
1 

 

 כללי

, היו בין היתר היעילות  2012המטרות וההדגשים של הביקורת בשנת 

והחיסכון בנושאים שנבדקו : ניהול כספים בבתי הספר היסודיים  , חוגי הספורט 

, היקף השעות הנוספות בדיווח של העובדים , תב"רים  וצריכת החשמל של 

 מוסדות הציבור ....

ליקויים בתהליכי העבודה , בפיקוח ובקרה דוח ביקורת זה חשף בין היתר : 

ניהולית , ליקויים שמקורם בנורמות עבודה קיימות וחוסר פעילות לבחינת 

תהליכים ולנקיטת פעילות יזומה מתקנת, חוסר בפעילות מתמדת מובנית 

 למעקב טיפול , להפקת לקחים ולתיקון ליקויים.

₪ , אלפי  67,306נקבע ע"ס  2012סך הכל התקציב הרגיל שאושר בשנת 

והביצוע ₪ אלפי  68,885 -וביצוע התקציב הרגיל המצטבר בהכנסות הגיע ל

 360.והתקציב הסתיים בעודף שנתי  של  ₪ אלפי  68,525 -בהוצאות הגיע ל

 ₪.אלף 

 נכבדי ראש המועצה ,

אנו עומדים לפני תקופה של סיום הקדנציה הנוכחית וכן לפני מערכת הבחירות 

, וזה המקום להודות לך על יחסיך לעבודת הביקורת  של הרשות המקומית

ולברך אותך ואת חברי המועצה , גזבר המועצה , מנהלי המחלקות והעובדים 

 הכספי ברשות .שר הפנים על שיפור הניהול על קבלת תעודת הוקרה מ

אני בטוח שתושבי הכפר ישמחו להתברך בעשייה המקיפה שלך ושל חברי 

בקדנציה זו  למען  , מכישוריהם ומניסיונם העשירהמועצה אשר תרמו מזמנם 

בחר , תדע לרתום י, ואני תקווה כי  הנהלת המועצה הבאה שתהכפר ותושביו 

לשיפור ת ויצירתית ותביא להבראת הכפר , ולמנף את העובדים לעשייה משותפ

 , ולשינוי חזות היישוב .השירותים 
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 פרק -1:

יסודיים ספר בתי – כספי ניהול  

 בית ספר יסודי ב' אלחכים. .1

 .בית ספר יסודי ג' אלמוסתקבל .2

 

: מבוא  

 ללמוד,15 גיל ועד חמש מגיל ילד כל מחייב 1949 – ט"תש חובה לימוד חוק

 הממשלה החליטה 2012/2013 הלימודים משנת והחל,מוכר חינוכי במוסד

.שבמדינה החינוך מוסדות בכל 3 מגיל חובה לימודי חוק את חיללה  

 חובה חינוך מתן על האחראים הגורמים את מגדיר,חובה לימוד לחוק 7 סעיף

-: כלהלן חינם  

 המדינה אחראית למתן חינוך חובה חינם לפי חוק זה. (א

קיום מוסדות חינוך רשמיים למתן חינוך חובה חינם לפי החוק לילדים  (ב

יהא , ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסוימת

 ועל אותה רשות חינוך מקומית במשותף. מוטל על המדינה

 המבוצעות חוקב הקבועות הפעילויות את המממנים המקומית והרשות המדינה

 לא'...,וכו טיולים -: כגון בתוך נקבעו שלא פעילויות כאשר,הספר בתי ידי על

 החינוך ממשרד ניתן הספר בתי פעילות של העיקרי והממון,ידם על ניםוממ

המורים ,  של השכר הבניה והשיפוצים ואת הוצאות  הוצאות את המשלם

 אחזקת של בנטל נושאת המועצה,אחרים נהליומ החינוך עובדי ושל המנהלים

.הספר בתי  

 בית ת/מנהל של היא הספר בתי של הכספית ההתנהלות על האחריות

 בתי של הכספית הפעילות אחר ובקרה פיקוח לבצע האחריות כאשר,הספר

.המקומית המועצה של היא( ותשלומים גבייה) הספר  



3 

 

 יסודיים ספר בתי 5 מתוכם,ספר בתי 12 קיימים קרע-כפר של שיפוט בשטח

: ממלכתיים  

ס"שם ביה מס תלמידים' מס  מורים' מס   

'יסודי א 1  524 37 

אלחכים' יסודי ב 2  550 35 

אלמוסתקבל' יסודי ג 3 אוטיסטים 17כולל  687   43 

 21 386 יסודי אלחוארנה 4

ביד-יסודי יד 5 ילדי גן2 2+90    

: מטרת הביקורת   

בחינת ההתנהלות הכספית של בתי הספר אלחכים ואלמוסתקבל  (א

 בהתאם להוראות החוק והנהלים.

 בחינת אכיפת הגבייה על ידי בתי הספר והמועצה. (ב

 מון של בתי הספר ואופן ביצוע הגבייה.יבדיקת מקורות המ (ג

 הספר.אופן השימוש בפועל בכספי בתי  (ד

 בדיקת קיומן ויעילותן של בקרות לאבטחה ושמירה על כספי בתי הספר. (ה

 בדיקת דירוג בתי הספר לפי נתוני מבחני המיצ"ב. (ו

 מוכנות בתי הספר למעבר לניהול כספי עצמאי הליך הביקורת : (ז

 הליך הביקורת :

קיום פגישות ושיחות עם גזבר המועצה ומנהל מחלקת החינוך  (1

 מעבר לתכנית אסיף.ובהמלווים את בתי הספר בהתנהלות הכספים 

 קיום פגישות ושיחות עם מזכירות בתי הספר. (2

סקירה וניתוח דוחות כספיים )תקבולים ותשלומים( שנערכו  איסוף, (3

 על ידי מזכירות בית הספר.
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-:כללי  

 בשטחים חובה חינוך חוק במסגרת הפועלים הספר בתי פעילות

: כלהלן מקורות ממספר ניםמממו המועצה של המוניציפליים  

 ,וכו' ..ם,שרתי ,מזכירות מנהלים מימון המדינה : שכר מורים, (א

 מימון המועצה : תחזוקת המבנים של בתי הספר וכו' . (ב

לכללים קבלת תרומות : מגורמים חיצוניים ומהורי התלמידים בכפוף  (ג

 שנקרעו על ידי משרד החינוך.

גבייה מהורי התלמידים כתשלומי חובה ותשלומי רשות כמפורט  (ד

 בסוגי הגבייה להלן :

 תשלומי חובה : .1

קובע כי הורים של  1949-לימוד חובה התש"טק וחא' ל 4סעיף 

ד באופן מחייבים הם לדאוג לכך שהילד יל ילד בגיל לימוד חובה,

 סדיר במוסד חינוך מוכר.

לאותו חוק נאמר " מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף  6ובסעיף 

זה,לא יידרש בעדו דמי הרשמה או בעד לימודיו במוסד חינוך אחר 

שאוצר המדינה נושא בשכרם לפי סעיף קטן )ג'( ואולם רשות 

החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבה הוא 

החינוך המקומית כאמור או לומד,ובמוסד חינוך שאינו רשמי,רשות 

בעל המוסד וכן מנהל מוסד חינוך רשמי,יהיו רשאים ,באישור 

השר,לגבות תשלומים והחזר הוצאות בשיעורים שהשר יקבע,בעד 

אספקה שהם נותנים לו ובעד שירותים שהם נותנים לו,נוסף על 

השירותים אשר הגדיר אותם בתקנות כשירותים מקובלים,אישור 

 ר התשלומים והחזר ההוצאות טעונים אישורהשר וקביעת שיעו

 ועדת החינוך והתרבות של הכנסת".

לו והוסיף,הכנסת ידי על זה לחוק( ד) 6 סעיף תוקן לאחרונה  

 מבוטח היהי,זה סעיף לפי חינם לחינוך שזכאי מי( : " 1 ד) סעיף

 המקומית החינוך רשות באמצעות אישיות תאונות בביטוח
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 התשלומים.לומד הוא שבו החינוך מוסד נמצא שיפוטה שבתחום

 במסגרת השר ידי על ייקבעו הביטוח בעד מהמבוטחים שייגבו

(" .ד) קטן סעיף לפי התשלומים  

 השירות לביצוע לדאוג החינוך רשות על חובה מטיל זה תיקון

.ל"הנ הנוסף  

 תשלום חובה :–ביטוח תאונות אישיות  .2

 24תאונות האישיות מבטח תלמידים  נפגעי תאונות הביטוח 

ימים בשנה,גם ללא קשר לפעילותם במוסד  365שעות ביממה,

ה וסיכוני בהחינוך )למעט תאונות דרכים,פעולות אי

 מלחמה,התשלום מבוצע באמצעות הרשות המקומית(.

 תשלום חובה :–שירותי בריאות השן –תשלום מיוחד  .3

ותי בריאות השן לתלמידים רשות מקומית שניתנים בה שיר

רשאית לגבות מההורים אגרת שירותי בריאות השן בסכום 

המפורסם בחוזה "הודעות ומידע "כתשלום חובה,בכפיפות 

 לאישורו של ועד ההורים היישובי.

עם הרשות המקומית,יחליט אם  היישובי, בשיתוףועד ההורים 

 נוסף לשירות הבסיסי יינתן גם השירות המקיף.

 רשות :תשלום  .4

משרד החינוך מפרסם בכל שנה את הסכומים המרביים המותרים 

לגבייה עבור כל אחד מן השירותים הנוספים המינויים 

להלן,תשלומים אלה סוכמו עם ועדת החינוך של 

הכנסת,והתעריפים המתפרסמים מדי שנה כחוזר המנכ"ל 

"הודעות ומידע" מחייבים את כל מנהלי בתי הספר ואין לעבור 

,ואין לגבות מחירים גבוהים יותר מהמחירים עליהן

המאושרים.תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד,לפי כך אין 

לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות,ואין להתנות 

 מתן שירות אחד במתן שירות אחר.

 טיולים וסיורים לימודיים,ובכלל זה של"ח : .5
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רבה ורואה בה חלק משרד החינוך מייחס לטיול ולסיור חשיבות 

מרכזי במעשה החינוכי וגורם להעמקת הזיקה לארץ ולחיזוק רגשי 

 החברות והעזרה ההדדית.

 

להלן הסכומים המרביים והמותרים לגבייה לשנת הלימודים 

 תשע"ב בבתי הספר היסודיים :

 

 ו' ה' ד'-ג' ב'-א' 

     תשלום חובה

 34 34 34 34 ביטוח תאונות אישיות

     תשלום מיוחד

ביטוח בריאות השן 

 שירות מקיף

  30 30 

     תשלומי רשות

 99 99 99 99 סל תרבות

 75    (1מסיבת סיום )

 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות

 280 280 280 280 (2השאלת ספרי לימוד )

 1.5 1.5 1.5 1.5 ארגון הורים ארצי

 1.5 1.5 1.5 1.5 ועד הורים ישובי

 יום 1 (3) טיולים על פי תוכנית

101 

 יום 1

126 

2x  יום 

252 

 יומיים

387 

     של"ח

 932 722 566 541 סה"כ

 

:הערות לטבלה   

הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך :  .1

 שנתי.-כיתה ו' ביסודי שש
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גבייה עבור השאלת ספרי לימוד רק במוסדות חינוך בהם מתקיים מפעל  .2

 ספרי לימוד.השאלה של 

הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת .אין  .3

להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים.בית 

הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת 

 גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

 

: תקציב  

 ומשרד המקומית הרשות מהשתתפות בעיקר,מורכב הספר בתי של תקציבן

.הורים מכספי וכן החינוך  

 לא ובמטרה,ומאוזן מתוכנן תקציב:  פי על לפעול נדרשים הספר בתי מנהלי

 השימוש את היעילות במרב ולתכנן הצפויות להכנסות מעבר בהוצאות לחרוג

 הפעלתם לצורך הלימודים שנת כל במהלך מתקבלים אשר ליםוקבתב שיעשה

 כל על האחראי הוא הספר בית ומנהל,לתלמידים השירותים ולאספקת השוטפת

 החינוך משרד הנחיות י"עפ,ועבורו ס"בביה המתבצעות הכספיות הפעולות

 בהנפקת,בבנק בהפקדתם,התלמידים מהורי הכספים בגביית הטיפול

 תכנבה וכן החשבונות בספרי והתשלומים התקבולים ברישום,התקבולים

.ס"ביה של וההוצאות ההכנסות יפורטו בהם השנתיים הכספיים הדוחות  

 שנתקבלו כפי אלמוסתקבל ס"בי ושל אלחכים ס"בי של הכספיים הדוחות להלן

: הספר בית ממזכירות  

דו"ח תקבולים ותשלומים: בי"ס יסודי ב' אלחכים לשנה"ל תשע"ב  .1

2011-2012 : 
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 הכנסות :

.מס  סכום תאור 

6.7.11יתרה קודמת  *  515.27 

 3.16 ריבית מפיקדון *

הקידום המקצועי-הסתדרות המורים 1  2640 

סל תרבות+ ביטוח תלמידים  2  55890 

שנתיים+ טיולים לימודים  3  133150 

משרד החינוך-מלגות תלמידים 4  9700 

החינוך משרד-למורים שתייה דמי 5  3452.15 

קרע-מועצה מקומית כפר 6  11086 

החינוך משרד-למורים לימוד ספרי 7  475 

 25630 יום הירוק 8

'ו-תמונות מחזור לכיתות 9  6160 

 65267 תרומות 10

כ"סה   313968.58 

 

  הוצאות :

 סכום תאור מס

טיולים שנתיים+ סיורים לימודים  1  120336 

 280 ספרי לימוד לתלמידים נזקקים 2

 2400 מצלמות דיגיטליות 3

ס"ביה לתלמידי כיף יום 4  22648 

הקידום המקצועי-הסתדרות המורים 5  2640 

 מטען-רמקולים-מדפסת תיקון-כבלים,עכברים-מחשוב 6

למדפסת ודיו-נייד למחשב  

9699.2 

בלוק מכתבים,מעטפות:דפוס 7  1218 

משרדי וציוד לימוד וחומרי עזרים 8  6832.44 
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מאסטר למכונת שכפול,דיו 9  9961.03 

 24509 תחרויות חינוכיות 10

 10451 נייר צילום 11

תוכנית העשרה+ הצגות חינוכיות  12  20196.16 

 875 ספרי לימוד 13

 2143 ציוד לאומנות 14

 4903 כלים לחינוך גופני 15

 2525 ציוד למוסיקה 16

 3452.15 דמי שתייה למורים 17

 4443 מערכת כריזה 18

 1477 דאר 19

 1311 כיבוד 20

 1728.40 מערכת שעות 21

 41665 התקנה מקרנים בכיתות 22

 7629.3 דברי ניקיון 23

שערים-עבודות מעקות 24  2330 

'תמונות מחזור לכיתות ו 25  6160 

 7.7.11 בתאריך נפרע הזה השיק-סינא אבן מכולת 26

4.7.11 במקום  

224.66 

 1018.95 עמלות בנקים 27

כ"סה   313056.29 

 הערה:

.לימוד ספרי/ביטוח/לטיולים הועברו לתלמידים המלגות ניצול  

₪ 313968.58:  הכנסות כ"סה  

3133056.29:  הוצאות כ"סה  

₪ 912.29 היא 8.7.12 ליום עד בזכות יתרה  
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:ממצאים   

נמצא כי אין אכיפה של גביית החובות מהורים אשר לא משלמים את  .1

תשלום החובה עבור ביטוח התאונות האישיות למרות זאת רוכשת 

המועצה ביטוח תאונות אישיות עבור כל התלמידים הלומדים בתחום 

עבור ביטוח ₪ אלף  413שיפוטה.בשנה זו שלמה המועצה סכום של 

 .תלמידים 4660-תאונות אישיות לכ

והמועצה ₪  34תשלום החובה עבור ביטוח לתלמיד לפי החוזר הוא 

עבור כל תלמיד וההסבר לכך,הוא,כי לא ₪  88.6 -נאלצה לשלם כ

נמצאה חברה שהסכימה לבטח את התלמידים בהתאם לסכום הנקוב 

בחוזר השלטון המקומי לאור הריבוי בתלונות של התלמידים,ומאחר 

ח,נאלצה המועצה לבטח את שניפגש מועמד יחיד למרכז הביטו

התלמידים בסכום גבוה בהרבה מזה הנקוב בחוזר מרכז השלטון 

המקומי,נמצא כי המועצה משלמת עבור הביטוח ובתי הספר ולא 

מעבירים למועצה את הסכומים שגובים מהתלמידים עבור ביטוח תאונות 

 האישיות.

ונות נמצא כי מנהלת בית הספר אינה חתומה על שוברי התשלום )החשב .2

 המיועדות לתשלום(.

חוזר המנכ"ל קובע כי במקרים בהם הורים לא משלמים לבית הספר את  .3

,על בית הספר לפנות לרשות המקומית ולקבל סיוע 1.11חובם,סעיף 

בהסדרת התשלומים בחוק,למרות האמור,חוזר המנכ"ל מגדיר את 

 האמצעים שעל בית הספר אסור לנקוט כנגד התלמידים.

פר לא נקט בפעולות אכיפה כנגד הורים שלא שלמו את נמצא כי בית הס

 תשלומי החובה ואשר לא שלמו את חובם מסיבות מצבם הכלכלי.

בסעיף הכיבודים שבהוצאות לא נמצא רישום של השמות שלמענם נרכש  .4

 הכיבוד דבר העלול לחייב בתשלום הוצאה עודפת למס הכנסה.

לגות שמטרתו מדי שנה מעביר משרד החינוך לבתי הספר תקציב מ .5

לסייע לתלמידים ממשפחות נזקקות לשלם את חובם לבית 

הספר.המלגות ניתנות רק לתלמידים בבתי ספר רשמיים בהתאם 
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למספר התלמידים בבית הספר ומצבו לצורך חלוקת המלגה בין 

התלמידים,על בית הספר לקיים ועדת מלגות אשר תקבע את התלמידים 

 גה לכל תלמיד.הזכאים לקבלת המלגה ואת גובה המל

ובהוצאות נמצא כי ביה"ס ₪  9700נמצא כי בית הספר קיבל סכום של 

ואין כל תיעוד ₪  280רכש ספרי לימוד לתלמידים נזקקים בסכום של 

באם יעודה למלגות לתלמידים ₪(  9420ו/או רישום עבור יתרת הסכום )

רי נזקקים,המזכירה ציינה כי ניצול המלגות הועבר לטיולים,ביטוח וספ

 לימוד בלי פירוט.

בהתאם לחוזר,כספים אשר נגבו על ידי בית הספר עבור טיול יכולים  .6

להיות מנוצלים לטיולים אחרים,אך אם אין לבית הספר אפשרות 

 לכך,עליו להחזיר את עודפי התשלום להורי התלמידים.

נמצא כי בסעיף סיורים לימודיים + טיולים שנתיים גבה ביה"ס סכום של 

העודף  ₪  120336ובאותו סעיף שבהוצאות סך של ₪  133150

אשר לא הוחזר להורי התלמידים בניגוד ₪ , 12814מהטיולים הינו בסך 

 לחוזר.

נמצא כי בית הספר לא מפעיל את שיטת השאלת ספרי הלימוד אשר  .7

יכולה לחסוך כספים רבים להורי התלמידים הנדרשים לרכוש ספרים 

 חדשים לתלמידים.

 

 -המלצות :

 

ל הנהלת בית הספר להקפיד ולמלא אחר הוראות חוזרי המנכ"ל בכל *ע

הקשור לעניין הגבייה מההורים,חלוקת המלגות,לציין כי בימים אלו 

המועצה מובילה תהליך של התקנת מערכת אסיף בכל בתי הספר 

היסודיים בכדי לשפר את תכנון וניהול הגבייה בבתי הספר לרבות ניהול 

טת חשבונות ושוברי תשלום,ניהול בקרת תקציב קופה,ניהול ספקים וקלי

על ההכנסות וההוצאות,התאמת בנקים,והפקת דוחות תקציביים מאזניים 

 וכו'...
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*הביקורת מברכת על תהליך המעבר מתוכנת המנב"ס למערכת אסיף 

 ורואה חשיבות רבה בהקפדה על תיקון הליקויים שהועלו.

 

 

אלמוסתקבל לשנה"ל דו"ח תקבולים ותשלומים :בי"ס יסודי ג'  .2

 : 2011-2012תשע"ב 

 

 הכנסות :

₪/סכום תאור מס  

לכיתות האוטיסטים-מועצה מקומית 1  14000 

למורים שתייה דמי– ח"משה 2  5116.86 

נזקקים לתלמידים מלגות – ח"משה 3  11900 

 ספריית-למורים השאלה ספרי – ח"משה 4

ס"ביה  

600 

ס"טיולים לתלמידי ביה 5  112208 

לרכישת מקרנים לכיתות –תרומות  6  85100 

 7000 מסיבות כיתתיות 7

 19164 ביטוח תלמידים 8

 54087 סל תרבות ותרומות 9

 15730.40 יתרה משנה קודמת 10

כ"סה   324906.26 
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 הוצאות :

 סכום תאור מס

תלמיד תיק תוכנת,קיר מצלמות רכישת 1   

 מחשב תיקון,נריט,דואר מעטפות,רמקולים,

 וכיבודים

11256 

 5116.86 דמי שתייה למורים 2

 צרכי,טיולים דמי-:נזקקים תלמידים 3

מלאכה דברי,מחזור תמונות,כתיבה  

11900 

 600 ספרי לימוד למורים 4

 התקנה,רמקולים,לכיתות קיר מקרני רכישת 5

למקרן נייד מחשב ורכישת  

81981 

לאתרים כניסות דמי,שייט,אבטחה,טיולים 6  105886 

'ו לכיתות מחזור תמונות,כיתתיות מסיבות 7  6500 

אדום נפרהיארכישת מצלמות  8  9000 

 7717 דברי ניקיון 9

 ודיו,ואומנות מלאכה דברי,צילום נייר רכישת 10

השכפול למכונת  

21894 

 ורכישת ס"היב ת לספריי זכוכית חלונות התקנת 11

שבספרייה למדפסות נריט  

10600 

 540.981 עמלת בנק 12

כ"סה   272991.84 

 

  זכות ע"ס   ביתרת הינה 17/7/2012היתרה המותאמת עד לתאריך

 ש"ח . 51914.42

  2012-2013הסכום מועבר כיתרת פתיחה לשנת הלימודים. 
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:ממצאים  

 נמצא כי ביה"ס דרש מההורים תשלום רשות וחובה כלהלן: .1

 ₪ . 99 –עבור סל תרבות 

 ₪ . 34עבור ביטוח תלמידים 

     עבור שלמו שלא תלמידים ישנם כי מעלה ההורים תשלומי בסעיף עיון         

.חובה תשלום שהוא התלמידים ביטוח עבור וגם התרבות סל           

נמצא כי נפתח חשבון משותף לביה"ס וועד ההורים החל מתחילת שנת  .2

2013. 

ום נמצא כי עד לעריכת הדו"ח,מזכירות ביה"ס רשמה את ההכנסות בריש .3

עברה  2013והחל מהרבעון הראשון של שנת ,גיליון איסוף כספים -ידני

לרישום ממוחשב לפי תוכנת איסוף התומכת בכל תהליכי הגבייה 

 והנהלת החשבונות הבית ספריים.

לכל פעולת  הנהלת החשבונות הוא ידני,נמצא כיהרישום בשלמרות  .4

 מסודרת. רישום יש אסמכתא בקלסר של המסמכים והם מתויקים בצורה

בהם לא נרשמו שמות ,בסעיף קניית מוצרים לכיבוד נמצאו מקרים שונים  .5

המשתתפים ו/או האירועים שלמענם נרכשו הכיבודים,דבר שמעלה חשש 

 לחיוב בתשלום הוצאות עודפות למס הכנסה.

נמצא כי רישום האינוונטר אינו מעודכן במזכירות בית הספר,וכי הריהוט  .6

 כוש בית הספר.והציוד אינם מסומנים כר

נגד ההורים החייבים תשלומי חובה  לא ננקטות פעולות גבייה .7

שאינם  לביה"ס.והמועצה לא מבצעת אכיפה של גביית החובות מההורים.

 משלמים  את תשלומי החובה עבור בוטוח תאונות אישיות .

חשוב לציין,שגם במקרים בהם הורי התלמידים לא משלמים את 

 . םעבור חובם,רוכשת המועצה ביטוח

 נמצא כי,מנהלת בית הספר אינה חתומה על שוברי ההוצאה. .8
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:המלצות   

בית הספר על מנת שילמד  ביקורת יש לקיים השתלמות למזכירלדעת ה .1

את כל המונחים בתוכנת אסיף,ולהפיק דוחות מדויקים וללמדו להוציא 

 ניכוי מס במקור של ספקים.י מהאינטרנט אישור

נוהל לבתי הספר בדבר סימון ציוד וריהוט על המועצה לקבוע הוראות  .2

 ורישום האינוונטר.

 

"  אלחכים" היסודי הספר בבית והאווירה התלמידים של ההישגים על מידע

) * ( : מדלןדירוג    לפי"  אלמוסתקבל"  היסודי הספר ובבית  

סיכום מתוצאות בתי הספר בבחינות המיצ"ב ) ** ( שנערכו בשנים  .1

 :לכיתות ה'  2010-2012

אלחכים ס"ביה אלמוסתקבל ס"ביה   

83דירוג מדלן  87דירוג מדלן  שנת בחינה   שנת בחינה 

(6)עשירון מתמטיקה   2012   

עשירון מדע וטכנולוגיה 

(10)  

עשירון מדע  2012

(8)וטכנולוגיה   

2010 

(10)עשירון אנגלית  (8)עשירון אנגלית  2010   2010 

(7)עשירון ערבית  (10)עשירון ערבית  2012   2012 

 

 ב"המיצ בבחינות ה"הליב במקצועות ההישגים דירוג על מבוסס מדלן דירוג)*( 

.2010-2012 בשנים שנערכו  

 בית מדדים מערכת הוא( :  ספרית בית וצמיחה יעילות מדדי)  ב"מיצ)**( 

 לתכנון מרכזי עבודה כלי וצוותו הספר בית מנהל עבור המשמש,ספריים

.ולניצולם משאבים  
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 הלימודים חומר)  זמן נקודת לאותה עד שנלמד חומר מקיפות ב"המיצ בחינת

(. קודמות ומשנים לימודים שנת מאותה להיות עשוי  

 ביחס ס"ביהב הציון ממוצע של( עשירון) היחסי המיקום מצוין ב"המיצ ח"בדו

 הינו הספר בית של" אנגלית עשירון" כאשר למשל כך הארץ בכל הספר לבתי

 יותר טובים להישגים הגיעו בארץ הספר מבתי% 80 הדברים פירוש 2 למשל

.מקצוע באותו  

 השונים ה"הליב במקצועות העשירונים ממוצע ידי על מחושב" מדלן דירוג"

 7-ו  באנגלית במבחן 8 בעשירון שדורג ספר לבית:  לדוגמה 10-ב מוכפל

.7.5 יהיה מדלן דירוג במתמטיקה  

-: חלקים משני מורכב ב"המיצ ח"דו  

 מבחני הישגים : (א

מבחני ההישגים במיצ"ב נועדו לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי ביה"ס 

היסודי ותלמידי חטיבת הביניים ברמת הדרישות המצופה על פי תכנית 

הלימודים בארבעת מקצועות הליב"ה: שפת אם,מתמטיקה,מדע 

בשפת אם נערכה  . וטכנולוגיה ואנגלית,ובשתי דרגות כיתה ה' וכיתה ח'

 חינה גם בכיתה ב'.ב

 אמ"הרשנתית של ציוני המיצ"ב,הנהוגה -כדי לאפשר השוואה רב

של  טייססטטל יומערך כ)הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ( 

מים בכל שנה לסולם מיצ"ב לוציוני המבחנים,המתורגם את הציונים הג

שנתי,אשר נועד לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב -רב

שנתית נקבעה להיות -השנים. שנת הבסיס להשוואה הרב לאורך

שנתי נקבע כך שבשנת הבסיס )תשס"ח( -תשס"ח סולם המיצ"ב הרב

וסטיית  500הציון הממוצע של כל תחום דעת,בכל דרגת כיתה,היה 

.הנתונים בדו"ח זה מוצגים בסולם זה במבחנים בשפת אם 100התקן 

 ן שנים.ל בייו)ערבית( לכיתות ב' לא נערך הליך כ
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 –חן במדע וטכנולוגיה לכיתות ה' בהמ .1

שנתי -קרע בסולם רב-הישגי התלמידים ברשות המקומית כפר

 לכיתות ה' לצד הנתונים הארציים של התלמידים :

 מס' ביה"ס ברשות מס' נבחנים שנה

 4 304 תש"ע

 

שנתי( במדע -הישגי התלמידים ברשות המקומית )בסולם רב

 וטכנולוגיה לכיתות ה' :

 נתוני הציון הכולל תאור

קרע-כפר - ס"ביה  539 

 מרקע ברשויות ערבית דוברי ס"ביה

 דומה

508 

בארץ ערבית דוברי ס"ביה  506 

ס בארץ"כלל ביה  524 

 

.וטכנולוגית מדעית חשיבה ומיומנות,הנלמדים בנושאים והבנה ידע בדק המבחן  

 המבחן באנגלית לכיתות ה' : .2

 מס' ביה"ס מס' נבחנים שנה

 4 305 תש"ע

 

 שנתי ( באנגלית לכיתות ה' :-הישגי התלמידים ברשות ) בסולם רב

 נתוני הציון תאור 

 527 קרע-כפר  -ביה"ס  1

ביה"ס דוברי ערבית ברשויות מרקע  2

 דומה

482 

 481 ביה"ס דוברי ערבית בארץ 3

 508 כלל בתיה"ס בארץ 4



18 

 

המבחן באנגלית לכיתות ה' בדק את שליטת התלמידים בנושאים 

מתוך תכנית הלימודים באנגלית )הבנת הנשמע,הבנת הנקרא,הבעה 

 בכתב(.

 

 המבחן במתמטיקה לכיתות ה' : .3

 

 מס' ביה"ס מס' נבחנים שנה

 4 217 תשע"ב

 

 שנתי( במתמטיקה :-הישגי התלמידים ברשות )בסולם רב

 

 הכוללנתוני הציון  תאור 

 524 קרע-כפר - ביה"ס  1

 511 ביה"ס דוברי ערבית ברשויות מרקע דומה 2

 511 ביה"ס דוברי ערבית בארץ 3

 542 כלל בתיה"ס בארץ 4

 

שאלות  50-המבחן בדק את שליטת התלמידים במתמטיקה,וכלל כ

 המשקפות את הנושאים הנלמדים.

 

 המבחן בערבית לכיתות ה' : .4

 

 ביה"סמס'  מס' נבחנים שנה

 5 295 תשע"ב
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 שנתי( בערבית :-הישגי התלמידים ברשות )בסולם רב

 

 נתוני הציון הכולל תאור 

 583 קרע-כפר –ביה"ס  1

ביה"ס דוברי ערבית ברשויות מרקע  2

 דומה

560 

 560 בתיה"ס דוברי ערבית בארץ 3

 

יך את רמת השליטה של מבחן בערבית לכיתות ה' נועד להערה

היסודי  סבתחום השפה מתוך תכנית הלימודים לביה"התלמידים 

 )הבנת הנקרא,ידע לשוני והבעה בכתב(.

הביקורת : הנתונים מעידים על שיפור מתמיד ועליה בציונים משנת 

 הלימודים תשס"ח ועד שנת תשע"ב.

 

שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית בבית ספר אלחכים ובבית ספר  (ב

 אלמוסתקבל :

יבה הפדגוגית במיצ"ב נועדו לספק תמונה העולה ממצאי האקלים והסב

 מהשאלונים שהועברו לתלמידים ומהראיונות שנערכו עם המורים.

בפני התלמידים והמורות טענות שונות על בית  צגוהו 2012בשנת 

 הספר ואווירת הלימודים ולהלן אחוזי ההזדהות עם כל טענה :
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ביה"ס  שכבה שאלות לתלמידים 

 אלחכים

 ו -ה 

ביה"ס 

 אלמוסתקבל

 ו -ה 

 96% 90% טוב לי בבית הספר 1

רוב המורים מכבדים את מה שאני  2

 חושב ומרגיש

87% 91% 

בבית הספר יש חבורות של תלמידים  3

אלימים המציקים לתלמידים אחרים 

 ופוגעים בהם

24% 13% 

כשעצוב לי או כשרע לי אני מרגיש נוח  4

 שלילדבר על זה עם מישהו מהמורים 

82% 93% 

בכיתה שלי יש תלמידים שמתחצפים  5

 למורים

16% 17% 

לפעמים אני מפחד ללכת לבית  6

הספר,כי יש בו תלמידים שמתנהגים 

 באלימות

4% 7% 

בחודש האחרון קבלתי מכה או בעיטה  7

או אגרוף מאחד התלמידים שרצה 

 בי  לפגוע

6% 5% 

בחודש האחרון אחד התלמידים איים  8

בבית הספר או אחרי שיפגע בי 

 הלימודים

6% 4% 

בחודש האחרון הטילו עלי "חרם"  9

קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או 

 לשחק איתי

9% 2% 

בחודש האחרון מישהו מהתלמידים  10

 לל אותי בכוונה לפגוע בייק

 

13% 6% 



21 

 

בחודש האחרון תלמידים בבית הספר  11

 שברו או הרסו ציוד של ביה"ס

14% 25% 

המורים צריכים לחכות הרבה זמן  12

בתחילת השיעור עד שהתלמידים 

 מפסיקים להרעיש

21% 15% 

 

 שאלות למורות :

 

ביה"ס  שאלות למורות 

 אלחכים

ביה"ס 

 אלמוסתקבל

את חשה שמוטל עלייך  1

 עומס עבודה כבד מדי

87% 79% 

את חשה שהתעייפת  2

 מעבודת ההוראה

33% 67% 

את שביעת רצון מעבודתך  3

 כמורה

100% 100% 

 

 

:הביקורת   

 ובנושא ב"המיצ ציוני בעניין דיון לקיים במועצה החינוך לועדת ממליצה הביקורת

.ספר בית בכל הפדגוגית והסביבה האקלים  

 העברת כלל בתי ה"ס היסודיים בכפר לניהול עצמי :

משרד החינוך פועל להעביר  13/3/11בהתאם להחלטת הממשלה מיום  (א

את כלל בתיה"ס היסודיים הרשמיים בחינוך הרגיל לניהול עצמי.החל 

 משנה"ל תשע"ב ועד שנה"ל תשע"ה.
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לצורך העניין,הוקמה במינהל הפדגוגי במשרד החינוך מנהלת בתי ספר  (ב

 בניהול עצמי.

וקד קבלת ההחלטות לבית המעבר לניהול העצמי נועד להעביר את מ (ג

הספר ולהגדיל את המרחב והסמכות הפדגוגית,הניהולית והכלכלית של 

ביה"ס,על מנת לאפשר העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי 

להבטחת רווחתם הלימודית,הרגשית והחברתית של 

התלמידים.בנוסף,המעבר לניהול עצמי נועד להעצים את המנהל וצוות 

תרבות הניהול והלמידה של ביה"ס,לחזק את  את ביחהמורים,להש

של בתי הספר לתפוקות ולתוצאות  והמחויבותהאחריות 

יות(,ולבסוף להרחיב את מעגל השותפים המעורבים והפועלים ת)אחריו

 לקידום החינוך בביה"ס.

 

המעבר לניהול עצמי של ביה"ס מחייב חתימת הסכם )מסמך הבנות(  (3

 החינוך בו יפורט בין היתר:בין הרשות המקומית לבין משרד 

 

 תחומי האחריות להעברת בית הספר לניהול עצמי. -

 נהלים לניהול כספים בביה"ס בניהול עצמי. -

 מתכונת דוחות כספיים סטנדרטיים לביה"ס בניהול עצמי. -

לבית הספר שהעבירה  הצהרת הרשות המקומית בדבר הסכומים  -

 בניהול עצמי.

 בניהול עצמי .פורמט סקר בקרה פנימית לביה"ס  -

 עקרונות הועדה המלווה הבית ספרית. -

 מודל תקצוב של משרד החינוך לבתי הספר בניהול עצמי. -

 תקציב ביה"ס בניהול עצמי. –פורמט אישור רשותי  -

הרשות המקומית תגבש ספר נהלים רשותי לבתי הספר בניהול  -

 עצמי.

עבור כל י הרשות המקומית תאשר ותקצה תקציב נפרד וייעוד -

 בתי הספר שבניהול עצמי.אחד מ
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משרד החינוך יפרסם בכל שנה מודל התקציב לבתי הספר בניהול  -

עצמי מעודכן לעלויות השכר עם גובה סל תלמיד,גובה תקציב בית 

 וכו'... משרד החינוך הספר,השתתפות

 הרשות תוודא קיום של חשבון בנק שהינו בבעלות הרשות  -

וניהול תשלומי הורים עבור כל בית ספר בניהול עצמי  המקומית -

 ויעשה בחשבון ייעודי נפרד בלתי תלוי בחשבון הניהול העצמי.

: הביקורת  

 חתמה לא הרשות,עצמי לניהול עברו טרם בכפר היסודיים הספר בתי כי נמצא

 צוותי את שידריך מלווה צוות הוקם ולא החינוך משרד עם ההבנות הסכם על

 משנת החללמעבר  לניהול עצמי אשר יהיה חובה לכל בתי הספר   הספר בתי

.ה"תשע  

 גזבר,חינוך מחלקת מנהל) מקצועי צוות הקמת על ממליצה הביקורת

 למעבר ההיערכות למטרת( מורים וצוותי היסודיים הספר בתי מנהלי,המועצה

.עצמי לניהול הספר בתי  

:  כי בדיעה הביקורת   

 שיאפשר באופן במשוב לפעול החינוך ומשרד המקומית הרשותעל  1 .

 החל,אדם וכוח זמן ,משאבים הקצאת ידי על עצמי לניהול המעבר יישום

 .הבאה הלימודים משנת

על מנהל מחלקת החינוך לפנות למערך הפקות במשרד החינוך בבקשה  .2

להדריך את צוותי בתי הספר והכשרתם בהקניית מיומנויות הניהול 

 מטרות השינוי.העצמי על מנת להשיג את 
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    2 - פרק

 מחלקת הספורט -א

 מבוא : (1

בכפר קרע ישנה פעילות ספורטיבית ענפה,המרוכזת על ידי המחלקה 

 לספורט שדואגת לקיום המדיניות הנקבעת על ידי הנהלת המועצה.

מחלקת הספורט המקומית מנוהלת על ידי מר יוסף עסלי והפועלת 

 מקצועיות רבה. בתחומים רבים ומגוונים,המחייבים

 

הפעלת חוגים ואתרי ספורט לכלל התושבים : ספורט  -1.1

עף -סל,כדור-נשים,בלאט,קראטה,כדור

 נשים,כדורגל,התעמלות,מועדון אופניים וחדר כושר.

 

 אחזקת מתקני הספורט ביישוב : -1.2

אולם כדור הסל שבבניין הפיס,מגרש כדור הרגל,אולם 

י התעמלות,חדר כושר,מגרשים משולבים שבשטחי בת

 הספר,מגרשים ומתקנים אחרים.

 

 הפקת אירועי ספורט עממיים ותחרותיים שנתיים : -1.3

 מסע אופניים. -

 רכיבה על סוסים. -

 קרע.-צעדת כפר -

 מרוץ שדה. -

 אליפות הכפר בקרטה. -

 רגל.-אליפות בתי הספר בקט -

 טורניר רמדאן למבוגרים. -

 

 תכנון והקמת מתקני ספורט : -1.4

 שיפוץ אולם הספורט,שדרוג חדר הכושר. -
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בימים אלה שוקדים על הקמת מגרש כדורגל לאימונים  -

מ"ר כותב( בעלות של  40-מ"ר אורך ו 50מדשא סנטתי )

אשר יוקם באזור אלחוארנה.הוגשו בקשות ₪, אלף  750

 נר וממנהל הספורט.יוולתקציב המגרש מטוטו 

 

התאמת מדיניות הספורט המקומית והפקת תוכניות אב  -1.5

 יישובית לספורט.

מחלקת הספורט עורך מיפוי ומכין תוכנית אב  נמצא כי מנהל

יישובית מדי שנה,המותאמת לגידול בפעילויות הספורט מדי 

 שנה.

 

 

מטרת הביקורת : לבדוק את ההכנסות וההוצאות מחוגי הספורט  (2

 וחוגי ההעשרה השונים.

 תכנית הביקורת : התמקדה בבחינת הנושאים הבאים : (3

 

בחוגי הספורט ההכנסות מתשלומי החניכים המשתתפים  -

ועלויות השכר של המדריכים המועסקים במחלקת 

 הספורט.

ההכנסות מתשלומי המשתתפים בחוגי ההעשרה השונים  -

שהתקיימו במתנ"ס אלחוארנה ועלויות השכר של 

 המדריכים שהועסקו במתנ"ס אלחוארנה./המורים

 

 

 6.2012 -ל ועד 9.2011 -מ לתקופה מתייחסת הביקורת

.שנתית פעילות כשנת הנחשבת  
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 9.2011-6.2012חוגי ספורט  (4

 

 

 

 

 

'מס קבוצות' מס תאור  החוג  ' מס 

 משתתפים

עלות 

 למשתתף

כ "סה

גבייה 

 צפויה

שם 

 המדריך

עלות 

שכר 

 למדריך

ספורט  1

 נשים

ח"ש 500 42 3  1+2 זריתא 21,000 

 34,719 זריתא 19,000 500 38 2 בלאט 2

 18.692 אוסאמה 14,000 500 28 2 קראטה 3

 מועדון 4

 אופניים

.האני ז 56,00 400 14 1  5549 

.בשיר ס 8400 300 28 2 כדורגל 5  8876 

כדור עף  6

ליגה-נשים  

 17.000 ליאת 7800 600 13 1

 חשבונית

.סמיר ב 9600 400 24 2 כדור סל 7  8987 

ספורט  8

 נשים

.ספא ע 11200 400 28 2  7988 

.אחמד ע 7200 500 12 1 כדור עף 9   

היה  חדר כושר 10

 בשיפוצים

.אחמד ע  -   45,695 

50 %

 משרה
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:ממצאים   

נמצא כי קיים הפרש בין הגבייה שהייתה אמורה  להגבות מהחניכים לבין  (1

 התשלום שבוצע בפועל :

 ₪. 108800הגבייה הצפויה מהחניכים  -

 . ₪ 46950ההכנסות מגבייה בפועל  -

 ₪ . 56850הפרש גירעוני בגבייה 

 

הייתה פחותה ביותר ממחצית עלויות השכר  נמצא כי הגבייה בפועל (2

 ששלמה המועצה למדריכים :

 ₪ . 46950סה"כ הכנסות מתשלומי החניכים  -

 ₪ . 101,811סה"כ עלויות שכר למדריכים  -

 ₪ . 54,861הפרש 

 

 הפרש זה אינו כולל הוצאת חשמל ועלויות השכר של :

 מנהל מחלקת הספורט. -

 מדריך חדר הכושר. -

 רכז משנה. -

 פיס.-האחזקה באולם הספורטעובד  -

 הסתכמה ביקורת תקופת לאותה המצטברת שכרם ושעלות

. מעביד עלויות כולל₪  374,824 -בכ  

 בתקופה הדל ההכנסות סכום:  הספורט מחלקת מנהל של התייחסותו

 בתקופת שדרוג עבר אשר הכושר חדר פעילות מאי כתוצאה נוצר המבוקרת

 רוביים ואנא אירוביים במכשירים ומאובזר מפואר כושר חדר ונהיה הביקורת

 שיפוץ עבר הספורט אולם וגם ולשיפורו הגוף בריאות לשמירת המיועדים

.הספורט ממנהל₪ אלף  60 -בכ הכושר וחדר₪ אלף  120 של במימון  
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 מנהל,הפרק בתחילת המאוזכרת לתקופה הסופי הביקורת סיום לאחר כי לציין

 -מ הפעילות לשנת מוקדמת גבייה ביצוע עבור קבלות המציא הספורט מחלקת

 178,000 -בכ הסתכם הגבייה סכום.6.2013 -ב החוגים לסיום ועד 10.2012

.הכושר בחדר הפעילות מחידוש כתוצאה בגבייה שיפור על המעיד דבר,₪   

 לחדר הנרשמים במספר נכרת עליה חלה ואם,חדישים במכשירים שדרוגו לאחר

.הכושר  

 

:המלצות   

הביקורת בדעה כי החיוב לחניכים המשתתפים בחוג אמור להיות מותאם  (1

לעלויות המדריכים,ועל מנהל מחלקת הספורט לערוך אומדן עלויות שכר 

למדריכי החוגים וסכום הגבייה מהחניכים ייקבע לפי מספרם בהתאם 

 לעלויות השכר של המדריכים.

 גי הספורט.דבר שיצמצם את ההפסד של הקופה הציבורית מפעילות חו
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 .6.2012-10.2011חוגים במתנ"ס אלחוארנה  (5

 חוגים: 7נבדקו 

 

 

 

 

שם  תאור החוג מס'

 המדריך

מס' 

 ש"ש

מס' 

 משתתפים

סה"כ  עלות/ש"ח

שולם 

ע"י 

 החניכים

סה"כ 

שולם שכר 

 למורה

חודשי  200 17 20 השאם מס. מוזיקה 1

 למשתתף

6200 51085 

ציור  2

 ואומנות

לחוג  3800 11 8 הודא מס.

לכל 

 המשתתפים

1000 7896 

לחוג  3600 8 12 בדיע עת. שחמט 3

לכל 

 המשתתפים

- 14067 

-מתמטיקה 4

 יסודי

לחוג  1000 15 4 עבד זי.

לכל 

 המשתתפים

- 5684 

 2782 - חינם 18 4 מוהנד אבו. דבקה 5

שפה  6

 עברית

שנתי  600 30 8 מהדי עת.

 לתלמיד

- 12818 

מתמטיקה  7

 חט"ב–

שנתי  500 11 4 גז. מנאל

 לתלמיד

1000 2930 

 8200 סה"כ     

 ש"ח

97,262 

 ש"ח
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 ממצאים :

 

עיון בטבלה מראה על כי ישנם ליקויים חמורים בגביית הכספים  (1

 בחוגים.

וכי ₪  8200הטבלה מעידה על כי בשבעת החוגים נגבה כרק  (2

 ₪ . 97,262המועצה שלמה שכר למורים סכום של 

תלמידים,וכל תלמיד היה אמור לשלם  17בחוג למוזיקה השתתפו  (3

לחודש זאת אומרת הגבייה בשנת הפעילות הייתה ₪  200

ובפועל נמצא כי נגבה סכום מזערי ₪  34000 -אמורה להיות כ

 ₪ . 51085 -בלבד ושכרו של המורה הסתכם בכ₪  6200של 

כזת תלמידים ולפי הדיווח שנתקבל מר 8בחוג לשחמט השתתפו  (4

החוג גברת כראם א. עלות השכר של המורה אמורה להיות בסך 

,סכום זה היה אמור שיחולק בין המשתתפים ) כל ₪  3600

,ובפועל נמצא כי המורה קבל שכר ₪ (*  450משתתף ישלם 

 ולא נגבה כלום מהתלמידים.₪  14067בסכום של 

תלמידים,וההשתתפות  30בחוג לשפה העברית השתתפו  (5

עבור כל תקופת החוג,ובפועל ₪  600 -ה להיות כמהתלמיד אמור

 12818לא שולם ולו שקל אחד ומנגד שולם שכר למורה סכום של 

. ₪ 

תפים קטן, דבר שמקטין את בחלק מהחוגים,מספר המשת (6

 , ואינו תצדיק את קיום הפעילות. ההכנסות

עיון ובדיקה בחוברת ההכנסות שמחזיקה גב' כראם א. מעלה כי  (7

 הקבלות. אין רצף ברישום

לא נמצא אישור בכתב מאף גורם מוסמך במועצה המאשר את  (8

 פתיחת החוגים,וסכום התשלום שעל המשתתף לשלם.

הביקורת מעירה על חוסר בחוגי ספורט והעשרה לילדים בגיל  (9

 הרך.

לא נמצאו הסכמי התקשורת ו/או העסקה בין המדריך/המורה לבין  (10

 ועלות השכר.המועצה כמעביד המפרט את מהות ההעסקה,תוקף 
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-:המלצות   

נהלים בעניין גביית הכספים ורישום קבוע הביקורת בדעה כי יש ל (1

ההכנסות מחוגים וכי כל ניהול החוגים יעשה במערכת ניהול חוגים 

 ת.פנים ואופן אין לרשום קבלות ידני,ובשום  ממוחשבת

כל עובד שעוסק בגביית כספים יחתום על טופס ערבות אישית להבטחת  (2

 על כספי הגבייה שהוא מקבל מהמשתתפים.אחריותו 

,ומותר רק אם התשלום יבוצע  אסורה בהחלט גביית כספים במזומן (3

 בקופת המועצה הממוחשבת.

מנהל מחלקת החינוך/מנהל מחלקת הספורט והגזבר יקבלו החלטה  (4

לגבי מחיר כל קורס וההנחות שינתנו לזכאים על פי קריטריונים  רשמיים 

 סוציואוקונומי : מצב הנחה והנחה הניתנת כגוןשיקבעו עם תיעוד לכל 

 ,שני אחים משתתפים באותו חוג וכו...

שתועבר לגזבר  מדי חודש תוכן רשימה של המשתתפים בכל חוג, (5

 לבדיקת אימות.

כנגד  חינוךבסוף כל חודש יבוצע ריכוז ההכנסות על ידי מנהל מחלקת ה (6

 פעלת החוגים.התאמת ההפקדות בקופת המועצה ולפיו תיבדק יעילות ה

הנתונים בשבעת החוגים שנבדקו מעידה על כי הסכום שנקבע לתשלום  (7

.ושיעור הגבייה היה נמוך .עלויות השכר של  לא נגבה מהמשתתפים

,לדעת  המורים/המדריכים ובחלק מהחוגים הגבייה הייתה אפסית

הפעלת החוגים על ידי גביית התשלום בשלמותו מהחניכים  -הביקורת :

גוררת אומנם תוספת עבודה בטיפול ובגבייה,אך מבטיחה מעורבות 

 ובקרה של המועצה על החוגים ועל עלויות השכר של המורים/המדריכים.

לציין כי בהוצאות של החוגים נכללו רק עלויות השכר ולא נכללו הוצאות  (8

 טלפון,ניקיון,תיקונים ואחזקה שוטפת.חשמל,

 ההוצאות.מ חלק קטן מכסות  עולה, שההכנסותמן האמור 
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החוגים וממליצה  עלותיש מקום להסיק מסקנה לגבי  -הביקורת :

יכלול עלות הביטוח לכיסוי תאונות אישיות   התשלום שיקבע,ש

 משתתפים בחוגים.ל

 

נוהל יכלול פירוט מומלץ לבנות קובץ נהלים לפי נושאים,כאשר כל  (9

 תהליכים ואחריות ביצוע של הגורמים האחראיים :

סוג החוג/הפעילות,פרסום החוגים לידיעת הציבור,אופן גביית התשלום 

 עבור החוגים והנחות על חוגים.

מומלץ להפעיל חוגים לילדים שבגיל הרך כאשר הדגש יהיה  (10

פעילות והתנהגותיים באמצעות ,חברתיים גופניים ,בפיתוח כישורים 

גופנית מותאמת ) כוח,שיווי משקל,איפוק והתמדה,התמודדות עם מצבים 

 מאתגרים,יוזמה וכו' ..(.
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 פרק -3:

גלובליות -שעות נוספות  

 מבוא : (1

 : 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה,תשי"א 

 

בחוק מוגדרים מושגי יסוד כמו : שעות עבודה,משמרת  -1.1

נוספות ויום מנוחה שבועי וקובע תנאים שבהם אסור  לילה,שעות

ומותר להעסיק עובדים במשך שעות נוספות או ביום המנוחה 

 השבועי.

החוק קובע גם מהן תוספות השכר שלהן זכאי עובד שעבד שעות  -1.2

 נוספות או ביום המנוחה מהשבועי.

שעות עבודה,ושבוע  8החוק קובע כי יום עבודה לא יעלה על  -1.3

שעות,אולם,בהסכמי העבודה שחתמה  45לה על עבודה לא יע

ימי  5ההסתדרות הכללית של המעסיקים הציבוריים המסדירים 

שעות  42.5עבודה במגזר הציבורי,נקבע כי שבוע עבודה לא יעלה 

 ללא הפחתה בשכר.-עבודה

 

 : נאמר  של מרכז השלטון המקומידן השירות גבאו (2

: עובד הנדרש ע"י הממונה עליו לעבוד שעות  5.2.1סעיף  -

נוספות,חייב לעשות זאת אלא אם קיימות סיבות אישיות המתקבלות 

על דעת הממונה המונעת מהעובד להיענות לפניית הממונה,יובהר כי 

אין לדרוש ואין לבצע שעות נוספות מעבר לאמור בחוק שעות עבודה 

 .1951-ומנוחה תשי"א

: תשלום עבור עבודה בשעות נוספות יהיה באישור ראש  5.2.1סעיף  -

העובד הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך ויבוצע לפי רישום.

 .ירשום את השעות הנוספות שעבד וידווח עליהן

אחרי שמילא :עבודת שעות נוספות תאושר לעובד רק  5.2.3סעיף  -

 את מכסת שעות העבודה הרגילות.
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ם לעובד תוספת של לותש ה בשעות נוספות,: עבור עבוד 5.2.4סעיף  -

עבור שתי השעות הנוספות לאחר יום עבודה הרגיל ותוספת  25%

עבור השעה הנוספת השלישית ומעלה לאחר יום העבודה  50%של 

 הרגיל.

: עובד במשרה חלקית הנדרש לעבוד מעל תחום יום  5.2.5סעיף  -

 :העבודה המקובלת במשרתו זכאי לתשלום לפי הפרוט הבא 

 של השכר. 100% –( השלמת שעות עבודה עד משרה מלאה 1 -

 לעיל. 5.2.4כמפורט בסעיף  -מעל לזאת -

 ביום או העצמאות ביום או שבועי מנוחה ביום המועסק עובד -( :ב) 5.5.1 סעיף

 בעד אחת חופשה לשעת וכן הרגיל משכרו% 75 בשיעור לפיצוי זכאי יהיה,מועד

.כאמור הועסק בה שעה כל  

 

:ממצאים   

עבור שעות נוספות לעובדים סכום  2012נמצא כי המועצה שלמה בשנת  (1

עבור שעות נוספות שעות ושלמה  8,328עבור ₪  309,400של 

שעות נוספות גלובליות  12,793עבור ₪  381,328סך של  גלובליות 

 קבועות .

 : להלן פירוט חודשי

 

 בשכר : 181שעות נוספות בדיווח סמל  -א

 

 סה"כ כמות השעות סכום בשכר כמות עובדים תקופה

1/12 29 26282,40 607 

2/12 31 29460,65 944 

3/12 29 33072,25 886 

4/12 27 27062,45 778 

5/12 28 25340,95 631,5 
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6/12 25 23899 595 

7/12 19 20298,90 556 

8/12 21 19082,60 496,5 

9/12 22 21450,50 577 

10/12 23 24616,90 675 

11/12 25 27447,70 769 

12/12 32 31385,50 813 

 8328 309399,80 311 סה"כ

 

 בשכר : 166שעות נוספות גלובליות סמל  -ב

 

 סה"כ כמות השעות סכום בש"ח כמות עובדים תקופה

1/12 28 33325,60 1120 

2/12 28 31967,85 1098 

3/12 31 32338,65 1098 

4/12 26 30612,45 1053 

5/12 26 30998,10 1053 

6/12 26 30946,35 1053 

7/12 26 31805,30 1053 

8/12 26 32203,80 1053 

9/12 26 32216,25 1053 

10/12 26 31637,85 1053 

11/12 26 31637,85 1053 

12/12 26 31637,85 1053 

 12,793 381327,90 321 סה"כ
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: שנבדקו לעובדים בדיווח הנוספות השעות וכמות שכר נתוני חתך להלן(  2  

. :כ. אבו ל -2.1  

שעות/כמות תקופה ח"סכום ש תעריף לשעה   

12/11  50 51.74 2587 

12/12  40 51.74 2069.60 

כ"סה שעות 90    4656.60 

 

.הצהריים אחרי בשעות ועובדת משרה% 72 -ב מועסקת ל"הנ – 2-1.1  

.נוכחות כרטיס מחתימה אינה ל"הנ העובדת – 2-1.2  

 של הנוספות לשעות השנתי תקציבב מכסה נקבעה לא כי נמצא – 2.1.3

.ל"הנ העובדת  

. :עב. מס – 2.2  

שעות/כמות תקופה ח"סכום ש תעריף לשעה   

10/12 40 29.64 1185.60 

11/12 15 29.64 444.60 

12/12  40 29.64 1185.60 

כ"סה  95  2815.80 

 

.משרה% 100 – ב 1.9.12- מ החל במועצה עבודתו את התחיל ל"הנ – 2.2.1  

.נוכחות כרטיס מחתים ואינו הצהריים אחרי בשעות עובד ל"הנ העובד – 2.2.2  

 לעובד נוספות שעות מכסת שוריינה לא המועצה של השנתי בתקציב – 2.2.3

.ל"הנ  
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. :מונ. מס – 2.3  

שעה/תעריף כמות תקופה ח"סכום ש   

1/12 40 51.43 2057.20 

12/2  30 48.94 1468.20 

12/3  42 48.94 2055.50 

12/4  30 48.94 1468.20 

12/5  46 48.94 2251.25 

12/6  55 48.94 2691.70 

12/7  30 48.94 1468.20 

12/8  25 48.94 1468.20 

12/9  34 48.94 1663.95 

12/10  30 48.94 1468.20 

12/11  30 48.94 1468.20 

12/12  30 48.94 1468.20 

כ"סה  427  20,997 

 

 נוספות שעות מקבלת ואינה מאוד וותיקה עובדת הינה ל"הנ העובדת – 2.3.1

.בדיווח נוספות שעות מקבלת רקו גלובליות  

 שגרתיות לא בשעות עובדת ל"הנ העובדת כי לביקורת הוסבר – 2.3.2

.הספר בבית והבגרות המגן מבחני בתקופת  
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. :ש. מח – 2.4  

ח"סכום בש תעריף כמות תקופה  

12/9  13 28.99 376.85 

12/10  27 30.07 811.90 

12/11  32 30.07 962.60 

12/12  24 32.33 872.90 

כ"סה  96  3024.25 

 

 מעבר בדיווח נוספות שעות שקבלה יחסית חדשה בעובדת מדובר – 2.4.1

.בה מועסקת שהיא המלאה למשרה  

.המאושר השנתי בתקציב שריון אין אלו נוספות לשעות – 2.4.2  

. :לו. ע – 2.5  

ח"סכום בש תעריף כמות תקופה  

12/1  93 25.47 2368.70 

12/2  93 25.47 2368.70 

12/3  90 25.47 2292.30 

12/4  93 25.47 2368.70 

12/5  93 25.47 2368.70 

12/6  69 25.47 1757.45 

12/7  93 24.56 2284.10 

12/8  95 25.47 2419.65 

12/9  93 25.47 2368.70 

12/10  93 26.51 2465.45 

12/11  93 26.51 2465.45 

12/12  93 26.51 2465.45 

כ"סה  1091  27993.35 
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.משרה% 100 -ב תיכון ספר בבית כשומר המועסק בעובד מדובר – 2.5.1  

 העובדים כשאר  נוכחות כרטיס מחתים אינו ל"הנ העובד כי נמצא – 2.5.2

.הספר בבית המועסקים  

 נוספות שעות 93עבור  קבוע באופן דיווח על מראה בטבלה עיון – 2.5.3

.בחודש  

. :א. אבו – 2.6  

ח"סכום בש תעריף כמות תקופה  

1/12  50 29.97 1498.50 

2/12  65 29.97 1948.05 

3/12  65 29.97 1948.05 

4/12  65 29.97 1948.05 

5/12  65 29.97 1948.05 

6/12  55 29.97 1648.35 

7/12  45 29.97 1348.65 

8/12  50 29.97 1498.50 

9/12  45 29.97 1348.65 

10/12  50 30.23 1511.50 

11/12  45 30.23 1360.35 

12/12  55 30.23 1662.65 

כ"סה  655  19,669.35 

 

 שהוא בדיווח הנוספות השעות,משרה% 100 -ב מועסק ל"הנ העובד – 2.6.1

.הרשות של האינטרנט אתר אחזקת על אחריותו עבור הינן מקבל  

 בפעילויות הקשורים האירועים בצילום הערב בשעות גם עובד ל"הנ – 2.6.2

.במועצה הקשורות  

.והוועדות המועצה לישיבות הזמנות מחלק הוא – 2.6.3  
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. :מ. מ. ז – 2.7  

ח"סכום בש תעריף כמות תקופה  

12/1  50 38.23 1911.50 

12/2  45 38.23 1720.35 

12/3  66 38.23 2523.20 

12/4  46 38.23 1720.35 

12/5  30 38.23 1146.90 

12/6  30 38.23 1146.90 

12/7  35 38.23 1338.05 

12/8  25 38.23 955.75 

12/9  20 38.91 778.20 

12/10  37 38.91 1439.65 

12/11  26 38.91 1011.65 

12/12  15 38.91 583.65 

כ"סה  424  16,276.15 

 

%.100 של במשרה מועסקת ל"הנ העובדת – 2.7.1  

.הערב בשעות וגם היום בשעות תרבות אירועי ומפעילה מארגנת ל"הנ – 2.7.2  

 והביקורת, ארוכה  בדיווח נוספות שעות שמקבלים העובדים רשימת( 3

.וכדוגמה אקראית בצורהו העובדים ,מ חלקל הסתפקה בבדיקת השעות   

 שעות וגם דיווח ללא גלובליות שעות מקבלים מהעובדים חלק כי נמצא( 4

.בדיווח נוספות  

 הנוספות השעות שתי עבור% 25 של תוספת לעובדים שולם לא כי נמצא( 5

 השלישית הנוספת השעה עבור% 50 של ותוספת הרגיל העבודה יום לאחר

 מחלקת עובדי לשני שולם רק כי ונמצא הרגיל העבודה יום לאחר ומעלה
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 בתים במדידת שבת בימי שעבדו הנוספות השעות עבור% 175 ההנדסה

.חדשים לצורך חיוב בעלי הנכסים בארנונה.  

 שעות עבור דווחו ואשר חלקית במשרה המועסקים עובדים ישנם כי נמצא( 6

 של השירות באוגדן כאמור ולא רגיל אלו מדווחות שעות עבור שולם,נוספות

 יום תחום מעל לעבוד הנדרש חלקית במשרה עובד 5.2.3 סעיף " השלטון מרכז

: הבא הפרוט לפי לתשלום זכאי במשרתו המקובלת העבודה  

.השכר של% 100 מלאה משרה עד עבודה שעות השלמת -1  

.שבאוגדן 5.2.4 בסעיף כמפורט -לזאת מעל -2  

 השנתי בתקציב נקבעת הגלובליות השעות מכסת כי העלו הביקורת ממצאי( 7

 מתוכננות אינן אשר בדיווח הנוספות לשעות הקצאה ואין,המועצה של

 בדיווח נוספות שעות 8,328 -כ משלמת המועצה שנתיים ובמונחים.מראש

 שהם דיווח ללא גלובליות נוספות שעות 12793 -ל בנוסף. ₪ 309,400 שהם

381327  ₪.  

 הטפסים כי ונמצא הנוספות שעות עבור לדיווח אחיד טופס אין כי נמצא( 8

 הגורמים שמות עליהם שונים טפסים על נערכים הנוספות שעות לאישור

.המאשרים  

 סעד פקידי)  הרווחה מעובדי לחלק כוננות עבור משלמת המועצה כי נמצא( 9

 ניתן ממנו מעקב מתנהל לא ובפועל,בפועל הכוננות לביצוע קשר ללא'... (,וכ

.העבודה צרכי לרגל הכוננות ביצוע על ללמוד  

 עבודה עבור שמדווחים העובדים שמרבית זאת לאור כי מעירה הביקורת( 10

 להוכיח אובייקטיבי קושי קיים,נוכחות כרטיס מחתימים אינם נוספות בשעות

.הנוספות השעות את בפועל מבצעים העובדים שאכן  
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-:המלצות   

שעות נוספות/גלובליות הינו רכיב בשכר האמור לתגמל את העובד על  .1

לאור מצבה הכספי של המועצה,יש לנקוט  שעות עבודה נוספות,אבל

באמצעי חסכון ויעילות ולצמצם את הוצאותיה ככל האפשר ובכלל זה 

 שעות נוספות.

הביקורת בדעה כי על הנהלת המועצה לקבל החלטה עקרונית לגבי  .2

,ולקבוע הנוכחי הצורך בשעות נוספות בהיקף שכזה והמאוזכר בדו"ח

 נהלים כתובים בעניין זה.

מליצה לבחון את הגדרת תפקידי העובדים במחלקות הביקורת מ .3

המועצה,את היקף משרתם ואת הצורך של כל אחד מהם בעבודה 

 בשעות נוספות מעבר לחובת הדיווח המתאים והראוי.

הביקורת סבורה כי על הנהלת המועצה להבהיר למנהלי המחלקות  .4

במועצה באופן חד משמעי את אחריותם לקיום ההוראות בכל הנוגע 

 יווח הנוכחות והשעות הנוספות.לד

על מנהל כ"א/חשב השכר לנהל פנקס שעות עבודה נוספות  .5

ומנוחה/חופשה עבור העובד שעובד בימי חגים/שבתות ואשר זכאי 

 לחופשה בשיעור של שעה אחת בעד כל שעה שבה הועסק כאמור.
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 :4-פרק

 סלילה ופיתוח כביש אבן סינאא .1

  309 -  320 -רים :ב"מס' ת

 -: 309הת. ב. ר מס'  .א

.התיקון אושר ₪  829,000ע"ס  3/10/11הת.ב.ר הנ"ל אושר ביום 

ועל ידי  22/11/11בישיבה שלא מן המניין של מליאת המועצה מיום 

 .8/6/12הממונה על המחוז מיום 

 ₪ . 829,000ע ע"ס בהתקציב הכולל של ה ת. ב. ר נק

 הקבלן הזוכה : חב' ג'מבס תשתיות ופיתוח בע"מ.

 האדריכל : אנג' ראידה זועבי.

 ש" . 829,000 -השתתפות משרד הפנים :

 

 הוצאות :

 

 789,000עבודות קבלניות       

 42855הוצאות תכנון ופקוח  

    831,855        סה"כ תשלומים

 

 

 הכנסות :

 

          829,000     משרד הפנים    

 

 ₪ 2,855סה"כ  גירעון בת.ב.ר                  
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 השלמת עבודות כביש אבן סינאא  -: 320ת.ב.ר מס'  .ב

 ₪ . 600,000ע"ס  25/9/12הת.ב.ר הנ"ל אושר ביום 

 .9/10/2012ועל ידי הממונה על המחוז ביום 

 חב' ג'מבס תשתיות ופיתוח בע"מ. -הקבלן הזוכה :

 אנג' ראידה זועבי. -האדריכל :

 ₪ . 600,000השתתפות משרד הפנים  

 

 -הוצאות :

 ₪ . 600,000          עבודות קבלניות 

 

 -הכנסות :

 ₪ . 600,000            משרד הפנים   

 על ואושר פרויקט לאותו נוסף לתקציב תיקון אושר   9/10/2012 ביום

 ס"ע 17/12/2012  ביום.חיפה,הפנים משרד -המחוז על הממונה ידי

 במליאת אושרש סינאא אבן בכביש עבודות השלמת לצורך₪  200,000

 מקרן הפרויקט השלמת לממן הוחלט בה 25/9/2012 מיום המועצה

 .פיתוח לעבודות

 -: הוצאות

 .₪  258,869       קבלניות עבודות

 -: הכנסות

 .₪  200,000               פיתוח קרן

 . ₪ 58,869     סופי גירעון כ"סה

 16% -מ מ"המע אחוז הגדלת עקב מהגירעון חלק כי העלתה הביקורת

 תשתית-ב"מת תשתית להחלפת עבודות ביצועמ כתוצאה וחלק% 17 -ל

 מר של ביתו ליד מסוכנת צומת הרחבת וגם אזורי אופטי וסיב  - ראשית

 .שבאזור החינוך ומוסדות הספר בתי שמשרת כביש,פנאדקה עבד
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 -: 279כותר פיס ת.ב.ר מס'  -ספרייה ציבורית אלחוארנה  .2

,אושר בישיבה ₪  1,179,000ע"ס  19/6/08הנ"ל אושר ביום  הת.ב.ר

ועל ידי הממונה על  28/9/11שלא מן המניין של מליאת המועצה מיום 

הת.ב.ר הנ"ל תוקן מספר פעמים ונקבע ע"ס  6/11/11המחוז מיום 

2,723,000 . ₪ 

 אסיל חב' לבניין ופיתוח בע"מ -הקבלן הזוכה :

 ויועצים בע"מ.אבו רומי אדריכלים  -אדריכל :

 ₪ . 2,723,000 -השתתפות מפעל הפיס :

 הוצאות

 ₪ 2,640,352 עבודות קבלניות

 85,959 הוצאות תכנון ופיקוח   

 2,726,311 הוצאת סה"כ

 

 הכנסות

 2376317 מפעל הפיס

 346683 ה ממפעל הפיס  ביתרה להער

 

 ₪  3311                                        גירעון  

 

 -הביקורת :

ממפעל הפיס בטיעון כי טכס ₪  346,683טרם שוחררה היתרה ע"ס  .1

חניכת הספרייה לא התקיים בעקבות תליית שלט ע"ש המנוח עלי 

 חיידר על קיר החזיתי של הספרייה.

הביקורת מדגישה כי מפעל הפיס הקפיא את כל המענקים המגיעים  .2

והם דורשים למועצה בעקבות תליית שלט "זרה" בבניין הספרייה 

 להסירה ובמקומה לתלות שלט כותר מפעל הפיס.
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נמצא כי מפעל הפיס מעקב את המענקים המגיעים למועצה  .3

₪ לפרויקטים שונים כגון מענק פארק אלחוארנה ע"ס כשני מיליון 

 והנמצא בשלב תכנון מתקדמים.

על אף שהוגשו ₪  346683לציין כי נשארה יתרה לקבלן ע"ס  .4

 החשבונות הסופיים.
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313' מס ר.ב.ת אלחוארנה ספריית – פיס לכותר וריהוט ציוד -3  

 הממונה ידי ועל 12/3/21 מיום 5/12 'מס המליאה בישיבת אושר ל"הנ ר.ב.ת ה

.12/4/29 מיום המחוז על  

' מס למכרז ההצעות לפתיחת  12/10/8 ביום התכנסה המכרזים ועדת

". אלחוארנה לספריית וציוד ריהוט"  2012/13  

 האומדן עם יחד שהוגשו ההצעות ארבעת את להעביר החליטה המכרזים ועדת

 מכן ולאחר לבדיקה הרלוונטית למחלקה₪  251,210 של סך על שעמד

.משפטית דעת חוות למתן ש"ליועמ  

 בעניין החלטה ולקבלת לדיון המכרזים ועדת התכנסה 12/10/15 בתאריך

פרויקטים שעמדה ע"ס של  .ה גיל של הצעתו את לקבל הוחלט ובה,הזוכה

ש"ח כולל מע"מ . 259,716  

 של בהשתתפות₪  400,000 -ס"ע סופית נקבע ר.ב.ת ה של הכולל התקציב 

.הפיס מפעל  

 הוצאות

פרויקטים. ה גיל – רכישות 296256  

בחינוך פרויקטים – פנים עיצוב 8874  

 מזגן 3400

 וילונות 21268

כריזה מערכת 27738  

   כ"סה 357536
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:לציין כי   

ה למעט התשלום עבור מערכת כל העבודות בוצעו ושולמו מקופת המועצ -

 . הכריזה

עבור ₪  400,000מפעל הפיס אמור לממש את המענק בסך של  -

ההצטיידות לספרייה,אבל ישנו עיקוב בשחרור הכספים,והמועצה מנועה 

כל עוד  על ידה ות בגין הרכישות שבוצעו ושולמו מלהגיש את החשבוני

שב ת.ב.ר מס'  3 -ו 2,1לא נפתרה בעיית הספרייה.כאמור בסעיפים 

על הפיס לא יאשר שחרור הכספים כל עוד שבדו"ח ביקורת זה,מפ 279

 לא נפתרת בעיית השלט " הזר " שבספרייה.
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 פרק-5:

קרע-כפר מועצת ידי על המשולמים החשמל חשבונות  

-: כללי  

 המועצה תשלומי נושא נבדק,הביקורת של השנתית העבודה לתוכנית בהתאם

 גני,ספר בתי:  צרכנים 44 -כ של השוטפת הצריכה עבור החשמל לחברת

'....וכו חלב טיפות,הקשיש בית,המועצה בניין,מסגדים,רחובות תאורת,ילדים  

 יעילות של מההיבטים החשמל צריכת ניהול את לבחון הייתה הביקורת מטרת

.ההתייעלות ונכונות החיסכון,הבקרות והיקף  

 -: כגון לצרכנים לחודש אחת החשמל חברת ידי על מופקים החשמל תוחשבונ

 אחרים לצרכנים לחודשיים אחת ומופקים רחובות מאור,ספר בתי,חינוך קריית

'....וכו ילדים גני,מהמסגדים חלק -: כגון  

 לצורך במועצה החשבונות הנהלת למחלקת מגיעים החשמל חשבונות כל

 חשבון למעט בבנק קבע הוראות באמצעות מבוצעים והתשלומים,רישום

 באמצעות משולמיםאשר   הקהילתי והשיטור השיקום מפעל עבור הצריכה

.הצריכה מעלות% 50 הינו המועצה חלק כי,שיקים  

-: הכספי ההיקף  

 -בכ הסתכמה 2012 בשנת ברשות החשמל צריכת של הכספית העלות

₪  740,314 -בכ שהסתכמה שנים עשר מלפני הצריכה לעומת₪  1,369,442

. 

 

: מרכיבים ממספר במישרין נובע החשמל בצריכת הגידול  

 ני מואץ שיש לו השלכות לעניין הגדלת תאורת רחובות.בגידול אור -א

תוספת מבנים ציבוריים ביישוב כגון בתי ספר,מתנ"ס אלחוארנה,גני  -ב

 ילדים וכו'....
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 םמסגדי-7הרשימה מעלה כי המועצה משלמת עבור צריכת החשמל של  .1

ונמצא כי המועצה נושאת בתשלומים  ובית הקשיש שבניהול עמותות,

שאמורים להיות משולמים על ידי גופים ועמותות חיצוניים שאמורים 

 לקבל תמיכות על פי הנהלים המחייבים.

 יבת בדבר ניהול מעקב אחר צריכת החשמל.ילא קיימת הוראה מח .2

הם חשבונות עולה כי המקור היחיד שמספק את המידע עבור הצריכה  .3

 החשמל המופקים על ידי חברת החשמל.

חברת החשמל מגישה לפעמים חשבונות עבור חלק מהצרכנים על פי  .4

הערכה/דילוג ולא על פי קריאת מונה החשמל בפועל,ואין מי שבודק אם 

 החיוב סביר/מתאים.

משורטטות על הנייר אצל  נמצא כי,מאגר הנתונים מבוסס על תוכניות .5

הפקיד האחראי על נושא החשמל ביישוב,ואין מאגר נתונים 

ממוחשב,הכולל נתונים עבור המרכזיות,מעגלי התאורה ברחובות,סוגי 

העמודים והפנסים,מאגר הנתונים חיוני לשם ניהול מערכת האחזקה 

 ביישוב בצורה יעילה.

-:המלצות   

ורה בקרים,לשם חיסכון הביקורת ממליצה להתקין במרכזיות התא .1

 באנרגיה ובעלויות הצריכה.

מאגר נתונים ממוחשב הינו בעל חשיבות רבה,הן לצורך אחזקה והן  .2

לצורכי מעקב,לשם כך מומלץ לחייב קבלנים שמבצעים עבודות חשמל 

במוסדות הציבור למסור תוכניות " לאחר ביצוע " על גבי תקליטורים 

 זחאלקה. לאחראי על נושא החשמל במועצה מר מ.

מומלץ להוציא נוהל בדבר משמעת השימוש בחשמל בכל מוסדות  .3

 בעלויות.נת להקטין בצריכה השוטפת והציבור על מ

הביקורת בדעה כי על המועצה להפסיק תשלומים עבור צריכת החשמל  .4

יהיה באמצעות מסגרת והדבר  לגופים שמנוהלים על ידי עמותות 

 מותות.לע ות התמיכה כמתחייב בנוהל מתן תמיכ
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 :6-פרק

 תמונה שווה אלף מילים

להולכי ותעבורתי סיכון בטיחותי  –רכבים וגלישת עסקים על המדרכות  יתחני

 רגל ופגיעה בחזות  הכפר
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 :7-פרק 

 מעקב אחר תיקון הליקויים

 יעילותם של דוחות הביקורת נבדקת לאור רמת תיקון הליקויים המוצגים

בהם והמלצות לתיקונם , לפי כך , אני נוהג , להכניס דו"ח מעקב אחר תיקון 

 הליקויים של דוחות הביקורת משנים חלפו , בסוף כל דו"ח ביקורת שנתי.

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

עבר אינם ברי ביצוע וחלקם הם בבחינת תופעות היסטוריות שהתרחשו ב

 ולא ניתן לתקנם כיום .

תהליך המעקב אחר תיקון ליקויים מהווה שילוב בין עצם הטיפול בתיקון 

הליקויים ע"י דרגי הניהול והביצוע במועצה, לבין פעולות בדיקה , הערכה , 

ודיווח ע"י הביקורת הפנימית.  ) מתוך הסטנדרטים המקצועיים לביקורת 

(.IIAפנימית של   ׂ 

 

 י הממצאים שהועלו בביקורת בשנים קודמות :להלן פירוט עיקר

 : 2009דו"ח מבקר המועצה לשנת  -1

נמצא כי ועדת ההנחות אשרה מתן הנחות רטרו  .1

לחלק מבעלי הנכסים והזכאים להנחות בשנה 

 השוטפת

 לא תוקן

לא נערכו רשימות שמיות עבור החוב האבוד  .2

 והרשום בספרי המועצה והלא ניתן לגבותו

 לא תוקן

הגבייה אינה ממספרת לפי סדר ומספר רץ מחלקת  .3

את הבקשות למתן הנחה אשר נתקבלו מהתושבים 

 הזכאים להנחה

 לא תוקן

המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה כנגד עובדי  .4

המועצה וחברי המועצה החייבים כספים עבור 

 הארנונה משנים קודמות

 תוקן חלקית
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לא נערכה התחשבנות כספית בין המועצה לבין  .5

 מי עירון תאגיד

 לא תוקן

אין תוכנית ניהול  בטיחות רב שנתית בנושא  .6

 הבטיחות והגהות

 לא תוקן

לא מבוצעות בדיקות תקינות שוטפות למתקני  .7

 המשחקים שבחצרות גני הילדים ובתי הספר

 לא תוקן

בתאי השירותים של חלק מבתי הספר ,גופי  .8

 מוגני מים וקיימת סכנת התחשמלות התאורה אינם 

 לא תוקן

בחלק מגלגילוני הכיבוי אין מזנקים לזרנוקי הכיבוי  .9

 כמתחייב

 לא תוקן

 

מצדו הדרומי של המקלט צמוד לשירותי הבנות  .10

 –שבבית ספר תיכון נמצא פתח במסגרת הברזל 

 סכנת נפיל ופגיעה

 לא תוקן

בלוני גז המוצבים בקיוסק שבבית ספר תיכון  .11

ון חשופים ונוגשים ולא ממוסגרים בתוך מסגרת מיג

 מתאימה

 תוקן

אין נהלים מחייבים למתן רישיונות ולחיוב  .12

 אגרת מודעות ושלטים

 לא תוקן

במחלקת רישוי עסקים אין כל תיעוד ו/או רישום  .13

עבור השילוט /המודעות ואין הכנסות למועצה בגין 

 אי יישום חוק עזר לשילוט

 לא תוקן

המועצה אינה נוקטת בפעילות אכיפה כנגד  .14

אינם פועלים לפי הוראות חוק בעלי עסקים אשר 

 העזר ולא מטילה עליהם ברירות כנס.

 לא תוקן

כביש הכניסה הראשי לכפר קרע מוצף  .15

במודעות ושלטים שחלקם פוגע בנוף ,באיכות 

 הסביבה וחלקם מהווה מפגע בטיחותי ובריאותית.

 לא תוקן
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.אין נוהל קיים בכתב המפרט לבעלי עסקים על אופן 16

העסקים הפועלים בכניסה לכפר דבר הצבת השילוט של 

 המכער את הנוף ואת חזות הכניסה הראשית לכפר.

 לא תוקן

 

 

.לצידי כביש הכניסה הראשית של היישוב מוצבים שלטי 17

חוצות הנמצאים בשטח הגובל לאדמות מועצה אזורית מנשה 

הפוגעים בחזות הכפר וגם גדר מפח לעסק של מחסן לבלוני 

 חול . גז וערימות גדולות של

 לא תוקן

 תוקן .מועסקים בשפ"ח עובדים ללא מכרז וללא תקן מאושר18

 -.מנהל מחלקת שפ"ח לא עורך דו"ח פעילות שנתי  19

 מיפוי צרכים רשותי שנתי

 לא תוקן

 תוקן . סייעות כיתתיות בחינוך המיוחד מועסקות ללא מכרז.20

 תוקן . מינוי עובד מצילה ללא מכרז )העובד פוטר (21

 

 : 2009דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת  -2

המועצה לא פרסמה הודעה בעיתונות כנדרש בסעיף  .1

 4/06לנוהל מתן תמיכות בהתאם לחוזר מנכ"ל 

 לא תוקן

ולא מינתה ₪ המועצה שילמה תמיכות בסך אלפי  .2

בניגוד להנחיות סעיף  –מפקח על השימוש בתמיכות 

 2006/4בנוהל מתן תמיכות שבחוזר  17.2

 קןלא תו

אין בידי המועצה ניתונים אודות ההתחייבות בגין פיצוי  .3

 פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסייה צוברת

 לא תוקן

לא אושרה ע"י  2009הצעת התקציב הג"א לשנת  .4

 הממונה על המחוז

 תוקן

המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול  .5

 פנסיה תקציבית שנגבו מעובדיה שנים קודמות

 לא תוקן

תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים ולא  .6

 בהעברות בנקאיות

 לא תוקן
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המועצה לא מינתה בעל תפקיד לטיפול בתלונות  .7

 הציבור

 תוקן

המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות  .8

 באיחור

 לא תוקן

המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים  .9

דרש בחוזר משותפים שבתחום שיפוטה ,כפי שנ

 המנהל הכללי

 לא תוקן

 .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים עבור עסקים10

 הפועלים ללא רישוי

 לא תוקן

 

 :2010-דו"ח מבקר משרד הפנים  לשנת-3

 ארנונה ומים

 15%.חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו השנה ב 1

₪ אלפי  53,261)בשנה קודמות ₪ אלפי  61,331לסך של 

ואחוז הגבייה הכללי של חובות התושבים למועצה הנו 

 (.19.20%בלבד )אשתקד  18.6% -בשיעור של כ

 לא תוקן

. המועצה אינה מסוגלת לגייל את חובות הארנונה של 2

 התושבים לפי עומק חוב בשנים

 תוקן

הנחות בארנונה בגין  2008. המועצה העניקה בשנת 3

 31% -)כ₪ לפי א₪  486חובות משנים קודמות בסך של 

 מכלל ההנחות ( בניגוד לתקנות.

 תוקן

 ביצוע התקציב הרגיל

 תוקן . המועצה לא תקצבה פעילות הג"א מקומי בתקציב הרגיל4

. המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול 5

₪ אלפי  930פנסיה תקציבית , שנגבו מעובדיה בסך של 

 ₪(אלפי  780)אשתקד 

 לא תוקן

 תקציבי הפיתוחביצוע 
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. המועצה התקשרה בחוזה עם קבלן לביצוע תקציבים 6

ללא קבלת ₪ אלפי  1369בלתי רגיל בסכום כולל של 

 ערבויות ביצוע וקיום חוזה כנדרש .

 תוקן חלקית

בארבעה ₪ אלפי  927. קיימת חריגה תקציבית בסך 7

 ₪אלפי  626תב"רים אשתקד 

 לא תוקן

 הענקת תמיכות

יכות מבוצעים באמצעות שיקים ולא . תשלומי התמ8

 בהעברה בנקאית

 תוקן

למרות שלא ₪ אלפי  777. המועצה שילמה תמיכות בסך 9

מינתה מפקח על השימוש בתמיכות ,בניגוד להנחיות סעיף 

 4/2006בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל  17.2

 תוקן

.המועצה לא פרסמה הועדה בעיתונות הכוללת את  10

בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר  9הנדרש בסעיף התוכן 

באופן ובמועדים המפורטים בנוהל על הגשת  2006/4מנכ"ל 

 בקשות תמיכה .

 תוקן

.המועצה לא העמידה לרשות הציבור מידע על תמיכות 11

בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר  19.3כנדרש בסעיף 

 הלרבות אופן ומועד הגשת בקשות התמיכ 2006\4מנכ"ל 

 לא תוקן

 חייבים

.שישה נבחרים ותשעה עובדים חייבים למועצה סכומים 12

בגין ארנונה ,מים והיטלים ,עומק חלק מהחובות מגיע ליותר 

₪ אלפי  179 -שנים סכום החוב של הנבחרים הנו כ 7 -מ

 -וסכום החוב של העובדים הנו כ₪( אלפי  110)אשתקד 

 ₪( .אלפי  672)אשתרד ₪ אלפי  227

 חלקית

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון : 13

 תביעות משפטיות ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים

 תוקן חלקית
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 ועדת ברנע –מוכנות הרשות לשינוי שיטת הדווח הכספי 

.המועצה אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר  למתכונת 14

לבחינת הדוח הכספי על בסיס צבירה מלא ,בניגוד להנחיות 

כללי הדיווח הכספי לרשויות המקומיות )ועדת ברנע( . 

המועצה אינה ערוכה בעקבות אי הכללת כל סוגי החייבים 

)כגון : שכר לימוד ורישוי עסקים ( במערכת הגביה , כמו כן 

בסיס הנתונים הקיים המועצה אינו מאפשר קביעת עלות 

 הנכסים שהשקיעה בהם המועצה באופן מהימן

 לא תוקן

 מערך השכר והעסקת עובדים

.העלאת דרגות לחלק מהעובדים היתה בניגוד להוראות 15

מסלול לעובדים בדירוג המינהלי ברשויות של השלטון 

 המקומי

 תוקן

 

 

.המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות 16

 באיחור

 תוקן חלקית

 

 .אין בידי המועצה נתונים אודות ההתחייבות בגין פיצויי17

פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת ,אשר אינה 

 מכוסה ע"י הפקדות .

 

 לא תוקן

 מערך השכר והעסקת עובדים

.העלאת דרגות לחלק מהעובדים הייתה בניגוד להוראות 18

מסלול קידום לעובדים בדירוג המנהלי ברשויות של השלטון 

 המקומי

 תוקן

הסוציאליות למוסדות .המועצה מעבירה את ההפרשות 19

 באיחור

 תוקן חלקית

.אין בידי המועצה נתונים אודות התחייבות בגין פיצויי 20

פיטורין לעובדים המועסקים בפנסיה צוברת ,אשר אינה 

 מכוסה ע"י הפקדות .

 

 תוקן
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 נושאים אחרים

.המועצה לא פתחה חשבון בנק נפרד לכל אחד מקרנות 21

ולא השקיעה עודפים בסך הפיתוח שבקרן עבודות הפיתוח 

שהצטברו ₪ ( אלפי  248)אשתקד בסך של ₪  אלפי  275

 בקרנות אלו בניגוד להנחיה שפורטה בחוזר המנהל הכללי .

 לא תוקן

 

 

.המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה 22

מכלל העסקים במועצה  23%עסקים המהוים  59 -מספקת ו

 ,פועלים ללא רשיון עסק

 לא תוקן

.המועצה לא פעלה להפסקת כהונתם של חברי מועצה 23

 החברים לה חובות למעלה מששה חודשים .

 לא תוקן

.המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים 24

 שבתחום שיפוטה כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי .

 לא תוקן

.המועצה לא מינתה ועדת השקעות , שלא בהתאם 25

 זרי המנהל הכללי .להנחיות שפוסמו בחו

 

לא אושרה ע"י  2010.הצעת התקציב הג"א לשנת 26

 הממונה על המחוז ומפקד המחוז.

 תוקן

 רישום ,דיווח כספי והתקשרויות

.ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים כמתחייב 27

 ד לפקודת המועצות המקומיות 13מסעיף 

 תוקן

 

 

 2010דו"ח ביקורת מבקר המועצה -4

 לא תוקן תוכנית עבודה רב שנתית בנושא בטיחות מוסדות חינוךאין  .1

מל"ח במועצה  –המועצה לא עדכנה את שמות חברי ועדת פס"ח  .2

 בהתאם לרשימת פיקוד העורף

 לא תוקן

פס"ח שתפקידה מתן יעוץ לראש  –אין ועדה משנית למל"ח  .3

 המועצה ומעקב אחר ביצוע המשימות

 לא תוקן
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טלפונים מחשבים מכשירי קשר  המועצה לו רכשה מרכזיית .4

 אלחוטיים

 לא תוקן

 תוקן המועצה לא רכשה גנרטור לתמיכה בחשמל .5

 תוקןחלקית הועסקו עובדים סוציאליים ללא מכרז .6

לא הוקמה מועצת תלמידים יישובית בהתאם לחוק החינוך הבלתי  .7

 פורמלי

 לא תוקן

 תוקן השננית מועסקת ללא מכרז .8

התומכת בפעילות הפקוח של אין מערכת מידע ממוחשבת  .9

 הווטרינר על העסקים ביישוב

 לא תוקן

 

 

 2011-דו"ח מבקר משרד הפנים  לשנת -5

  ארנונה ומים

 16% -. חובות הארנונה של התושבים למועצה גדלו במשך השנה ב1

ואחוז ₪ ( , אלפי  61.331)בשנה קודמת ₪ אלפי  71.081לסך של 

 14% -למועצה הנו בשיעור של כהגבייה הכללי של חובות התושבים 

 ( 16%בלבד )אשתקד 

 לא תוקן

  ביצוע התקציב הרגיל

.המועצה לא הפקידה בקופה מיועדת כספי דמי ניהול פנסיה תקציבית 2

 ₪ (.אלפי  930)אשתקד ₪ אלפי  1,083,שנגבו מעובדיה ,בסך של 

 לא תוקן

  ביצוע תקציבי הפיתוח

המועצה התקשרה בחוזה עם קבלן לביצוע שני תב"רים  2010.בשנת 3

,ללא קבלת ₪ אלפי  1,369בסכום כולל של  293ותב"ר  291: תב"ר 

 ערבויות ביצוע וקיום חוזה כנדרש.

 תוקן

נמצא חוסר התאמה בין מקורות המימון  284בתב"ר  2010. .בשנת 4

ולחוסר ₪ אלפי  1,797לאומדן ₪ אלפי  1,615והתקציב המאושר בסך 

 ₪ .אלפי  1,772שנחתם בסך 

 תוקן
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 2,764.קיימת חריגה מימונית בהוצאות של תב"רים שלא נסגרו בסך  5

 ₪ (אלפי  1,985)אשתקד ₪ אלפי 

תוקן 

 חלקית

  הענקת תמיכות

 תוקן .תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים ולא בהעברה בנקאית .6

למרות ₪ אלפי  777תמיכות בסך המועצה שילמה  2010.בשנת 7

שלא מינתה מפקח על השימוש בתמיכות , בניגוד להנחיות בסעיף 

 . 4/2006בנוהל מתן תמיכות שפורסם בחוזר  17.2

 תוקן

  חייבים

.שני נבחרים ושישה עובדים חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה , 8

סכום החוב שנים.  7 -מים והיטלים .עומק חלק מהחובות מגיע ליותר מ

וסכום החוב של ₪ (  179)אשתקד ₪ אלפי  89 -של הנבחרים הנו כ

 ₪ (.אלפי  227)אשתקד ₪ אלפי  197 -העובדים הנו כ

תוקן 

 חלקית

.המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים כגון : תביעות משפטיות 9

 ותפיסות נכסים לצורך גביה מהחייבים .

תוקן 

 חלקית

  אחריםמערך השכר ונושאים 

.אין בידי המועצה נתונים אודות התחייבות בגין פיצויי פיטורין 10

לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת ,אשר אינה מכוסה על ידי 

 הפקודה.

 לא תוקן

תוקן  .המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות למוסדות באיחור11

 חלקית

מקרנות הפיתוח .המועצה לא פתחה חשבון בנק נפרד לכל אחת 12

₪ אלפי  1,360שבקרן עבודות הפיתוח , ולא השקיעה עודפים בסך 

(שהצטברו בקרנות אלו , בניגוד להנחיה ₪ אלפי  1,437)אשתקד בסך 

 שפורטה בחוזר המנהל הכללי .

 לא תוקן

 לא תוקן .המועצה אינה אוכפת את חוק רישוי עסקים בצורה מספקת .13

הונתם של חברי מועצה החבים לה .המועצה לא פעלה להפסקת כ14

 חובות למעלה מששה חודשים .

 

 לא תוקן
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.המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים משותפים שבתחום 15

 שיפוטה , כפי שנדרש בחוזרי המנהל הכללי .

 לא תוקן

.המועצה לא מיתה ועדת השקעות , שלא בהתאם להנחיות 16

 שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי .

 לא תוקן

לא אושר ע"י הממונה על המחוז וע"י  2010.תקציב הג"א לשנת 17

אושרה ע"י כל הגורמים הנדרשים  2011מפקד המחוז .ההצעה לשנת 

 לכך .

 תוקן

  רישום , דיווח כספי והתקשרויות

ד  13.ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים כמתחייב מסעיף 18

 לפקודת המועצות המקומיות .

 תוקן

 

 2011דו"ח ביקורת מבקר המועצה -6

.לא ננקטו צעדים כנגד חברי המועצה שנעדרו משלוש ישיבות 1

עפ"י הסמכות שניתנה לראש המועצה בצוו  –רצופות של המלאה 

 )א()ב()ג(.140המועצות המקומיות סעיף 

 לא תוקן

.אין רישום במחלקות בגין יציאתו וחזרתו וסיבת עזיבתו ומקום 2

 העובד העוזב את עבודתו במשך יום העבודה .הימצאותו של 

 לא תוקן

.חלק מהעובדים נעדרים מהעבודה ללא תכנון מוקדם  ,וידיעה 3

מוקדמת , ורק לאחר חזרתם לעבודה הם מודעים ומבקשים לקבל 

 ימי חופש רטרו בגין היעדרותם.

 לא תוקן

.אין נוהל במועצה המסדיר את נושא היעדרויות העובדים , כחלק 4

יום בקרה ופיקוח על העדריות העובדים , בין אם זה היעדרות מק

 יומית או שעתית.

 לא תוקן

.הממונה על הציבור אינו משיב בכתב למתלוננים בתום הליך 5

 בירור התלונה עם הגורם הרלוונטי במועצה.

 לא תוקן

.הממונה על תלונות הציבור אינו עורך דו"ח שנתי מודפס ואינו 6

 מועצה מסודר למועצה כמתחייב בחוק.מגיש דו"ח שנתי ל

 לא תוקן
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. המועצה לא פתחה חשבון הכנסות נפרד לצבירת הניכויים 7

 שבוצעו משכר העובדים להסדר הפנסיה כמתחייב בחוק.

 לא תוקן

. מהנדס המועצה ועובדי המחלקה הטכנית אינם מעודכנים 8

בנייה באשר לבנייני המגורים ו/או העסקים שבהם יש/אין היתרי 

מהועדה המקומית ואין כל רישום ו/או תיעוד ממוחשב במחלקה 

בנושא הבקשות להיתרי בנייה המוגשים לוועדה , ולחריגות בנייה 

 ורשימה שמית המתעדת את הפלישה לשטחי ציבור..

 

 

 לא תוקן

.בכפר נמצאים עשרות שנאים )טרנספורמטורים ( על עמודי 9

ולבתי המגורים .המועצה  החשמל הצמודים  הצמודים לבתי הספר

לא דורשת מחברת החשמל עריכת מדידות קרינה אלקטרומגנטית 

שנתיים  לשנאים אלה , ולא באזורים המאוכלסים  שלידם עוברת 

 רשת מתח גבוה.

 

 לא תוקן

.המועצה לא מבצעת סקר שדה מגנטי במוסדות החינוך , בגני 10

 הילדים ובבניינים הסמוכים  מתח גבוה ונמוך.

 

 תוקן לא

. לא נערך סקר קרינה אלקטרומגנטי  לאנטנות הסלולריות 11

 המוצבות בשטח השיפוט של היישוב

 לא תוקן

.אין לאף חברה סלולרית רישיון עסק מאושר מהמועצה  עבור 12

–האנטנות הסלולריות המוצבות בכפר , כמתחייב מחוק העזר 

 .-מתן רישיונות עסק 

ה לאנטנות , על המועצה בתוקף בהעדר רישיונות ו/או היתרי בניי

סמכותה כאחראית על בריאות הציבור ורווחתו לפעול בכל דרך 

 חוקית להסרת האנטנות .

 לא תוקן
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 -:8-פרק

 מתוך צו המועצות -הבסיס החוקי לפעולת מבקר המועצה 

 1950המקומיות )א( תשי"א 

 -ועדה לענייני ביקורת :

 ביקורתא. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת 

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת .

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת  משלושה ולא יעלה על חמישה , 

ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה 

מיוצגות בה , יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה 

 ההנהלה .שאיננה מיוצגת  בוועדת 

יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה , זולת 

 אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .

 -תפקידי ועדת הביקורת :

 א  )א( . אלה תפקידי ועדת הביקורת : 122

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על 

 המועצה .

 משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה .לדון בכל דו"ח של 

 לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין .

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

 . ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .5א  )ב(        122
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 -מינוי מבקר המועצה :

וב חבריה , תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה א .המועצה בהחלטת ר 145

למועצה ) להלן המבקר( , על פי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות 

 . 1962 –עובדים ( התשכ"ב 

או יותר , רשאי השר לאשר  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה 

שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת  מחצי  משרה בתנאי שהשלמת 

יה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור משרתו לא תה

 השר .

רשאי השר לאשר  10,000  -היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ

שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים 

 בסעיף קטן )ב( .

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה 

ות הציבור או הממונה על תלונות העובדים,  וזאת אם מילוי תפקיד על תלונ

 נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי .

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד 

 עניינים עם תפקידו כמבקר .

 -מינוי המבקר :

יכהן כמבקר אלא אם כן )נתקיימו ב .לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא  145

 בו כל אלה(:

 הוא יחיד .

 הוא תושב ישראל .

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .
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הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד 

להשכלה גבוהה מחוץ לארץ שהכיר בו , לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה 

 חשבון . בישראל , או שהוא עורך דין או רואה

 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 .

מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל 

 ד לה .תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמ

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 4אחד התנאים המנויים בסעיף קטן )א( )

השנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית 

 . 1992התשנ"ב 

 ( אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר .5)א( ) התנאי שבסעיף קטן

שונתה הגדרת הניסיון  15/03/09מיום  4/2009לציין כי עפ"י חוזר מנכ"ל 

 הנדרש בעבודת הביקורת

ה)א( לפקודת  13( לפקודת המועצות וזאת מכוח סעיף 5)ג()167בסעיף 

 המועצות המקומיות )נוסח חדש(

 . 2007  -(,התשס"ז  47)מס' והחוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות 

"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".

" לפיכך , בעת פרסום מכרז למשרת מבקר פנימי יש לדרוש מהמועמד 

סוקו במשך שנתיים לפחות , היה עריכת ביקורת על להוכיח כי עיקר עי
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עבודתו של אחר , לאחר מעשה , וכי דו"ח הביקורת שערך הוגש לגורם 

הממונה על המבוקר ומתוך מטרה להפיק לקחים לעתיד שיביאו לתיקון 

 הליקויים , במידה ונמצאו כאלה .

בקר של לנוכח האמור לעיל , ניסיון רלוונטי עשוי להיות עבודה ביחידת מ

רשות מקומית 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 , לא ייחשב , כשלעצמו , כניסיון לצורך עמידה בתנאי 

 בקר ברשות מקומית ."הכשירות למשרת מ

 -מועצה שלא מינתה מבקר :

ג .ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר , רשאי הוא לדרוש  145

א , תוך הזמן הנקוב  139ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 

בהודעה )ב( לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור , רשאי 

 ה .הממונה על המחוז למנות מבקר למועצ

 -תפקידי המבקר :

 -ד )א( ואלה תפקידי המבקר : 145

לבדוק אם פעולות המועצה , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה , 

נעשו כדין בידי המוסמך לעשות תוך שמירה על טוהר  1965 –התשכ"ה 

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .

 לבדוק את פעולות עובדי המועצה .

הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין , טוהר לבדוק אם הוראות 

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק  אם  דרכי החזקת כספי 

 המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת .
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לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר 

 ו מבקר המדינה .א

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 מעשרית , לגבי אותה שנת תקציב ,או 

 גוף מבוקר( –משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה , להלן 

פוף להוצאות סעיף קטן )א( יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית , בכ

 -את נושא הביקורת בתקופה פולנית ואת היקף הביקורת לפי :

 שיקול דעתו .

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פולני .

 ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת .

 .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 .

 -המצאת מידע למבקר :

, חברי המועצה, עובדי המועצה , ראש  ה  .ראש המועצה וסגניו 145

המועצה  הדתית עובדי 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 .

, לצורך ביצוע תפקידו ,  למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה

לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד 

 נתונים אוטומטית של המועצה או של גוף מבוקר .
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לגבי מידע החסוי על פי דין , יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו 

 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור .

של המבקר שאנו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה , כל  עובד

 איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .

לצורך ביצוע תפקידו , יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של 

מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה של גוף מבוקר , בישיבה שאינה 

 אי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר .סגורה רש

 

 -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 .

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת 

דו"ח על ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר  הביקורת

 ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת 

הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף 

 הערתיו .

המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש ועדת הביקורת תדון בדו"ח 

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 לדיונה נושאי 

 לאפשר להם להגיב על הדו"ח .משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי 

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה 

 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
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לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה את תוכנו לפני שחלל המועד 

ועצה באישור שנקבע להגשתו למועצה , ואולם רשאים המבקר או ראש המ

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 

 . 203בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

 -מינוי עובדים ללשכת המבקר :

ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר )ז( .ראש המועצה  145

 140בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה , ואולם הם יקבלו הוראות 

 מקצועיות מהמבקר בלבד .

לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא 

 ( .1א ) 144בכפוף להוראות סעיף 

 -העסקת עובדים אחרים :

 139.ראש המועצה רשאי למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף  140

 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר .

לא יתמנה אדם לעובד המועצה לפי סעיף קטן )א( אלא על פי הוראות צו 

 . 1962 –המועצות )שירות עובדים ( התשכ"ב 

 -העסקת מתנדבים :

א.המועצה רשאית להעסיק מתנדבים בשעת חירום בכל התפקידים  140

 הכרוכים בהכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום .

 1962 –על אף האמור בצו המועצות המקומיות )שירות עובדים ( תשכ"ב 

 ראו מתנדבים המועסקים כאמור כעובדי מועצה ארעיים .

 -פיטורי עובדים בכירים :
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לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט על  139המנויים בסעיף  עובדי המועצה144

כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר 

 הפיטורים ידון באותה ישיבה .

לא יפוטרו מבקר המועצה או עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה 

אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה , לאחר שניתנה 

 הודעה כדין לכל חברי 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  –הוראות סעיפים קטנים )ב( 

 מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה .

האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק 

, לפסוק בדבר פיטוריו של  1978הרשויות המקומיות )משמעת ( בתשל"ח 

בחוק  עובד המועצה סעיף זה דן בו , בשל עבירת משמעת כמשמעותה

 האמור.

 -עבירות :

( לחוק  1)א( ) 61.ואלה דינם מאסר חודש ימים או קנס כקבוע בסעיף  204

 או שני העונשים כאחד : 1977העונשין בתשל"ז 

המחזיק ספר , מסמך או נייר של המועצה סירב להרשות למי  שזכאי לכך , 

או  את העיון בהם או לא ניתן העתק או תקציב מהם או רשות להכין העתק

 תקציב מהם .

מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך או נמנע מלעשות זאת במשך 

 שבוע ימים מיום 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 .
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ות המועצה או עובד מעובדיה או שליח מי שעיכב או מנע ועדה מוועד

משליחיה המורשים לכך להיכנס לבנין או לקרקע להשיג שם ידיעות 

הדרושות להם לצורך תפקידיהם , או לערוך שם חקירות , בדיקות , ומדידות 

 לפי צו זה .

מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בעניין מכרז העומד 

נים בועדת המכרזים וההצעות של המועצה להתפרסם או בעניין מהלך הדיו

 והחלטתה לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה .

המפרסם דו"ח ,כולו או חלקו או תוכנו של דו"ח או ממצא ביקור בניגוד 

ו )ו( או המפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור  145להוראות סעיף 

 דינו מאסר ששה חודשים.

 

 

 

 

 


