השתתפות הילדים   -                               
       189,080       360ות משרד הרווחה +תכנית השתתפ -                               

       503,690     סה"כ                                                                                       
         86,197 "א                                                 שכ"ע כ -הוצאות :                 
         104,511                    הסעות                                   -                             
       229,571 אתרים ומפעילים                                         -                             
   45,240                               הזנה                           -                             

  465,519      ה"כס                                                                                      
  

  .מת בעודף ולא בגירעון הביקורת : מזה שנים רבות הקייטנה מסתיי
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  5 - פרק

  הסכם התקשרות חב' מ.ג.ע.ר בע"מ –גבייה 

 כללי רקע

  הרשות של ליכולתה עליונה חשיבות בעל נושא הינו וקנסות היטלים ,אגרות גביית תחום

  האינטרס על ולשמור התושבים ווחתלר הנדרשים השירותים את לספק תפקידיה את לקיים 

  באמצעות אחרים חובה ותשלומי הארנונה גביית מוסדרת מקומית ברשות .הציבורי והסדר 

  לרשויות חובה ותשלומי כללית ארנונה)גביה( המיסים אכרזת מכוח )גביה( המיסים פקודת 

   2000 .ס"תש ,)שעה הוראת( מקומיות 

  אכרזת המסים , דאז  -קבעה על ידי שר האוצר , נ 24.02.2004 ביום:  אכיפה מינהלית

  , לפיה  2000, תש"ס )(הוראת שעה לרשויות המקומיות כללית ותשלומי חובה גביה)ארנונה (

   פקודת לרשות המקומית. תחול לגבי תשלומי חובה המגיעים )גביה(פקודת המיסים  -

  ומי אגרות הקבועות לגביית תשל מנהלתיות פעולות אכיפה לבצע  מועצההמיסים מאפשרת ל

  בהליך אכיפה על ידי התושבים במועד הנדרש. שלא שולמו  )היטלים ועוד ארנונה,(בחוק 

  להגיש תביעה משפטית כנגד התושב ומבלי  יכולה לבצע פעולות אכיפה מבלי מועצהזה, ה 

הניתנות  פעולות האכיפה הוצאה לפועל. עם זאת, בשל ההליך המזורז,  לפנות ללשכת
  לפעילות האכיפה המשפטית,  כנגד החייבים הינן מצומצמות ביחסלביצוע 

  חובות (שונות, המחאות חוזרות ועוד  יודגש, כי אכיפת הגבייה של חובות חינוך, רווחה, גביות

   הליכי לא יכולה להיעשות באכיפה המינהלית אלא רק באמצעות ,)אגרות בחוק שאינם 

  אכיפה משפטיים.

  רקע משפטי

  כלהלן: מתבצעת בהתאם להוראות החוק שעיקרן מועצהות בגביית החוב .1

     גביה)ארנונה כללית ותשלומי חובה(אכרזת המסים  ;מועצות המקומיות פקודת ה  1.1

  2000, תש"ס )הוראת שעה(לרשויות המקומיות      

  ;)גבייה(.  1961פקודת המיסים  1.2

  1961חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז  1.3

 הביקורת מטרות

 החובות לגביית  ר.ע.ג.שנקטה חב' מ האכיפה פעילותנהלי העבודה ו את וןלבח  . 1
  מסים למועצה .הכפר החייבים  תושבי 
  

 בדיקת נאותות התקשרות עם חברת הגבייה לתפעול מחלקת הגבייה. . 2
 

 תשלומי המועצה לחב' מגע"ר שירותי הגביה והאכיפה. . 3
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  :  חומר שהתקבל

 בע"מ. ר.ע.ג.מ הסכם ההתקשרות שבין המועצה לבין חב' -
 דוחות ריכוז פעולות אכיפה ממערכת הגביה -
 מו לחב' מגע"ר בתקופת חוזה ההתקשרות פירוט התשלומים ששול –כרטסת הנה"ח  -

 
  עובדי מועצה (מנהל , שני פקידי  4ת באמצעו ומתופעלת מנוהלת במועצה הגבייה מחלקת

  חברתל ו שתיים השייכותכולם כפופים לגזבר המועצה ) בנוסף לפקידה א -גביה , קופאית

  המועצה התקשרה עמה,  ) הגביה חברת" או "ר.ע.ג.מ :להלן( מ"בע ר.ע.ג.מ חיצונית גביה 

  באמצעות והועסק הביקורת במועד  .גבייה שירותי למתן בהסכם  2017  אפריל בחודש 

  טלפוני מענה ספקתאו קהל קבלותעובד/ת /שני /שתי עובדים/ות ב ר.ע.ג.מ הגבייה חברת 

 :הבאים התחומים על ואחראיות ,קהל קבלת בזמני לפונים 

  ו/או מודד חיצוני מטעם   .המועצה מטעם מודד שמבצע למדידות בהתאם השומה חישוב

  שנקבעו הכללים פי על בארנונה הנחות ניהול. ולחייבים מנהלית אכיפה ביצועו  המועצה

  . עצההמו עובדת ידי על מבוצע המועצה במליאת או/ו הפנים במשרד 

  המקור העיקרי להכנסות העצמיות של הרשות הוא מס הארנונה שהיא מטילה על מחזיקי 

  בתחומה, שנקבע לפי ייעוד השימוש, שטחם ומיקומם. הנכסים

  דשנים וחומרים כימיים נ' עיריית קריית  764/88פס"ד (בית המשפט העליון קבע בעבר 

המשולם לקופת המועצה למימון מכלול ס הארנונה העירונית הינה על פי מהותה, מ , כי)אתא
  שירותים

  המועצה לתושביה. שירותיםציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין אותם מספקת 

  אלה כוללים, בין היתר, אספקת שירותים שוטפים בתחום תברואה וניקיון, תאורת  ציבוריים

  ציבור ומוסדות חינוך  ניתחזוקת כבישים ומדרכות, פיתוח גנים ציבוריים, הקמת מב רחובות,

  .הכפרשירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי  ומכלול

  חוק ההסדרים במשק המדינה, קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות את שיעורי 

  הארנונה המרבית וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות. העלאת

  שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים  אתצו המסים העירוני המפורסם בכל שנת כספים, קובע 

  השיפוט העירוני. בתחום

  סקירת תהליך חיוב בארנונה

  להלן תרשים זרימה מתאר את תהליך החיוב בארנונה:

  הגבייה ונכס במערכת הקמת בית אב.1

  השירות קביעת סוג. 2

  הארנונה עדכון תעריפי.3
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  האוטומציה . ממערכת ERPהפקת תלוש חיוב,. 4

  שורוואיבדיקתו .5

  דפוס החיוב לבית העברת שוברי.6

  החיוב ואישורם נכונות תלושי בדיקת שלמות.7

  .לתושבים החיוב שליחת תלושי.8

  : סקר נכסים

  להיכנס הסמכות נתונה הרשות בידי כי ,היתר בין ,נקבע המקומיות המועצות לצו 159 בסעיף

  שנים מספר בכל נכסים סקר ביצוע .ומדידות בדיקות בהם ולערוך לנכסים סבירה עת בכל 

  הרשות בתחום הנכסים של ושטחם מספרם בין מלאה התאמה להשגת  יעיל אמצעי הוא 

  כדי זאת .הרשות של הארנונה מערך רישומי ובין בפועל בהם הנעשה והשימוש המקומית 

  מקיף סקר לבצע בכדי .ושוויונית מדויקת תהיה  השונים הנכסים על המוטלת שהארנונה 

  במסגרת מדידות הנכסים בכל נערכו כי לוודא בכדי מסודרת עבודה תכנית קבועל יש וממצה 

  למערכת וזנווי המדידה  תוצאות GIS המידע למערכת עודכנוי מכן ולאחר .שתיקבע זמן 

  EPR . ארנונה חיובי להפקת המשמשת גאוגרפית מידע 

  טרם , וריםלמג 2016לעסקים ובשנת  2015 בשנת  ביישוב כפר קרע שהחל נכסיםה סקר
 םושלה

  ה מערכת רישומי בין הפערים של מיפוי .למערכת הגביה במלואם הוזנו לא ותוצאותיו במלואו

GIS במדידה שבין הרישום בספרי המועצה לבין גודל  פערים נמצאו הגבייה מערכת ורישומי  

 2018 יוליל נכון ( נכסים 96 באקראי נבדקו 2016 משנת החלבפועל.  השטח הקיים 

   פערים ישנםנכסים  36 -ב כי ונמצא נכסים סקר לבצע שנבחרה חברהה ידי עלשנמדדו  ) 

  .הגביה  במערכת הקיים המידע לעומת במדידה

  : 2018 להלן החיוב השנתי לארנונה לפי סוג הנכס לשנת

סה"כ   תאור / סוג הנכס  
  נישומים

סה"כ 
  חדרים

גודל סה"כ 
  הנכס /מ"ר

  חיוב שנתי /ש"ח

  19954827,70  570626.51   77064  5634  מבני מגורים  1
  2726314,70  39776,98  5984  1143  משרדים,שרותים  2
  327187,30  706,18  336  4  בנקים  3
  698307,30  17904,97  728  191  מלאכה  4
  0.5  4736  123  247  אדמה חקלאית  5
  421937,40  79460,87  254  240  קרקע תפוסה  6
  31390,70  4024,45  0  3  עתיר שטח   7
  19440,30  13135,33  0  19  חניונים  8
  780,00  2000  0  2  מבנה חקלאי  9

  19057,00  125,83  0  5  נכסי מדינה  10
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  863035,10  52210,22  1687  674  נכסים אחרים  11
  25,062,278.00  784,707.34  86,176  8,162  סה"כ   
  

  כללי -הנחות בארנונה מתן 

  )להלן: "תקנות ההנחות 1993ה) התשנ"ג בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונ

  פעילותה  בארנונה"( נקבעו כללים למתן ההנחות, המבחנים לקבלתן והוגדרו סמכויותיה ואופן

  ככלל, כל מי שעומד בזכאות לקבלת הנחה על פי  של ועדת ההנחות ברשות המקומית.

להן הוא  בצירוף אסמכתאות לשם קבלת ההנחות להגיש בקשה מתאימה יות, נדרש ההנח
  זכאי. 

  :להלן תיאור תהליך אישור הנחה בארנונה

  הגשת בקשה על גבי טופס ייעודי בצירוף אסמכתאות  -1

  בדיקת הבקשה על ידי מחלקת הגבייה ובדיקת עמידה בקריטריונים    -2

  חותריכוז המסמכים והגשתם לוועדת הנ  -3

  דיון בוועדת הנחות והעברת ההחלטה למחלקת הגבייה  -4

  .זכאות להנחה במערכת הגבייה הזנת  -5

  הנחות על פי חוק

 מידי שנה מועבר למחלקת הגבייה קובץ של רשימת הזכאים להנחה בארנונה  -1
לקבל הנחה  המוסד לביטוח לאומי, וכדומה, המפרט את רשימת התושבים הזכאיםמ

הנחות  וכדומה. רכזם חוק, בין היתר: אזרחים ותיקים, נכים, אסיריבארנונה על פי 
 מעביר "מנהל המחלקה") להלן: "רכז ההנחות"(  מנהל מחלקת הגביה /נונה באר
 הקבצים למערכת הממוחשבת והזכאות להנחה מתעדכנת במערכת הממוחשבת את

  של מחלקת הגביה.

  אינה מגיעה לרכז  תעודת עיווררשימת הזכאים לקבלת הנחה בגין היותם בעלי  - 1.2

  המעוניינים לקבל את ההנחה נדרשים להגיע עם  ממשרד הבריאות. עיווריםההנחות בקובץ 

  המקומית, להציג אסמכתא כי נקבע להם עיוורון ולאחר מכן  המועצהתעודת העיוור למשרדי 

  שיהיו בעלי תעודת עיוור הזכאים להנחה שלא ייהנו מזכאותם זו. יכוללו את ההנחה. כך,יקב

  חר שהתקבלו הקבצים שלתושב אשר מקבל את הזכאות לראשונה במהלך השנה, לא -1.3

בכרטיס  את ההנחה ןהזכאים, נדרש להגיש אישורים רלוונטיים לרכז הנחות אשר מעדכ
אסמכתאות מתאימות  צאוית שערכה הביקורת נמהתושב במערכת הגבייה. מבדיקה מדגמ

  למתן ההנחה.

  בהתאם להוראות תקנות ההנחות בארנונה, תושב  הנחות מבחן הכנסה והנחות וועדה . 3

בשיעורים שנקבעו בתוספת. תושב אשר מבקש  בקריטריונים זכאי להנחה ומד אשר ע
  לקבל את ההנחה נדרש

  ובה ההכנסה. רכז הנחות מסמכים המעידים על ג בקשה ייעודי ולהעביר לרכז למלא טופס 
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  את ההנחה במערכת הגבייה. ןמעדכ ההנחות

   ולהעביר מסמכים תושב המבקש הנחה מוועדת ההנחות נדרש למלא טופס בקשה ייעודי

  מעביר  ההנחות על מצבו והסיבות בגינן אין באפשרותו לשלם את הארנונה. רכז המעידים 

  את ההנחה  ןומזי פרוטוקול הוועדהאת  והאסמכתאות לוועדת ההנחות, מקבל את הבקשות 

  המאושרות.עבור הבקשות 

 יםמהווה₪  84,310,19 -כ,  8201לתושבים בשנת  סה"כ הנחות בארנונה אשר הוענקו
   %71 -כ

  לשנה זו.(השוטפת) מכלל חיובי הארנונה 

הגבייה . לכל  לא נערכת בקרה על הזנת הזכאויות להנחה שנקלטו במערכת: הביקורת
תקופתית לא יתגלו  מחלקת הגביה הרשאה להזין הנחה במערכת ובהעדר בקרה יעובד

  הנחה שלא כדין. טעויות או הזנת

  : סייגים להנחות 

  במהלך  נחות בארנונה קובעות, כי הבקשה לקבלת הנחה אמורה להיות מוגשתתקנות הה

  בעקבות  רטרואקטיביתהכספים שבגינה מבוקשת ההנחה, ולא ניתן להעניק הנחה שנת 

ם לשני לזכאי לחיובי שנים קודמות. כמו כן לא תינתן הנחה בארנונה בקשה המתייחסת 
על לעיל אינו חל  ה יותר. עם זאת, האמורהמזכה בהנחה הגבוהנכסים שונים אלא על הנכס 

  מלחמה ושוטרים. הנחה בארנונה לחיילים, נפגעי 

  : תהליך אכיפת חובות

  המועצה מבצעת פעולות אכיפה מנהליות כנגד חייבים בניסיון לגבות את החוב,ככלל, 

  באמצעות מחלקת הגבייה. לאחר מיצוי פעולות האכיפה המנהלתיות, מעבירה מחלקת

  ת הטיפול לאכיפה משפטית.הגבייה א

  במידה והמועצה(אכיפה מנהלית הינה יעילה וזולה באופן משמעותי מאכיפה משפטית 

  ולרוב היא הכרחית לשם מיצוי )ידה על כספים בחשבונות הבנק של החייבים מצליחה לשים

  ההליכים כנגד חייבים.

  בייהבנושא "הפעלת הליכי ג 7.1002בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 

  , נקבע, בין היתר, העיקרון לפיו אין זה סביר)גביה(מנהליים לפני פקודת המיסים 

  שרשות מנהלית תנקוט בהליכים מנהליים לראשונה וללא צידוק לאחר שנים רבות, תוך 

  מעמידה את האזרח, בשל הזמן שחלף, במצב בו יקשה עליו להתמודד עם טענת  שהיא

  ת תהליך הטיפול באכיפה מנהלית:להלן תרשים כללי המתאר א החוב.

  עיקולים לבעלי חוב באכיפה מנהלית .1

  קולי חשבון בנק בהליך אכיפה מנהלי לגביית חובות. עיקולי חשבוןהמועצה מבצעת עי

  בנק מהווים כלי מהותי לטיפול בחובות של נישומים. הפעלת עיקולי חשבון בנק הינה
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  ית לביצוע ובעלות כספית נמוכה.בסמכות המועצה ומהווה פעולה קלה ופשוטה יחס

  חייבים . לא מבצעים המועצה אינה מבצעת סוגי עיקול נוספים כנגד : הביקורת

  עיקולים על כרטיסי אשראי כנגד עסקים חייבם, בכך המועצה אינה ממצה את פעולות

  .מעבירה את הטיפול בחובות לאכיפה משפטיתואינה האכיפה המנהלית שעומדות לרשותה 

  קשרות למתן שרותי גביה ואכיפה והפעלת מוקד לבירורים ותשלומים :הסכם ההת

יות מעסיקות חברות גביה פרטיות , ואלה מבצעות עבורן פעולות מרבית הרשויות המקומ
הקשורות בגביה ובאכיפת התשלום של הארנונה , לעיתים העסקתה של חברת גביה נדרשת 

הגביה , הגדלת שיעורי הגביה ומניעת  בתכנית הבראה של הרשות כדי להשיג : ייעול מערך
  . הפעלה של לחצים על עובדי הרשות המקומית ונבחריה

)למתן שירותי  04/2017פרסמה המועצה מכרז פומבי (מכרז מס'   2017בחודש אפריל 
  גביה ואכיפה בו זכתה חב' מ.ג.ע.ר בע"מ (להלן : "הקבלן ")

נקבעו בחוזה חתום שעיקרי סעיפיו תנאי ההתקשרות בין הצדדים פורסמו במהלך המכרז ו
  כלהלן : 

ואכיפה מנהלית , והפעלת מוקד טלפוני לברורים הקבלן יעניק למועצה שירותי גביה  -1
 ותשלומים בשפה הערבית , כולל ניהול ותפעול , בכפר קרע .

המועצה תוכל להטיל על הקבלן עבודות נוספות , לרבות אך לא רק ,הכנת תיקים  -2
, מחיקת חובות , פעולות עידוד גביה מהחיובים השוטפים להמלצה למתן הנחות 
, הכנת תיק למחיקה , הכנת דוחות למשרד הפנים , הכנת ,טיפול במחיקת חובות 

תיק להוצל"פ, טיפול בציקים חוזרים ,התאמות אשראי , התאמות בנקים , טיוב נתוני 
 תמורה נוספת .השומה, גיול חובות והפרשות , טיוב כתובות ותעודות זהות ללא כל 

הטבות , /למועצה תהא הזכות הבלעדית בדבר מחיקת חובות ו/או מתן הנחות  -3
בכפוף להוראות הדין בעניין ,ותהא רשאית לטפל במחיקת חובות , מתן הנחות , 

כאמור , בין לפני העברת החובות לטיפול הקבלן ובין לאחר העברת הטיפול בגבייתם 
 לקבלן.

, המסמכים והנתונים שיגיעו לקבלן בשל או עקב כל המידע , לרבות הרשומות  -4
 של המועצה הינם קניינה הבלעדי של המועצה .השימוש בתוכנות ומאגרי המידע 

הקבלן מתחייב כי כל התשלומים שיבוצעו באמצעותו לרבות תשלומים בכרטיסי  -5
אשראי , שיקים,או כל אמצעי תשלום אחר , יתקבלו לפקודת המועצה בלבד , ירשמו 

ות קופה רושמת או בכל אמצעי אחר , יופקדו כל ידו עד ליום העבודה שלאחר באמצע
ם בו נגבו , ישירות לחשבון בנק שיקבע על ידי המועצה ואשר יהיה רשום על שם היו

 המועצה...
הקבלן מתחייב להפעיל את מחלקת אכיפת הגביה של המועצה תחת תקנות ,  -6

רים בתחום הפעילות של המועצה הכללים והדינים שיקבעו ע"י המחוקק , הרגולט
 ובכפוף להחלטות גזבר המועצה .

תבצע מפעם לפעם ביקורות יזומות באמצעות המנהל לבדיקת רמת הביצוע המועצה  -7
 וטיב העבודה.

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע ראש המועצה . -8
 2-שרות להארכתו לחודשים עם מתן אפ 12-תקופת ההתקשרות של החוזה הינה ל -9

שנים .וזאת לפי שיקולה  3-חודשים בכל פעם ולא יותר מ 12תקופות נוספות בנות 
 הבלעדי של המועצה.

תמורה תשולם לקבלן בהתאם להצעתו במכרז, והוא מתחייב להגיש למועצה חשבון  -10
לכל חודש עם פירוט עבור השירותים אשר ביצע ולפי מחירון העבודות  5עד ליום 
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יום מיום הגשתו ותקבע את  30רז, והמועצה תבדוק את החשבון בתוך שהוגש במכ
   45ום המגיע לקבלן וישולם בתנאים של שוטף +התשל

  

  ממצאים :

  ₪ 874,776שולם לחב' מ.ג.ע.ר בע"מ סכום של  2018 -ל 2016נמצא כי בין השנים  -1
. 

  ₪ יתרה /   ₪ חובה /   ₪ זכות /   שנה  
1  2016  35,000  35,000  0  
2  2017  577,087  305,975  271,112  
3  2018  262,589  533,701  0  
  0  874,676  874,676  סה"כ   

            

החלה את עבודתה במועצה בחודש  בדיקת הביקורת מעלה כי "הקבלן " חב' מ.ג.ע.ר -2
ללא קיום מכרז וללא חוזה התקשרות חתום והועסקה לפני פרסום המכרז  11/2016

) דבר המנוגד לנהלים ולחוזרי 2017ורסם באפריל למתן שירותי גביה (המכרז פ
 מכרזים .–מנכ"ל 

  
כגון חובות ( מועצהב אינה מסונכרנת למערכות המידע האחרות .רמערכת מ.ג.ע -3

מרכזת את כל החובות הקיימים ואינה  חה, הנדסה, חינוך ועוד ולפיכך אינהרוו
 כל החובות העירוניים. מאפשרת ניהול מרוכז של

  
כי שיעור עמלות הגביה (התמורה ) ששולמו לחב' מ.ג.ע.ר תואמות הבדיקה העלתה  -4

 לאמור בנספחי המכרז והסכם ההתקשרות .
  

מערכת , עבר לניהול חובות שמועד גבייתםלא קיימת מערכת עירונית ייעודית  -5
סטאטוס המעיד על סוג ( כאמור הארנונה אומנם כוללת מידע לגבי כל חובות.ר מ.ג.ע
תתי סטאטוסים המעידים על מצב הטיפול  מאפשרת ניהול שלאינה  , אך היא)החוב

 בחובות.
ך טיפול משפטי, א 573 – 575כך כדוגמא, המערכת מאפשרת הכנסת חוב לסטאטוס 

ארנונה, מים וכו'( :  מאפשר עוד צפייה בסוג החוב במקרים אלו, שינוי הסטאטוס לחוב אינו
  ההיווצרות ועוד. ובגיולו )מועד

  הקבלן "חב' מ.ג.ע.ר לפעול באכיפה משפטית כנגד בעלי חובות המועצה לא בקשה מ -6
לממשלה באכיפה  בשל האמור, חובות אלו אינם מטופלים כנדרש בהנחיית היועמ"ש ישנים

לאכיפה משפטית  הייתה מעבירה את הטיפול בחובות הישנים כאמור מועצהמשפטית. אם ה
לא גבתה, היו בקופתה למעלה מהסכומים ש 15%ומצליחה לגבות אפילו כ  במועד הנדרש 

 ,מועצהסכומים אלו היו יכולים לסייע לשיפור מצבה הכספי של ה, ש"ח נוספים' מל 18מ 
  .לתושבים לשיפור השירות 

  שנעשו, לגביית כל חוב. המערכת  לא קיים מידע המרכז את פעולות האכיפה שנעשו, ככל -7

  פעולות שנעשו במסגרת הטיפול ממוחשב ב אינה מאפשרת צפייה מרוכזת תוך קבלת עדכון

  במצב הטיפול בתיק שבאכיפה היה יכול לאפשר: הצפיי .מנהליה

  ו פעולות אכיפהאיתור של "תיקים רדומים" בהם לא נעש  
  וקבלת החלטות נאותה להמשך הטיפול בחוב.       

 ניתוח הזמן שחלף ממועד העברת התיק לאכיפה ועד למועדי  



40 
 

  ועוד.המנהלית  כמדד לבחינת אפקטיביות האכיפהביצוע פעולות האכיפה,       
 מערכת לניהול חובות בגין שיקים חוזרים:  -8

של חובות לרבות  מתושבים לצורך תשלום סוגים שונים מועצהשיקים מתקבלים ב  8.1
. במקרים בהם )שירותי רשות(שירותים אחרים  לתשלום אגרות הקבועות בחוק ולתשלום

ום הבנק שלו, מבוטל רישום התשל ייב לא כובדו בחשבוןהשיק אשר שולמו על ידי הח
 לטיפול ולא מועברשחזר נשמר בכספת שבמחלקת הגבייה  במערכת הממוחשבת והשיק

כנגד חייבים  לבצע פעולות אכיפה מינהלית מועצהיצוין, כי אין בסמכות ה באכיפה משפטית.
, קיומו של תשלום בידי עם זאת משפטיים. בגין שיקים שחזרו אלא אך ורק תהליכי אכיפה

 הודאתו לכאורה של החייב בקיומו ונכונותו של החוב, דבר על, מעיד )השיק שחזר( מועצה
 המסייע ומקצר את תהליך האכיפה המשפטית.

נמצא כי מזה שנים המועצה מחזיקה בשיקים החוזרים בקופה ולא מעבירה   8.2
 שות .לטיפול משפטי דבר שמקטין את  אחוזי הגביה ואת הכנסות הר

  חברת מ.ג.ע.ר  בע"מ לא שפרה את מערך הגביה כמצופה והמועצה החליטה  8.3
  המשך עבודתה ולבטל את ההסכם אתה .להפסיק את 

הגביה המשפטית לגביית השיקים החוזרים במקום אחזקתם על המועצה להפעיל את .9
  בקופת המועצה על מנת  להגדיל את ההכנות .
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  6-פרק 
  פארק אלחוארנה –וק פיס יר . 1

  323ת.ב.ר  
  

תאריך   מס'
ישיבת 
  מועצה 

תאריך 
אישור 
  ממונה

  ₪  סכום ת.ב.ר   
  מצטבר 

  משרד / גוף מתקצב 

  מפעל הפיס   868,000  24.12.12  18.12.12  .1
2.  4.2.14  2.3.14  1,973,000  "  
3.  26.8.14  3.9.14  2,573,000  "  
  טוטו ווינר   2,773,000  9.3.15    .4
  מפעל הפיס  3,930,000  6.10.15  8.9.15  .5
  מפעל הפיס  5,390,000  16.7.17  5.6.17  .6
  

  סה"כ איגום תקציב ת.ב.ר 
  

  מפעל הפיס    5,190,000
  

  
  טוטו 200,000

  ( תקציב בוטל )  
  
  

  ₪ עלות שכ"ט    תחום תכנון   מתכנן / יועץ   מס'
  262,923  נוף -מתכננת ראשית   מרגלית סוכוי  .1
  11,328  אדריכל  מאיר יפתח בן  .2
  5,310  יועץ קרקע   ד"ר מחמוד מתאני   .3
  30,408  חשמל  סלימאן ושאחי  .4
  21,040  אינסטלצייה מים וביוב  אוסאמה פרח  .5
  23,560  קונס'   גלברג מהנדסים  .6
  9,440  תנועה ותחבורה   אינג' תים בע"מ  .7
  11,210  בטיחות ונגישות  א.נ.א להנדסה   .8
  12,000  היתר בנייה  –רמושקה ג  ארכיפורם  .9
  

  סה"כ עלות תכנון 
  

387,419  
  
  

  קבלניות :עלויות ביצוע עבודות 
  

 ₪ . 4,683,651ביצוע פארק: מ.ע.קבלנים בבנייה בע"מ: -הקבלן הזוכה . 1
 .4.12.16חוזה חתום מתאריך  . 2
 .4.12.16צו התחלת עבודה מתאריך  . 3
  ₪ . 183,077בני פואד עסלי בע"מ : ביצוע חניית הפארק:  . 4

  
  ₪ . 4,866,728סה"כ עלויות ביצוע : 

  
  הפרוייקט בשלב שנת בדק .

  
חשבון ייעודי קבלן מ.ע.קבלנים בבניה ₪  4,683,651סה"כ הכנסות מפעל הפיס: . 1

 בע"מ.
 החזר הוצאות לרשות עלויות תכנון .₪  506,349סה"כ הכנסות מפעל הפיס :  . 2
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  . מעון יום אלקטאיין2
  
  368ת.ב.ר  

  
תאריך   מס'

יבת יש
  מועצה 

תאריך 
אישור 
  ממונה

  ₪  סכום ת.ב.ר   
  מצטבר 

  משרד / גוף מתקצב 

  משרד הכלכלה  3,472,000  7.3.16  12.1.16  .1
          
          
          
          
          
  

  סה"כ איגום תקציב ת.ב.ר 
  

משרד    3,472.000
  הכלכלה 

  

  

  
  

  ₪ עלות שכ"ט    תחום תכנון   מתכנן / יועץ   מס'
  196,000  מתכנן ראשי כולל יועצים  אדריכלים אבו רומי   .1

  
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
  

  )  196,000סה"כ עלות תכנון ( ת.ב.ר נפרד בסך 
  

196,000  
  
  

  עלויות ביצוע עבודות קבלניות :
  

 ₪ . 3,471,349מרואן מדלג' : -הקבלן הזוכה . 1
 .5.9.16חוזה חתום מתאריך  . 2
 . 5.9.16תחלת עבודה מתאריך צו ה . 3

  
  ₪ . 3,471,349סה"כ עלויות ביצוע : 

  
  הפרוייקט הסתיים .

  
  3,472,000סה"כ הכנסות משרד הכלכלה :
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  7 –פרק 

  אבטחת מידע והגנה על צנעת הפרט ברשות

 מבוא

  הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית  –הזכות לפרטיות וחובת השמירה על צנעת הפרט עוגנו בחקיקה 

  יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"; -לחוק 7מוגנת על פי סעיף 

  א יפגעחוק הגנת הפרטיות או החוק(, קובע כי "ל -)להלן  - 1981חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

  ותו של אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". החוק מגדיר, בין היתר, "מידע" כ"נתונים על אישי

  אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו 

  עיבוד ואמונתו", ו"מאגר מידע" כ"אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד ל

  ממוחשב". עוד קובע החוק כי "בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע,

  ל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע".כ

  ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבים המשמשים בסיס לעבודתן בעתות רגיעה וחירום, בין היתר 

  רווחה, כוח אדם, רישוי עסקים, תחבורה וחניה, בתחומים האלה: כספים, תכנון ובנייה, חינוך, 

  המשתמשות בטכנולוגיות  רשויות - החכמות  רשויותתברואה. בשנים האחרונות אף גדל מספר ה

  מידע ותקשורת לשיפור ניהול נכסיהן ואיכות החיים של תושביהן. מגמה זו מביאה לגידול חד בכמות 

  ובמספר מאגרי המידע שבבעלותן.הנתונים שבידי הרשויות המקומיות 

  ם לנזקים כבדים, פגיעה במערכות הממוחשבות ובמאגרי המידע של הרשויות המקומיות עלולה לגרו

  כמו פגיעה בשירותים הניתנים לתושב ובצנעת הפרט, ולכן מוטלת עליהן החובה להגן על המידע.

 מערכות .מקומית רשות תלרבו ,ארגון כל של השוטפת לפעילות הכרחי מידע במערכות השימוש

 פעילויות של רחב במגוון משתלבות והן גדלה בהן התלות ,ויותר יותר מתוחכמות הופכות המידע

 .ממוחשבים היו לא שבעבר ותחומים

 עדכונים ,מתמדת התפתחות ומחייב מאוד מהיר המידע ומערכות המחשוב בתחומי השינויים קצב

 במערכות לשימוש מהמעבר שנובעת ההתייעלות מול אל .מתקדמות טכנולוגיות והטמעת שוטפים

 בהיבט הן הממוחשבות ותבמערכ מהשימוש הנובעים לסיכונים החשיפה גם גדלה ,ממוחשבות

 .המידע אבטחת בהיבטי והן ותקינותן המערכות של הפיזית השרידות

 לפעילותה חיוניות השונות העירייה יחידות את משמשות ,העירוניות והמחשוב המידע מערכות

 בפניות טיפול ,חינוך ,גבייה :כגון ,תחומים של רחב במגוון תומך העירוני המחשוב מערך .השוטפת

 .ועוד הנדסה ,תושבים

 :מ המושפע מוגדר חיים אורך ארגוניים בתהליכים תומכות אשר ממוחשבות למערכות

 הארגון ובצרכי עבודה בתהליכי שינויים, 
 המערכת של טכנולוגית התיישנות כ"בד – טכנולוגיים שינויים, 
 שלמותה או באמינותה לפגוע מבלי בתוכנה שינויים ולבצע להמשיך יכולת אי, 
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 וכן המידע מערכות תשתיות באמצעות מועצהה של התקינה פעילותה המשך את בטיחלה מנת על

 ,לשמירה הנדרשים באמצעים לנקוט יש ,החוק הוראות ועל הפרטיות הגנת על שמירה לצורך

 לנקוט כלומר ,מידע לאבטחת באמצעים לנקוט וכן ,שוטף באופן המידע מערכות ועדכון תחזוקה

 חשיפה ,פגיעה מפני יוגנו בו התומכות והמערכות המידע כי חלהבטי במטרה ואמצעים פעולות

 והשרידות הסודיות ,המהימנות ,השלמות ,הזמינות שישמרו באופן וזאת ,בשוגג או במזיד ושינוי

 .המידע ומערכי המידע של

האחראי על מערכות " :להלן( ומחשוב מידע מערכות הביקורת : ממומלץ למנות עובד אחראי על 
 .כפר קרע והחינוך מועצהה מוסדות לכלל וטכנולוגי מחשובי מענה מתןל)מידע ברשות 

  פיתוח על ,םחכ ישוב חזון מימוש על במועצה המידע אבטחת תחום על העובדהאחראי אמון היתר בין

 חומרה ,התוכנה בתחום ושירות אחזקה ,תמיכה מתן וכן מועצהב המידע מערכות של מתמיד ושדרוג 

 .המועצה מחלקות  לכלל ,ותשתיות

 נייר ורשומות אלקטרוניות רשומות ניהול בנושא" 2014 משנת ביקורת בדוח המדינה מבקר

 את מחייבים הממשלה ראש משרד של מידע לאבטחת המסגרת נהלי כי מציין "מקומיות ברשויות

 .)"המסגרת נהלי" :להלן( המקומיות הרשויות על גם חלים שהם ומכאן ,המדינה מוסדות

 העיקריות המידע מערכות

 :מועצהב העיקריות המידע מערכות להלן

  כספיות וטרנזקציות משלמים ,נכסים אודות מידע לרבות הארגוני המידע תכולת – אוטומציה מערכת -1

 .ועוד חינוך ,ארנונה ,כספים מערכות זה ובכלל 

  . ההנדסי המידע לניהול מערכת -2

 קבצים ניהול מערכת -3

 משתמשים ניהול מערכת -4

 נתונים בסיסי רתש -5

 תקשורת מערכת 6- 

 טלפוניה מערכת 7-

 והגדרות מונחים

 ,לקליטה המופעלים האחרים והאמצעים התקשורת ,התוכנה ,החומרה - מידע טכנולוגיות.1

 ;נתונים ופלטי העברה ,תפעול ,עיבוד ,אחסון

  רשותה בין ,תפוקות מבוססת ,חוזית התקשרות - המידע טכנולוגיות בתחום חוץ מיקור 2.

 מבוצעת זו התקשרות .הרשות של מחשוב פעילויות של ,וביצוע ניהול שירותי לרכש ,חיצוני לספק 

  תלוי השירותים אספקת בגין התמורה והיקף ,שירות רמת להסכם ובכפוף הספק של כוללת באחריות

 .בפועל הספק י"ע המסופקת השירות וברמת השירותים בהיקף 
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 .הקצה משתמש לשימוש ,מחשב תוכנת . Application ,אפליקציה – יישום 3.

 .להפעלתו הנדרשת המחשוב ותשתית יישום – מערכת 4.

 לרבות ,מוסדי בגוף העסקית הליבה בפעילות התומכות המערכות כלל -מידע מערכות.5

 ;בתפעולן התומכות והטכנולוגיות התשתיות

 .הארגון של מרכזיות כותכמער המוסדי הגוף ידי על הוגדרו אשר המערכות - ליבה מערכות .6

 מוסדי גוף של שימוש מהיעדר או משימוש הנובע הסיכון - מידע טכנולוגיות בתחום סיכונים .7

 .בהן המוסדי הגוף של מהתלות או מידע בטכנולוגיות

 ( life cycle ( חיים מחזור הוא מחשוב פרוייקטי ניהול בתחום יסוד מושג - מערכת חיי מחזור .8

 המערכת פיתוח תהליך מורכב מהם והפעילויות השלבים כל אוסף שהוא בתממוחש מערכת של

  .ותחזוקתה

 לדרישות מענה שמטרתן פעמיות חד משימות אוסף או משימה – )ושיפורים שינויים( ש"שו 9.

 .התחזוקה בשלב הנמצאת קיימת מערכת שיפור או/ו

 שתספק ,מערכת לעדכן / רליצו במטרה המתבצעת ,ש"שו שאינה ,פעמית חד משימה – פרויקט .10

 מוגדרים זמנים ולוח משאבים במסגרת )ייחודיים ים/תהליך או/ו ים/שירות( נדרשת תפוקה

 התפוקה בהשגת נמדדת פרויקט הצלחת .התהליך למימוש לסייע היא פרויקט מטרת .מראש

 וללכל יכול פרויקט .לתכנון ביחס סביר הזמנים ובלוח בעלות הארגון רצון לשביעות הנדרשת

 .משרדים במספר או אחד במשרד ,מערכות למספר המתייחסות פעילויות

 של הניהוליות המידע מערכות וניהול תכנון על אמון .בארגון המחשוב יחידת ראש – ר"מנמ11.

 גיבוש :נכללים אחריותו תחומי בין . בארגון בסיסי ותפעולי ניהולי כמנגנון המקומית הרשות

 בתחום התקציב וניהול עבודה תוכניות תכנון ,ברשות ידעמ מערכות מדיניות של ויישום

 .המידע מערכות בתחום ורכש התקשרויות ניהול ,המידע מערכות עובדי ניהול . המידע מערכות

 הביקורת מטרות

 היבטי לרבות ומחשוב מידע מערכות אגף בפעילות עיקריות סוגיות לבדוק היא הביקורת מטרת

 .ואפקטיבי יעיל באופן עבודה ולנהלי הדין להוראות והתאמתן ,מידע אבטחת

 הביקורת היקף

 . 2018שנת במהלך ,מועצהב המחשוב מערכות ותפעול ניהול נאותות את בדקה הביקורת

 מתודולוגיה

 :הבאים הגורמים עם ושיחות פגישות קיימה הביקורת

  ;ותשתיות טכנולוגיות האחראי על המחשוב  .1

 במועצה. הרכש . מנהל2

 .המבוקר לנושא רלוונטיים מסמכים ,לעיונה הביקורת קיבלה בנוסף
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 הנורמטיבי הבסיס

 1981 א"התשנ הפרטיות הגנת חוק . 
 1995 ה"התשנ המחשבים חוק . 
  2017 ז"התשע )מידע אבטחת( הפרטיות הגנת תקנות . 
 1988 ח"תשנ המידע חופש חוק . 
  הנהלים":להלן( . 2005 ספטמבר ,הממשלה ראש משרד ,מידע אבטחת מסגרת נהלי"( 
  מועצה מקומית כפר קרע ,ומחשוב מידע מערכות ,פנימיים נהלים  

  תקציר מנהלים

  השונות חיוניות לפעילותה מחלקות המועצהכאמור, מערכות המידע העירוניות, המשמשות את 

  . מערך המחשוב העירוני תומך במגוון רחב של תחומים )כגון: גבייה, חינוך,מועצההשוטפת של ה

  הכוללת. מועצההנדסה ועוד( ויש בו כדי לאפשר התייעלות בפעילות הות תושבים, טיפול בפני

  לסיכונים המאיימים על שלמות המידע מועצהיחד עם זאת, השימוש במערכות מידע חושף את ה

  המצוי בהם אשר עלולים לפגוע בפעילותה. הסיכונים יכולים להיווצר החל מפגיעות אשר יש בהן

  להציג את התוצאות להן היא מחויבת, לחדירות המועצהוע מהשוטפת ולמנכדי לשבש את הפעילות 

  לתביעות משפטיות או לחילופין לשתקה באופן חלקי ו/או זמני, ועד מועצההעלולות לחשוף את 

  כדי פגיעות אשר יש בהן כדי למוטט אותה.

  אבטחתבמסגרת הביקורת נבחנו מספר היבטים בפעילות מערכות מידע ומחשוב לרבות היבטי 

  להלן עיקרי הממצאים: מידע.

והתקשורת מנוהל בידי עובדים שאינם  הטיפול במערך התשתיות הפיזיות - מבנה ארגוני -1
 חיצוני. בפועל ובשל כך קיימת תלות גבוהה בספק מועצה עובדי

 הסעיף התקציבי המיועד לכך. נמצא כי מבוצעים תשלומים שלא דרך -תקציב  -2
 .המחלקות המפרטת את מטרות ויעדי מחלקות בודה כוללת בע אין תוכנית - תוכנית עבודה  -3
במערכות ובטכנולוגיות הקיימות כיום  נמצא כי נהלי העבודה לא מעודכנים -נהלי עבודה -4

  .מועצהב
לעובדים חדשים  הדרכות שוטפות לעובדים ותיקים או לא מבוצעות -הדרכות משתמשים -5

 העובדים לנושא עותלהעלות את מודמידע, על מנת  בנושא אבטחת מועצה ב
עובדים כך  תהליך בכל הקשור לעובדים חדשים ועזיבת לא הוסדר -ממשק מול משאבי אנוש -6

היתר לצורך,  מערכות מידע ומחשוב, ביןבישירות אמור להתעדכן שכל עובד נקלט/ פורש 
  פתיחת/סגירת הרשאות.

נם מעודכנים, וכן המשפטים אי רדהרישומים במאגרי מש עפ"י חוק ניהול ורישום מאגרי מידע -7
 מחלקותמינהלים/  באמצעות פניה שנתית לראשי תהליך לעדכון המאגרים לא הוסדר

 עדכון במשרד המאגר לצורך ביצוע רישום / בדבר שינוי מהותי בפרטי לקבלת עדכון
  המשפטים.

 :אבטחת מידע -8
 .במחלקותלא קיים מסמך מדיניות אבטחת מידע  8.1

     מבוססת באיזה סיכונים  בוצע לא מעודכן ואינו מאפשר קבלת החלטהסקר סיכונים ש .8.2           
 עדיפות, עלות ולוח זמנים. לטפל, הערכת הסיכונים ובאיזה סדר                 

 דרישת נהלימדיניות סיסמאות ברשת אינה תואמת את .8.3          
 המסגרת.               

 צע בדיקות חדירה בתחומים הנדרשים עפ"י נהלילא בי האחראי על המחשוב  8.4         
 המסגרת )תשתיות התקשורת, אפליקציות וחוק הגנת הפרטיות(.               
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 באבטחת מידע במסגרת בדיקות חדירה נמצאו ליקויים ופירצות 8.5      
  שבוצעו ע"י הביקורת.            

  מחלקותהגיבויים ע"י הלא נערכים שחזורים יזומים לבחינת תקינות . 8.6     
  
נבחר באמצעות מכרז עובד כאחראי על אחזקת המחשבים בבניין המועצה   9/2016. החל מחודש 9

וליווי ספקי תוכנות בעת התקנתם , הוא אחראי על נושא האינטרנט בבניין המועצה .ומוסדות הציבור 
בשיחה שקיימה הביקורת ומוסדות הציבור , תקינות שעון הנוכחות , מערכות הקריזה שבמסגדים .

  המחשבים שבבניין המועצה נעשים על ידי החברה לאוטומציה . 60שף מו עלה כי כל הגיבויים ע
  

  נמצא כי לא מותקנת תוכנת אנטי וירוס ברוב המחשבים שבבניין המועצה. -10
  

  : המלצות

 Chiefב' לחוק הגנת הפרטיות ,על המועצה למנות מנהל אבטחת מידע  17בהתאם לסעיף  . 1
Security Officer  עיקרי ש ממונה על מערכות מידע ועל אבטחת המידע במועצה (מנמ"ר) או

 תחומי אחריותו יהיו :
 .תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה 
 . תכנון ןביצוע סקרי אבטחת מידע 
 . ניהול ההרשאות , ודרכי הגישה למשתמשים 
  ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת 
 ירה ואבטחהת המידע ברשות תוך דגש על אבטחת מידע רגיש ו/או מסווג והיבטים שמ

 נוספים בהתאם להוראות הדין הקיים .
  יצירה ותחזוקה של רשימת מאגרי המדע העיקריים של כלל מערכות המידע והתקשורת

 בהתאם לדרישות החוק.
 

המידע והגנת הדרכה והסברה שנתית לעובדים בתחום אבטחת  מומלץ להפעיל תוכנית . 2
 הפרטיות .

 
על הרשות לרשום את כל מאגרי המידע שלה , ולבצע סקר סיכונים , בקרה ופיקוח לוגיים על  . 3

הפעולות המתבצעות במאגרי המידע שבבעלותה ולאבטח את חדר השרתים של כלל 
  המחשבים שבמחלקות המועצה.
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  8-פרק 

  : ממצאים שונים

לא היה למועצה ביטוח למוסדות המועצה  2018הביקורת מעירה כי בשנת  -1
במקרה וברשות לא קיים ביטוח כלל או רק בתחום מסוים , יש להוסיף  -ולרכושה 

 -ויות  בתקציב  הרגיל , התייחסות לחשיפה של הרשות בביאור התחייבויות תל
 דבר שלא נעשה 

 
 שר שולמו בהסד שיקים  א ₪ 283,195נמצא כי המועצה שלמה סכום של  -2

)15,733  ₪X17  + 15,734שיקים x 1 שיק) לזכות חברת החשמל עבור צריכת
). סכום 8069081חשמל השייכת למעון אלסלאם שבבעלות פרטית (מונה מס' 

ממנו שלמה ₪   353,995.55יוב הכולל שנדרש לתשלום היה בסך של הח
מעון אל סלאם סכום של והבעלים של ₪  283,195.55המועצה כאמור סכום של 

 ש"ח בלבד.70.000
קוט"ש ותקופה החיוב מיום  27,390סכום החיוב היה עבור צריכה של 

סכם החתום .הבדיקה העלתה כי על פי הה 23/05/2018ועד ליום  25/04/2017
בין המועצה לבין הבעלים של המע"ש היה אמור להתבצע החלפת שמות בעלים 

דבר של נעשה כי ההסכם לא נשלח  01/06/2017בחברת החשמל מתאריך 
  לחברת החשמל לצורך שינוי שם הצרכן.

בבירור שנעשה עם האחראי בחברת החשמל מר גילי לוי אחראי על לקוחות 
המועצה והיועץ המשפטי של המועצה סוכם שמונה אסטרטגיים ובנוכחות מזכיר 

יכת דוח ייבדק  כי הועלו טענות שמונה שהותקן היה בשימוש ולא חדש. עד לער
ביקורת זה לא נתקבלה תשובה מחברת החשמל וככל הנראה אין מי שעוקב 

אחרי הנושא מטעם המועצה .בכל אופן , לא ברור לביקורת סיבת התשלום ע"י 
כה המצטברת והסכם הגבוה בגין חוב השייך למע"ש שהוא המועצה עבור הצרי

  בבעלות פרטית .

דים, למועצה לא היה ביטוח למעט ביטוח חובות מעבי 2018נמצא כי בשנת  -3
לנכסי הרשות החשופים לסיכונים רבים ושונים ( אש, ברק, רעידת למוסדות ו

 .וכדו'...)אדמה ,סופה וסערה ,שיטפון ,פריצה, השחתה בזדון 
  :  רתהביקו

  רשות מקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה , ועליה לנקוט , בין היתר ,פעולות
,באמצעות היערכות פיננסית שתאפשר להתגונן מפני נזק שייגרם לשמירה על נכסיה 

ותם נכסים. ביטוח של כלל הנכסים לרבות המבנים שבבעלותה והמושכרים על ידה לא
תבונה להגן על נכסיה ע"י קבלת פיצוי כספי ,ותכולתם , מאפשר לרשות לעמוד ב

 ו .שישמש למימון הקמתם המחודשת של נכסים ,תשתיות ותכולות שיינזק
  במקרה וברשות לא קיים ביטוח כלל או רק בתחום מסוים , יש להוסיף בביאור

  . התחייבויות תלויות בתקציב הרגיל (התייחסות לחשיפה של הרשות)
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   9-פרק 
  תמונה שווה לאלף מילים            
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   10-פרק 

  מעקב אחר תיקון הליקויים     

דוחות הביקורת נבדקת לאור רמת תיקון הליקויים המוצגים בהם והמלצות יעילותם של 

לתיקונם , לפי כך , אני נוהג , להכניס דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות 

  סוף כל דו"ח ביקורת שנתי.הביקורת משנים חלפו , ב

נם ברי הסעיפים שבפרק זה מופיעים מידי שנה . יש לציין כי יש חלק מהנושאים אירוב 

  ביצוע וחלקם הם בבחינת תופעות היסטוריות שהתרחשו בעבר ולא ניתן לתקנם כיום .

תהליך המעקב אחר תיקון ליקויים מהווה שילוב בין עצם הטיפול בתיקון הליקויים ע"י 

י הניהול והביצוע במועצה, לבין פעולות בדיקה , הערכה , ודיווח ע"י הביקורת דרג

 טים המקצועיים לביקורת פנימית ). הפנימית.  ( מתוך הסטנדר

  בשנים קודמות :בדוחות הביקורת  להלן פירוט עיקרי הממצאים שהועלו 

  2013שנת    -1

  וקן/תוקן חלקיתתתוקן/לא   הליקוי

  תוקן   ות בין המועצה לבין מפעילי הקיוסקים. לא נמצא חוזה שכיר-1

  לא תוקן   אין רישיון עסק לכל הקיוסקים הפועלים בבתי  הספר   – 2

אין פוליסת ביטוח ע"ש מפעיל הקיוסק ועל שם המועצה בפני  -3

  סיכוני צד ג , לרבות ביטוח עובדים ומבקרים בקיוסק 

  לא תוקן 

  תוקן לא  לחלק מהקיוסקים אין היתר בניה -4

ונה לביצוע המועצה לא מינתה בכתב את מנהל ביה"ס כממ-5

התחייבותיו של המפעיל  בכל הקשור להיגיינה ומכירת אוכל טרי 

  ואיסור מכירת משקאות אנרגטיים.

  לא תוקן

ועדת השמה: לא נמצאו כתבי מינוי של כל חברי ועדת ההשמה -6

  כנדרש.

  לא תוקן

ם באיחור רב לאחר המועד החלטות ועדת ההשמה נשלחו להורי-7

יום לאחר קבלת  21ועדת ההשמה ( הנדרש בהתאם להוראות חוזר

  ההחלטה).

  תוקן

זימון הורים לוועדת ההשמה נעשה רק טלפונית ולא נשלחות -8

  הזמנות בדואר רשום כנדרש

  תוקן

במחלקת החינוך לא מנוהלת מערכת ארגונית או מערכת -9

דים הלומדים ביישוב עם אלטרנטיבית אחרת המכילה את התלמי

  תלמידי חינוך מיוחד לבין תלמידי החינוך הרגיל.סיווג המבדיל בין 

  לא תוקן
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 -.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו במשך השנה ב10

₪ ), אלפי  74,798(בשנת קודמת ₪ אלפי  87,654לסך של  17%

 -ל כואחוז הגבייה הכללי של חובות התושבים למועצה הנו בשיעור ש

  ).20%בלבד (אשתקד  28%

  לא  תוקן

אושרו על ידי מליאת המועצה  2013.תבחיני התמיכות לשנת 11

במועד מאוחר מהמועד שנקבע על פי נוהל מתן תמיכות שפורסם 

  (להלן: "הנוהל").  4/2006בחוזר מנכ"ל 

  לא תוקן

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון: תביעות 12

  סות נכסים לצורך גביה מהחייבים.משפטיות ותפי

  יתתוקן חלק

.שלושה נבחרים וחמישה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין 13

שנים.  7 -ארנונה, מים והיטלים. עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

אלפי  116אשתקד ₪ ( אלפי  260 -סכום החוב של הנבחרים הנו כ

אלפי  126(אשתקד ₪ אלפי  291וסכום החוב של העובדים הנו ₪ ) 

 ( ₪  

  תוקן חלקית

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה 14

 1,240(אשתקד ₪ אלפי  1,386תקציבית, שנגבו מעובדיה, בסך של 

  ₪ ).אלפי 

  לא תוקן

  תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור.15

ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין .אין בידי המועצה נתונים אודות 16

בדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה על ידי לעו

  הפקדות .

  לא תוקן

  תוקן  .המועצה לא פתחה חשבונות בנק נפרדים לנושא הפיתוח. 17

  לא תוקן  .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת.18

חזקת מקלטים משותפים .המועצה לא הכינה חוק עזר לא19 

  , כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכלליהשבתחום שיפוט

  לא תוקן

חיות .המועצה לא מינתה ועדת השקעות, שלא בהתאם להנ20

  שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי

  לא תוקן

שנה לאחר  2012.המועצה פרסמה את הדוח לתושב לשנת 21 

  שאושר

  לא תוקן
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   2014ביקורת : שנת -2

  ן/לא תוקן/תוקן חלקיתתוק  הליקוי

  תוקן   מרבית בתי הספר לא  עובדים עפ"י נוהל הצעות מחיר מסודר-1

  תוקן  הצעות המחיר מתקבלות לרוב , טלפונית ומספק אחד בלבד – 2

לחלק מהספקים העובדים עם בתי הספר , אין פטור מלא מניכוי  -3

  מס ואישור לניהול ספרים 

  תוקן

ובות מהורים אשר לא משלמים את אין אכיפה של גביית הח -4

  תשלום החובה עבור ביטוח תאונות אישיות

  לא תוקן

נרכשו מוצרים מספקים , להם קירבה משפחתית מדרגה ראשונה  – 5

  עם מנהל/ת ביה"ס ו/או הסגן 

  תוקן חלקית

,נצברה חריגה בחשבון ההורים שבבית ספר אבן  2014בשנת -6

  םבניגוד לנוהלי₪  8378של  סינא בסך

  לא תוקן

  לא תוקן  מרבית בתי הספר אינם מגישים דוחות כספיים לרשות המקומית-7

בצי הספר היסודיים , טרם עברו לניהול עצמי בהתאם להחלטת -8

  12/13/2011הממשלה מיום 

  תוקן

  תוקן  קבלני טיאוט רחובות ללא מכרז . 7,הועסקו  2014בשנת  -9

  תורן חלקית  נה מבצעת טיאוט למדרכות המועצה אי-10

המועצה מעסיקה קבלן ניקיון רחובות שבבעלותו בבקאט עם -11

  מברשת יבשה ולא משאית טיאוט

  תוקן

עובדי קבלן פינוי האשפה משליחים את פחי האשפה לאחר -12

  ריקונם לרחוב או למדרכה במקום להחזירם למקומם המקורי 

  תוקן

ידים וזוהרים, עובדי קבלן פינוי האשפה , אינם לובשים מדים אח-13

  ולא חובשים כובעים.

  לא תוקן

לעיתים , עובדי פינוי האשפה , מתחילים את עבודתם בשעות  -14

  המוקדמות של הבוקר בניגוד לתקנה למניעת רעשים

  לא תוקן

  

  

.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו במשך השנה לסך 15
וז ואח₪ ), אלפי  87,654_בשנה קודמת ₪ אלפי  88,666של 

 45% -הגבייה הכללי של חובות התושבים למועצה הינו בשיעור של כ
 ).28%(אשתקד 

 תוקן חלקית

.לא הומצאו לנו דוחות פיקוח על השימוש במבנה שהמועצה 15
 הקצתה בתמורה סמלית והמיועד למעון יום. 

 תוקן

 70,853 -ל₪ אלפי  67,097 -מ 2014..עדכון התקציב לשנת 16
 ידי משרד הפנים. לא אושר על₪ אלפי 

 לא תוקן 
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אושרו על ידי מליאת המועצה  2014.תבחיני התמיכות לשנת 17
מאוחר מהמועד שנקבע על פי נוהל מתן תמיכות שפורסם במועד 

 (להלן: "הנוהל") 2006/4בחוזר מנכ"ל 

 תוקן חלקית

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון: תביעות 18
 לצורך גבייה מהחייבים. משפטיות ותפיסות נכסים

 תוקן חלקית

ם .ארבעה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה, מי19
שנים. סכום החוב  7 -והיטלים. עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

 ₪ ) .אלפי  291(אשתקד ₪ אלפי  223 -של העובדים הינו כ

 תוקן חלקית

פיצויי פיטורין  .אין בידי המועצה נתונים אודות התחייבות בגין20
לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה ע"י 

 הפקדות. 

 לא תוקן

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה 21
אלפי  1,386(אשתקד ₪ אלפי  1,537תקציבית, מעובדיה, בסך של 

.( ₪ 

 לא תוקן

הנחיות .המועצה לא מינתה ועדת השקעות, שלא בהתאם ל22
 שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי.

 לא תוקן

 תוקן חלקית עסקים בצורה מספקת..המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי 23
 תוקן .המועצה פרסמה את הדוח לתושב שנה לאחר שאושר.24

  

  :  2015ביקורת: שנת   -3

    ארנונה ומים 

ום .במערכת הגבייה של המועצה ישנם חיובים שאינם מסווגים בסכ1

  אלפי ש"ח . 2,835כולל של 

  תוקן

במשך השנה לסך של .חובות הארנונה של התושבים למועצה הגיעו 2

ואחוז הגביה ₪ ) , אלפי  88,666(השנה קודמת ₪ אלפי  82.784

 50% -הכללי של חובות התושבים למועצה הינו בשיעור של כ

  ). 45%(אשתקד 

  לא תוקן

    ביצוע התקציב הרגיל 

  תוקן  יב לא אושר על ידי משרד הפנים.עדכון התקצ3

.המועצה לא השלימה סקר הנכסים בתחום שיפוטה לשם עדכון 4

  הבסיס לגביית הארנונה 

  תוקן חלקית

    ביצוע תקציבי הפיתוח 

 243.תקציבים בלתי רגילים בוצעו בחריגה בהוצאות בסך כולל של 5

  מהמסגרת התקציבית המאושרת.₪ א' 

  לא תוקן

בלת אישור ה בביצוע תקציבים בלתי רגילים לפני ק.המועצה החל6

  משרד הפנים.

  תוקן

  הענקת תמיכות
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.תבחיני התמיכות אושרו על ידי מליאת המועצה במועד מאוחר 7

מהמועד שנקבע על פי נוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל 

  (להלן: "הנוהל") 2006/4

  תוקן

    חייבים

מספקים כגון: תביעות  .המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה8

  ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים.משפטיות 

  תוקן חלקית

.ארבעה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה, מים והיטלים. 9

שנים. סכום החוב של העובדים  7-עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

  ₪).אלפי  223(אשתקד ₪ אלפי  217 -הינו כ

  תוקן חלקית

    בקרה וביקורת פנימיתמנגנוני 

  לא תוקן  ה לענייני ביקורת פעלה באופן חלקי בלבד בשנה המבוקרת..הועד10

    מערך השכר והעסקת עובדים

.המועצה שילמה לעובדים מתנות חגים מבלי לנכות מס הכנסה 11

  כחוק.

  תוקן

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה 12

 1537(אשתקד ₪ אלפי  1,563דיה, בסך של תקציבית, שנגבו מעוב

  ₪)אלפי 

  לא תוקן

.אין בידי המועצה נתונים אודות ההתחייבות בגין פיצויי פיטורין 13

לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת, אשר אינה מכוסה ע"י 

  הפקדות.

  תוקן

    נושאים אחרים

  ן חלקיתתוק  .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת.14

תה ועדת השקעות, שלא בהתאם להנחיות .המועצה לא מינ15

  שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי.

  לא תוקן

    רישום, דיווח כספי והתקשרויות

.המועצה לא ערכה התאמת חשבונות עם תאגיד המים והביוב 16

  כולל הסבת המלוות והלוואות הבעלים.

  תוקן חלקית

  

 משרה ישנה כי רשום הרווחה משרד של עובדים מצבת ח".בדו17

 ושאינה  0.75% של משרה לרווחה בחלקיות נושמים תוכנית עבור

  מנוצלת

  לא תוקן

  לא תוקן  המקומית הרשות במימון – ס"עו תקני 35. .18
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  תוקן חלקית  .במלואם נוצלו הרווחה שלא  בתקציב סעיפים . נמצאו19

 מתועדים ואינם סרוקים אינם סים"העו אצל המטופלים . תיקי20

    .הממוחשבות המידע במערכות

  לא תוקן

 את המכילה, מימד במערכת משתמשת אינה הרווחה מחלקת 21.
היישוב                                          תושבי עבור שבמשרד הפנים האוכלוסין  מרשם פרטי

  

  לא תוקן

 שמטרתה ר"אמי במערכת משתמשים אינם הרווחה .במחלקת22
 :יתהעיקר

 .ולמחלקה לעובד ויעיל עבודה כלי מתן -
 .העבודה בתהליכי תמיכה -
 .אמת בזמן ונתונים תהליכים ומעקב בקרת -
 .ההתערבות שלבי כל לגבי ואיכותי זמין מידע קבלת -
 .הרווחה למשרד הרשות בין מידע העברת -

  לא תוקן

 על המקשים ליקויים המחלקה משתמשת בה ,נמר . במערכת22
 : הבקרה ועל העבודה

 אולם ,במחלקה המטופלים אודות היסוד נתוני כוללת נמר מערכת -
 השמות אודות נתונים להזין אפשרות בה הביקורת אין למועד נכון

 .'המוסד וכו שם ,ההרשמה מועד ,כגון ,במוסדות

  לא תוקן

 בערעורי המטפלת החינוך במערכת חריגים/ ערעורים ועדת . אין23
 נושאב הקשור בכל ההורים
  והשיבוץ. הרישום

  תוקן

 של האינטרנט אתר באמצעות לגנים להירשם אפשרות . אין24
  .המועצה

  לא תוקן

 מותקנת לא כי .נהול הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד : נמצא25
 על ומסמכים נט מסלול/נט מערכת החינוך במחלקת ומתופעלת

  .החינוך משרד הדוחות של

  לא תוקן

 מנוהלות הפיקוח ואחזקת התשתיות : עבודות  הפרויקטים. ניהול 26
המעקב  ,ממוחשבות מידע במערכות שימוש ללא ,ידני באופן בעיקר

 ,התשלומים אישור לצורך התחשיבים ביצוע ,אחר ביצוע הפרויקטים
 אינם אלה כל .'יכו העבודה יומני רישום,העובדים על הבקרה

  .ממוחשבים

  לא תוקן

 תקופתית או/ו שנתית עבודה כניתת במחלקת הנדסה נמצאה . לא27
 החלטות בנושא ולקבלת לפעילות כבסיס ומדרכות ו/או סקר כבישים

   .בהתאם ולתקצב

  לא תוקן

  

   2016. ביקורת : שנת  4

    הליקוי

  תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית

.עמותת צעירי כפר קרע הגישה בקשה לקבלת תמיכה עבור שנת 1

ש"ח ללא פירוט 565.000בסכום כולל של  22.12.15ביום  2016

באשר לאופן חלוקת שיעור התמיכה בין הקבוצות (בוגרים , 

  נערים,ילדים,כדורסל ....).

  

  

  לא תוקן  
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.העמותה נוהגת לחרוג מהתקציב המוקצה לה (תמיכות , תרומות 2

  גביה ) ומסיימת את העונה בגירעון .ו

  לא תוקן 

מהילדים  .חלק מהמאמנים ו/או הועד המנהל מקבלים כספים3

המשתתפים בביה"ס לכדורגל וקבוצות הילדים שבליגה ולא מפקידים 

  את הכספים הנגבים בחשבון הבנק של העמותה 

  לא תוקן

. נמצאו אי סדרים כספיים בהתנהלות הועד המנהל כמתואר להלן : 4

 -וכ₪  1400ילד משלם ילדים וכל  270-בבי"ס לכדורגל משתתפים כ

ש"ח .נמצא כי חלק 2000ילד משלם  ילדים שחקני ליגה וכל140

מהתשלומים הנגבים מהילדים לא עוברים דרך חשבון הבנק של 

העמותה ומשולמים ישירות לשחקנים כשכר "שחור" ו/או לכיסוי 

  הוצאות שונות ללא תיעוד ו/או קבלות  

  לא תוקן 

ותת צעירי כפר קרע , שיש בהם .לא נמצאו דוחות פיקוח על עמ5

ת הכספית היכול להבהיר באם כספי התמיכה אכן מידע על ההתנהלו

  שמשו למטרה שלשמה ניתנו

  לא תוקן

.עמותת מכבי צעירי כפר קרע לא הגישה דוחות תקופתיים בהתאם 6

  לנוהל התמיכות ואף על פי כן לא הופסקה התמיכה בה.

  לא תוקן

.בעת ישיבת ועדת התמיכות ומליאת  המועצה לדיון בתמיכה  לא 7

בון תשלומי המועצה בגין הוצאות חשמל , מים ,ארנונה בחש \נלקחים

 14.3בניגוד לסעיף  –המהווים תמיכה בשווה כסף לעמותה הנתמכת 

  לנוהל התמיכות 

  לא תוקן 

.עמותת שיוך וטמוח לא מגישה בקשה מסודרת למועצה כשאר 8

בניגוד –תות למתן תמיכה מהמועצה ולא מגישה דוחות כספים העמו

  לנוהל התמיכות .

  לא תוקן

.לא נערך ברשות , סקר מקצועי לבחינת אפקטיביות הפרסום 9

  באמצעים שונים ומידת החשיפה לציבור 

  לא תוקן 

. מחלקת תרבות בלתי פורמאלי לא מפרסמת אחת לרבעון , 10

פעולות תרבות ופנאי ונוהגת  חוברת בה , תכנית ומידע בנושא

צפוי להתקיים שבוע לפרסם בפליירים והודעות לציבור על האירוע ה

  בניגוד לעיקרון הייעילות והחיסכון .–לפני מועד קיומו 

  לא תוקן

.חובות הארנונה של התושבים למועצה הגיעו במשך השנה לסך 11

ואחוז ₪ ) , אלפי  82,784(בשנה קודמת ₪ אלפי  85,148של 

גביה הכללי של חובות התושבים למועצה הנו בשיעור ה

  ).50%(אשתקד 48%

  ןלא תוק
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.המועצה לא כימתה את החובות המסופקים בצורה ספיציפית לכל 12

חוב .החובות המסופקים נקבעו בהתאם לאומדן שערכה הנהלת 

  מיתרת החייבים . 75%הרשות בשיעור 

  לא תוקן 

.תעריף הארנונה שנקבע ע"י המועצה בסוג נכס "מלאכה" היה 13

  נמוך מתעריף המינימום שנקבע בחוק 

  לא תוקן 

  לא תוקן   עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים  .14

  לא תוקן   .המועצה לא דאגה לקיום חלק מביטוח המועצה וחובות מעבידים 15

שיפוטה לשם עדכון  .המועצה לא השלימה סקר הנכסים בתחום16

  הבסיס לגביית הארנונה 

  תוקן חלקית 

סך כולל של תקציבים בלתי רגילים בוצעו בחריגה בהוצאות ב 3. 17

  מהמסגרת התקציבית המאושרת .₪ א'  410

  לא תוקן 

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון : תביעות 18

  מהחייבים .משפטיות ותפיסות נכסים לצורך גביה 

  תוקן חלקית 

.ארבעה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה , מים 19

שנים , סכום החוב של  8 -ותר מוהיטלים , עומק חלק החובות מגיע לי

  ₪ .אלפי  217(אשתקד ₪ אלפי 233-העובדים הינו כ

  תוקן חלקית 

  לא תוקן   .הועדה לענייני ביקורת לא פעלה בשנה המבוקרת .20

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה 21

(אשתקד ₪ אלפי  4,614תקציבית , שנגבו מעובדיה , בסך של 

  ₪ )אלפי  1,563

  לא תוקן 

  תוקן חלקית   .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת .22

חיות . המועצה לא מינתה ועדת השקעות , שלא בהתאם להנ23

  שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי .

  תוקן 

. המועצה לא ערכה התאמת חשבונות עם תאגיד המים והביוב "מי 24

  ת והלוואות הבעלים .עירון " כולל הסבת המלוו

  תוקן חלקית
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  2017. ביקורת : שנת 5

  תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית  הליקוי

בצורה ספציפית לכל .המועצה לא כימתה את החובות המסופקים 1

חוב , החובות המסופקים נקבעו בהתאם לאומדן שערכה הנהלת 

  מיתרת החייבים . 75%הרשות בשיעור 

  לא תוקן 

שנקבע ע"י המועצה בסוג נכס " מלכה " היה נמוך .תעריף הארנונה 2

  מתעריף המינימום שנקבע בחוק 

  תוקן 

  לא תוקן   ת מעבידים .המועצה לא דאגה לקיום חלק מביטוחי המועצה וחובו3

  תוקן   .עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים 4

.המועצה לא השלימה סקר הנכסים בתחום שיפוטה לשם עדכון 5

  גביית הארנונה הבסיס ל

  תוקן 

. חובות הארנונה של התושבים למועצה הגיעו במשך השנה לסך 6

חוז וא₪ ) , אלפי  85,148(בשנה קודמת ₪ אלפי  87,330של 

 48% -הגביה הכללי של חובות התושבים למועצה הנו בשיעור של כ

  ).48%(אשתקד 

  לא תוקן 

ה , מים והטילים .שלושה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונ7

שנים , סכום החוב של  -9.עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ 

  ₪ ).אלפי  233(אשתקד ₪ אלפי  254 -העובדים הינו כ

  לא תוקן 

. המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון : תביעות 8

  משפטיות ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים .

  תוקן חלקית 

  לא תוקן .  ביקורת לא פעלה בשנה המבוקרת . הועדה לענייני 9

. המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה 10

 1,614(אשתקד ₪ אלפי  476של תקציבית שנגבו מעובדיה , בסך 

  ₪)אלפי 

  תוקן חלקית 

  תוקן חלקית .  ..המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת 11

התאמת חשבונות עם תאגיד המים והביוב  .המועצה לא ערכה12

  כולל הסבת המלוות והלוואות הבעלים 

  תוקן חלקית

השוטף והיא סיימה המועצה לא עמדה ביעד הגירעון  2017.בשנת 13

  ₪ אלפי  3,194את השנה בגירעון של 

  לא תוקן
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  מתוך צו המועצות -הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה 

  1950י"א המקומיות (א) תש

  - ועדה לענייני ביקורת :

  א. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת 

  לא יהיו חברים בוועדת הביקורת . ראש המועצה וסגניו

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , ובלבד שבמועצה  

לפחות חבר אחד  שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה , יהיה

  של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת  בוועדת ההנהלה .

הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה , זולת אם הייתה יושב ראש ועדת 

  במועצה סיעה אחת בלבד .

  - תפקידי ועדת הביקורת :

  א  (א) . אלה תפקידי ועדת הביקורת : 122

  מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה .לדון בכל דו"ח ביקורת של 

  דו"ח של מבקר המועצה . לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל

  לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .

  לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

  סיכומיה והצעותיה .. ועדת הביקורת תגיש למועצה את 5א  (ב)        122

  - מינוי מבקר המועצה :

במשרה מלאה למועצה ( להלן א .המועצה בהחלטת רוב חבריה , תמנה מבקר פנימי  145

  . 1962 –המבקר) , על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים ) התשכ"ב 

יכהן או יותר , רשאי השר לאשר שהמבקר  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה 

במשרה חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת 

  מקומית אחרת ובאישור השר .ביקורת ברשות 

רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן  10,000  -היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ

  במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב) .
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לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור המבקר 

ות העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע או הממונה על תלונ

  במילוי תפקידו העיקרי .

ו המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים עם תפקיד

  כמבקר .

  -מינוי המבקר :

  ב .לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר אלא אם כן (נתקיימו בו כל אלה):  145

  הוא יחיד .

  הוא תושב ישראל .

  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה מחוץ 

והה בישראל , או שהוא עורך דין או רואה לעניין זה מוסד להשכלה גב לארץ שהכיר בו ,

  חשבון .

  הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת .

מי שכהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן כזה , אלא אם כן עברו עשר 

  שנים בתום כהונתו כחבר מועצה .

ך כל תקופת כהונתה כהן כמבקר אותה מועצה ,למשמי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא י

  של המועצה שהיה מועמד לה .

על אף האמור בסעיף קטן (א) , רשאי הממונה על המחוז לאש מינוי למבקר המועצה של 

  אדם אשר לא נתמלאו בו : 

) , אם רכש נסיון במשך עשר השנים בעבודת 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א) (

  . 1992הפנימית התשנ"ב בורי כמשמעו בחוק הביקורת ביקורת בגוף צי

  ) אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .5התנאי שבסעיף קטן (א) (

שונתה הגדרת הניסיון הנדרש בעבודת  15/03/09מיום  4/2009לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 

 הביקורת 

המועצות המקומיות ה(א) לפקודת  13) לפקודת המועצות וזאת מכוח סעיף 5(ג)(167בסעיף 

  ש)(נוסח חד
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  . 2007  -),התשס"ז  47והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 

"הנפקות העיקרית של השינוי בכל הקשור למועצות מקומיות הינה כי הממונה על המחוז לא 

  יוכל עוד להמיר את דרישת הניסיון בדרישה להשתלמות מקצועית , כפי שהיה בעבר".

מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד להוכיח כי עיקר ת פרסום מכרז למשרת " לפיכך , בע

עיסוקו במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת על עבודתו של אחר , לאחר מעשה , וכי 

דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם הממונה על המבוקר ומתוך מטרה להפיק לקחים לעתיד 

  לה .שיביאו לתיקון הליקויים , במידה ונמצאו כא

יל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מבקר של רשות מקומית לנוכח האמור לע

בעבודת ביקורת ,יחידת מבקר פנים של גוף ציבורי , משרד מבקר המדינה כעובד ביקורת 

  וכיו"ב .

יודגש כי עיסוק כיועץ משפטי , גזבר , עובד ביחידת גזבר , ראיית חשבון או עריכת דין וכיו"ב 

ו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי הכשירות למשרת מבקר ברשות , לא ייחשב , כשלעצמ

  מקומית ."

  -מועצה שלא מינתה מבקר :

ג .ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי  145

חר א , תוך הזמן הנקוב בהודעה (ב) לא מילאה המועצה א 139תמנה מבקר כאמור בסעיף 

  האמור , רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה .ההודעה תוך הזמן 

  - תפקידי המבקר :

  -ד (א) ואלה תפקידי המבקר : 145

 1965 –לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה 

  ילות והחיסכון .נעשו כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היע

  וק את פעולות עובדי המועצה .לבד

לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין , טוהר המידות 

  ועקרונות היעילות והחיסכון .

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת 

  רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .

ים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה דוק אם תוקנו הליקוילב

.  
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הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה , וכן לגבי כל 

תאגיד מפעל ,מוסד , קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר 

 –י הנהלתם (כל אחד מאלה , להלן יב ,או משתתפת במינומעשרית , לגבי אותה שנת תקצ

  גוף מבוקר)

בכפוף להוצאות סעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית , את נושא 

  - הביקורת בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי :

  שיקול דעתו .

  דרישת ראש המועצה לבקר עניין פולני .

  הביקורת .ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת 

  המבקר יקבע לפי שיקול דעתו , את הדרכים לביצוע ביקורתו .

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן 

עובדים , המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב  השנתי , בהצעת התקציב והתקן 

  של לשכת המבקר , כפי שהגיש המבקר .

  - ר :מידע למבק המצאת

ה  .ראש המועצה וסגניו , חברי המועצה, עובדי המועצה , ראש המועצה  הדתית עובדי  145

המועצה הדתית , וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר , ימציאו למבקר על פי דרישתו כל 

מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע  או 

  הסבר שיבקש .

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה , לצורך ביצוע תפקידו , לכל מאגר מידע  

רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטית של המועצה או של 

  גוף מבוקר .

לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק 

  פיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .לאו 

עובד של המבקר שאנו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל איסור והגבלה 

  החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .

לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה 

תיה של גוף מבוקר , בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד ואו של כל ועדה מועד

  מעובדיו של המבקר .
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  -דו"ח על ממצאי הביקורת :

המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך , בעת הגשת 

  הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת .

המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת הביקורת דו"ח על  יבנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשא

ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו 

  ממנו לעשות כן 

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת הביקורת את 

  ירוף הערתיו .צהערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח ב

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את 

סיכומיה והצעותיה , בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף 

קטן (ג) בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא אם ראתה צורך בכך , לזמן 

  אי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .שלדיונה נו

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון 

  מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

ו תלא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו לפני שחלל המועד שנקבע להגש

למועצה , ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה להתיר פרסום כאמור 

  לעניין סעיף קטן זה דו"ח לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת .

הוגש דו"ח  הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר , אין בהוראות סעיף זה 

  . 203לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

  -ים ללשכת המבקר :דמינוי עוב

(ז) .ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים  145

   140שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה , ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות 

  מהמבקר בלבד .

תו של המבקר אלא בכפוף להוראות מלא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכ

  ) .1א ( 144סעיף 
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  - העסקת עובדים אחרים :

למשרות שיש  139.ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף  140

  עליהן הקצבה בתקציב המאושר .

לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן (א) אלא על פי הוראות צו המועצות (שירות 

  . 1962 –) התשכ"ב  עובדים

  - העסקת מתנדבים :

א.המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים הכרוכים בהכנת  140

  המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום .

ראו מתנדבים  1962 –קומיות (שירות עובדים ) תשכ"ב על אף האמור בצו המועצות המ

  המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים .

  - פיטורי עובדים בכירים :

לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת  139עובדי המועצה המנויים בסעיף 144

  בה .המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים ידון באותה ישי

לא יפוטרו מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור 

ברוב של שני שלישים מחבריה , לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה המועצה 

  שדבר הפיטורים ידון באותה ישיבה .

 לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה אלא

  לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בעניין הפיטורים .

ו(ג) יחלו בשינוים המחויבים גם על השעיית מבקר המועצה או  –(ב) הוראות סעיפים קטנים 

  היועץ המשפטי למועצה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות 

, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה סעיף זה דן  1978המקומיות (משמעת ) בתשל"ח 

  מעותה בחוק האמור.בו , בשל עבירת משמעת כמש

  -עבירות :

) לחוק העונשין בתשל"ז  1( (א) 61.ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף  204

  או שני העונשים כאחד : 1977

המחזיק ספר , מסמך או נייר של המועצה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , את העיון בהם או 

  העתק או תקציב מהם . לא ניתן העתק או תקציב מהם או רשות להכין
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וע ימים מיום מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך שב

  שנדרש לכך לפי צו זה .

מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה , ערר או ערעור , או בכל מסמך או 

 טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה .

מוועדות המועצה או עובד מעובדיה או שליח משליחיה המורשים לכך מי שעיכב או מנע ועדה 

שיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם , או לערוך שם להיכנס לבנין או לקרקע לה

  חקירות , בדיקות , ומדידות לפי צו זה .

מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד להתפרסם או בעניין 

הדיונים בועדת המכרזים וההצעות של המועצה והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין  מהלך

  ה .לקבל אותה ידיע

ו  145המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד להוראות סעיף 

  (ו) או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור דינו מאסר ששה חודשים.

 

  

 

  
 


