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לכבוד מר יוסי קנדלשיין
ראש המועצה האזורית גדרות
הנדון  :דוח ביקורת לשנת 2016
 .1הנני מתכבד להגיש לעיונך את דוח הביקורת לשנת  ,2016ע"פ הוראות תיקון תשס"ז ()2
לפקודת המועצות המקומיות (סעיף  13ה') שהתקבל בתאריך  10.4.2007והמחייב גם את
המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי.
כמו כן כנדרש ועל פי הנחיות החוק ,מועברים עותקים מהדוח גם לחברי הועדה לענייני
ביקורת.
 .2ביקורת הינה הערכה עצמאית ובלתי תלויה בפעילות מנהלית שבוצעה ,דרכי ביצועה
ות וצאותיה .ההערכה נעשית על פי כללים מקובלים של מנהל תקין  ,הנבחנים על פי תקנים
של התנהגות נורמטיבית.

הביקורת משווה בין התהליכים המזהים את ביצועה של פעולה

מסוימת לבין הנורמה הסבירה שהמבקר רשאי לצפות כי אכן בוצעה לפיה .המבקר משווה
את הפעולה שבוצעה על ידי המבוקר לנורמה ,לתקן או למודל .התקנים השכיחים שעל פיהם
פועלים גופי הביקורת הם חוקיות וסדירות ,חסכון ויעילות ,אפקטיביות וטוהר המידות.
 .3ברצוני להסב את תשומת ליבך כי בהתאם להוראות החוק ,על ראש המועצה ,לאחר שעיין
בדוח השנתי ,לצרף לדוח את הערותיו תוך שלושה חודשים מיום קבלתו את הדוח .לאחר
מכן עליו להעביר את הערותיו לחברי הועדה לענייני ביקורת ולהעביר לעיונם של חברי
המועצה את דוח הביקורת בצירוף הערותיו.
 .4כבשנים קודמות ,ברצוני להודות לכלל העובדים שבוקרו במסגרת הכנת הדו"ח ולציין בחיוב
את שיתוף הפעולה המלא מצד כל הנוגעים בדבר .שתרם להגשת דו"ח מקצועי שיתרום
לשיפור וייעול תהליכי העבודה ולחיסכון בכספי ציבור התושבים.
 .5בתוך כך ,אבקש לציין את הנהלת המועצה ובפרט את מזכיר וגזבר המועצה ,על פעילותם
הנמרצת באימוץ המלצות הביקורת ונקיטת הצעדים הדרושים לתיקון הליקויים והפקת
הלקחים כבר במהלך הביקורת.

בכבוד רב,
נפתלי אקרמן
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
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פרק  :1בסיס חוקי לביקורת

פרק  : 1הבסיס החוקי לביקורת הפנימית במועצה
סקירה היסטורית
הביקורת הפנימית בעיריות ,במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות (להלן  -הרשויות
המקומיות) מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת
העיריות או הפקודה) להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה ,ועל החובה שנקבעה בפקודת
המועצות המקומיות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת המועצות המקומיות) להעסיק בכל מועצה
מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת .הוראות פקודת העיריות,
פקודת המועצות המקומיות וצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א( 1950-להלן  -צו המועצות
המקומיות) ,מסדירות את מעמד המבקר ברשות המקומית ואת תפקידיו (להלן  -החקיקה).
עיריות
עיריות חויבו למנות מבקר עירייה במשרה חלקית לראשונה בשנת  .1971בתחילה חלה
החובה רק על עיריות שמספר תושביהן עולה על  30,000ובשנת  1978הוחלה החובה על
כל העיריות .מאז שנת  1995כל עירייה חייבת  -על פי הוראות סעיף (167ב) לפקודת
העיריות  -להעסיק מבקר עירייה במשרה מלאה.
מועצות מקומיות
מאז שנת  ,1997באמצעות תיקון בצו המועצות המקומיות ,הוחלה חובת מינוי מבקר
גם על מועצות מקומיות .ההוראות שחלו על מבקר המועצה המקומית היו דומות ,אך לא
זהות ,להוראות החלות על מבקר עירייה.
מועצות אזוריות
בתאריך  10/4/2007התקבל תיקון תשס"ז ( )2לפקודת המועצות המקומיות (סעיף 13ה)
המחייב גם את המועצות האזוריות למנות מבקר פנימי ולהקים ועדה לענייני ביקורת .התיקון
נכנס לתוקף ביום  .8/1/2008על פי התיקון לפקודת המועצות המקומיות  ,הוחלו רוב
ההוראות החלות על מבקר העיריה גם על מבקרי המועצות המקומיות והמועצות האזוריות
בשינויים המחויבים.
מטרת התיקון הינה לקבוע בהסדר חקיקה ראשי את החובה למנות מבקר פנימי וועדה
לענייני ביקורת בכל סוגי הרשויות המקומיות ,כך שההסדר שייקבע יהיה אחיד אך מותאם
לאופיין המיוחד של המועצות המקומיות והאזוריות וייקבעו בו הסדרים שונים בעניינים
המצדיקים זאת.
התיקון הורה על החלת סעיפים מפקודת העיריות על מועצות מקומיות לרבות מועצות
אזוריות ,להלן הסעיפים מפקודת העיריות :
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סעיף (167ב)(-ד)
חובת מינוי מבקר ,תנאי כשירות למינוי מבקר  ,סייגים למינוי מבקר וכיו"ב.
סעיף  167א
סמכות הממונה על המחוז למנות מבקר במקום בו המועצה אינה ממלאת את חובתה למינוי
מבקר.
סעיף 170א(א)(-ד)
תפקידי המבקר ,החלת הביקורת על גופים המתוקצבים על ידי הרשות המקומית ,תכנית
עבודה שנתית של המבקר ,שיקול דעתו של המבקר לקביעת דרכי ביצוע הביקורת.
סעיף 170ב
חובת המצאת מסמכים ומסירת מידע למבקר
סעיף 170ג
חובת הגשת דוח על ידי המבקר ,תכניו ומועד הגשתו ומסירתו לגורמים המפורטים בסעיף,
וכן הליכים האמורים להתבצע בעקבות הגשתו – הכול לפי סעיף זה.
סעיף 170ג1
קביעה כי דוחות המבקר או כל מסמך אחר שהכין המבקר לצורך מילוי תפקידו לא ישמשו
ראיה בכל הליך משפטי למעט הליך משמעתי.
סעיף 334א
קביעת עבירה פלילית למפרסם דוח ביקורת או חלקו או תכניו תוך הפרת סעיף 170ג( )1או
תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף זה.
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פרק  : 2תהליך הגשת דוח מבקר המועצה
מועד לביצוע

הפעולה לביצוע

אחת לשנה ,לא יאוחר מ1 -

הגשת דוח שנתי על ממצאי הביקורת לראש המועצה והעברת

באפריל

העתק הדוח לחברי הועדה לענייני ביקורת.

תוך שלושה חודשים מיום קבלת

הגשת הערות לוועדת ביקורת על ידי ראש המועצה והעברת

הדוח ,עד ה 1 -ביולי

הדוח בצירוף הערותיו לחברי המועצה.

תוך חודשיים מיום קבלת הערות

דיון של חברי ועדת ביקורת בדוח ובהערותיו של ראש המועצה

ראש המועצה ,עד ה1 -

והגשה למועצה את סיכומיה והצעותיה לאישור

בספטמבר
תוך חודשיים מיום קבלת הצעות

דיון מיוחד של המועצה בדוח הביקורת ואישור החלטות

ועדת הביקורת וסיכומיה ,עד ה-

הועדה .במידה והועדה לא תגיש את סיכומיה והערותיה

 1בנובמבר

לחברי המועצה ,יגיש המבקר עותק הדוח לכל אחד מחברי
המועצה והמועצה תדון בדוח והמלצותיו
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פרק  :3שמירה

פרק  : 3בדיקת היבטים בנושא השמירה
 .1מבוא
נושא האבטחה והשמירה על ביטחון הציבור הוא ביסודו משימה לאומית ,ועל הטיפול בה
מופקדות רשויות השלטון המרכזי  -צה"ל ומשטרת ישראל.
עם זאת ,בשלהי שנת  , 2000עקב פיגועי הטרור ,ראו רשויות מקומיות שונות צורך לתגבר את
האבטחה כדי לחזק את הרגשת הביטחון בקרב התושבים.
בהיעדר משאבים כספיים למימון ההוצאה הנוספת הכרוכה בתגבור האבטחה אישר להן משרד
הפנים לגבות למטרה זו אגרה ייעודית שתוטל בחוק עזר.
רקע משפטי – מקור הסמכות החוקית להטלת היטל שמירה





סעיף  250בפקודת העיריות מסמיך את המועצה לתקן חוקי עזר.
סעיף  251מסמיך את הרשות המקומית לקבוע הוראות בדבר תשלום אגרות ,היטלים לצורך
ביצוע פעולותיה – באמצעות מנגנון של חוקי עזר.1
סעיף ( 251ד) בפקודה ה קובע ומתווה עקרונות יסוד ביחס ליעוד וניהול כספי היטל שמירה.
חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ"א1961-

סמכויות שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
בתאריך  28/3/2011התקבל בכנסת חוק לתיקון סעיף  )33( 249פקודת העיריות (הוראת שעה
התשע"ה – .) 2011
2

התיקון מקנה לרשויות המקומיות את הסמכות להסדיר עניינים של שמירה ,אבטחה וסדר
ציבורי בתחומה ,בנושאים ,בסייגים ובתנאים שייקבעו ע"י שר הפנים והשר לבטחון פנים
ובהסכמת שר המשפטים.
התיקון נבע מליקויים במצב הקודם ,אשר קיבלו ביטוי בבג"צ ) 7186/06מלינובסקי ואח' נ 'ראש
עיריית חולו' ואח'). 3
בהמשך ,מכוח החוק ,תוקנו תקנות שקבעו רשימת נושאים בהם רשאיות הרשויות המקומיות
להסדיר את ענייני השמירה ,האבטחה והסדר הציבורי :



תקנות העיריות (שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית) התשע"ב – 2011
תקנות העיריות (סכום מירבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר
ציבורי ברשות מקומית) ,התשע"ג – ( , 2013להלן תקנות סכום מירבי).

חוזר מנכ"ל בנושא שמירה
משרד הפנים הפיץ בעבר מספר חוזרים הכוללים הנחיות הנוגעות לגביית אגרת שמירה.
בעקבות תיקוני החקיקה בנושא ובהמשך לפסיקת בית המשפט העליון בבג"ץ 7186/06
(מילנובסקי ואח' נגד ראש עיריית חולון ואח' ) הפיץ משרד הפנים חוזר נהלים חדש ומעודכן -
חוזר  3/2013מיום  - 26/6/2013בעניין חוקי עזר בדבר היטל שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי.
בחוזר זה נקבע כי הוא "..מחליף את הנהלים שפורסמו בחוזרי מנכ"ל  4/2000ו – ."10/2004
 1סעיף  68בצו המועצות האזורית מחיל עליהן את סעיף  251לפקודה .
 2סעיף 24א בפקודת המועצות המקומיות
 3מיום 29/12/2009
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להלן הנושאים מרכזיים שפורטו בחוזר:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

הנושאים שרשות מקומית רשאית להסדיר בעניין שמירה.
עקרונות התחשיב וההיטל.
תעריפים.
סכומים מירביים להיטל השמירה.
מגבלות בגביית ההיטל.
ייעוד כספי ההיטל.
תנאי מקדמי לגביית ההיטל.
היטלי שמירה במועצות אזוריות.
חוקי עזר בדבר הסדרת השמירה.
שיעורי הגבייה.
הנחות ופטורים.
אופן הגשת חוק העזר.
תחולת החוק.

חשוב להבהיר כי עניינו של החוזר ושל חוקי העזר אליהם הוא מתייחס ,אינו ביצירת סמכות
להפעלת שירותי שמירה ואבטחה ,אלא אך ורק באישור המנגנון החוקי שיאפשר גביית אגרה
למימונם.
השמירה במועצה
מנהל מחלקת הביטחון במועצה הינו מר שמעון הרפז ,אשר משמש בתפקידו משנת . 1981
בנוסף לתפקידו כמנהל מח' הביטחון ,מר שמעון משמש בתפקיד קב"ט מוסדות חינוך ועורך וכן
האחראי על הערכות לחירום.
עבודת האבטחה בתחום המועצה מתבצעת ע"י חברת "צוות  3בע"מ"  ,אשר זכתה במכרז משכ"ל
– מכרז ש , 20/2013/כאשר ההסכם עם החברה נחתם באפריל . 2014
בעקבות חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים
התשע"ג , 2013 -נחתם נספח להסכם ,המעדכן את התמורה שנקבעה בהסכם.
היקף השמירה המתבצעת ע"י החברה:
במסגרת ההסכם ,החברה מחויבת לספק למועצה אבטחה במתכונת הבאה:
א .רכב סיור המאויש ע"י סייר המסייר במועצה  24שעות –  6ימים בשבוע( ,ממוצ"ש ועד יום
שישי ) – כאשר עד סוף ינואר  2015הסיור התבצע גם בימי שבת.
בהתאם לסיכום עם החברה ,הסיור מתבצע ע"י  3שומרים המבצעים משמרות של  8שעות.
עוד נקבע כי במידה והחברה תספק שומרים בהיקף משרה נמוך יותר ,עדיין התמורה תיקבע
בהתאם לתעריף בגין  3שומרים ,המבצעים משמרת של  8שעות ,דהיינו לא יאושרו לה שעות
נוספות ,אלא אם ניתנה הסכמה מראש.
ב 2 .עמדות מאוישות מדי לילה  ,במשמרת של  8שעות 7 ,ימים בשבוע החל מהשעה / 21:00
 22:00לערך:
( )1כיכר משגב דב – שדמה.
( )2מישר
8
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בנוסף לעמדות הנ"ל ,בכפר אביב ובגן דרום ( ,)2קיימים מחסומים אוטו' שנפתחים למנויים
טלפוניים שנרשמו מראש .
ג .שומר בבריכת שחייה
בהתאם לסיכום עם משטרת ישראל ,הבריכה מחויבת להציב שומר בכל עת שבה שוהים
בבריכה למעלה מ –  25רוחצים בו זמנית.
אי לכך ,סוכם עם החברה ,על הצבת מאבטח  4שעות יומיות המוצב במקום ,אך ורק בשעות
בהן מתקיימים חוגים ,פרט לחודשים יולי – אוגוסט בהם שומר מוצב בכל שעות הפתיחה.
ד .שומרים במוסדות חינוך
משיחה עם מר שמעון הרפז מנהל מחלקת בטחון ,עולה כי כל האחריות לאבטחת מוסדות
החינוך במועצה מנוהל ע"י הגורמים המקצועיים במשטרת ישראל; המשטרה אף משתתפת
חלקית במימון האבטחה במוס"ח.
בבית הספר ובגן הילדים מוצבים שומרים אשר מופנים על ידי חברת צוות . 3
לטענת מנהל מחלקת הביטחון ,האחריות לקביעת תקן שעות השמירה והפיקוח על עבודתם,
מתבצעת בתיאום בינו לבין משרד החינוך ומשטרת ישראל.
הבקרה והבקרה אחר נוכחות השומרים במוסדות החינוך ,מתבצעת באמצעות תוכנה ייעודית
 (מערכת  - )2Gookהמותקנת במחשבים של מנהל מחלקת הביטחון וצוות  3ומאפשרתמעקב אחר מיקומם הפיזי של השומרים – הן בזמן אמת והן בדיעבד  -על מנת לוודא
הימצאותם בעמדותיהם בבית הספר ובגן הילדים.
התוכנה משמשת אף לצורך אישור ממוכן של דו"חות נוכחות ואישור תשלום ,כאשר לאחר
שאושרו ונחתמו במערכת הממוכנת ע"י מר שמעון( ,חתימה דיגיטאלית) ,הטפסים מועברים
למשטרת ישראל ,לצורך אישור והעברת התשלום היחסי שלהן לרשויות.
בטרם יוצגו הממצאים וההמלצות ,אציין כי כבר במהלך הביקורת נעשו צעדים רבים לתיקון
הליקויים ויישום ההמלצות.

 .2ממצאים
ממצאי הביקורת מצביעים על הצורך בשורת צעדים לשיפור וייעול מערך האבטחה המנוהל
בתחום המועצה ,החל מהסדרה משפטית לסמכות השומרים וקביעת נוהל עבודה מחייב
לשומרים ,בחינה מחודשת של התעריפים המשולמים לחברת השמירה וצעדים להגברת והידוק
הבקרה ,המעקב והפיקוח אחר פעילות השומרים.
להלן יוצגו ממצאי הבדיקה בהרחבה:
 2.1היבטים משפטיים הנגעים לשמירה
במהלך השנים ,במועצה האזורית תוקנו  2חוקי עזר הנוגעים לשמירה:
א .חוק עזר לגדרות (הסדרת שמירה) תשי"ז 1956 -
ב .חוק עזר לגדרות (שירותי שמירה) התשנ"ד 1994 -

2.1.1

בחינה מחודשת של חוק עזר הסדרת שמירה
9

דוח מבקר המועצה לשנת 2016

פרק  :3שמירה

 oחוק עזר לגדרות (הסדרת השמירה)  -תשי"ז –  - 41956חוק עזר שתוקן ע"י
המועצה וחייב את תושבי המועצה בחובת שמירה.
חוק העזר נחקק ע"י המועצה מכוח תקנה  2לתקנות שעת חירום (הסדרת שמירה
בישובים) תשט"ז . 1956
סעיף  17בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ"א 1961-ביטל
מחד את תקנות שעת חירום ,אך מאידך סעיף  18בחוק החיל את החוק "על כל
ישוב שערב תחילתו של החוק קוימה בו שמירה מכוח התקנות הפוקעות ויראו
אותו כאילו ניתן עליו צו שמירה לפי חוק זה".5
אי לכך ,המועצה האזורית גדרות נכללת בתחולת החוק. 6
צורך בבחינה מחודשת של הצורך בחוק עזר הסדרת שמירה
מאחר וכיום לא מונהגת חובת שמירה המתבצעת ע"י התושבים ולא צפוי שינוי
בנושא ,יש לבחון נחיצות תוקפו של חוק עזר בנושא הסדרת השמירה.
במידה ואכן יוחלט על נחיצות בקיום חוק עזר בנושא ,הרי שהביקורת מצביעה
על הצורך לבחון תיקון חוק עזר חדש להסדרת שמירה – המעוגן בחוק הרשויות
המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ"א.1961-
(יוער כי אף חוק העזר לגדרות (שירותי שמירה) השתנ"ד  , 1994 -מפנה (בסעיף
 )10לחוק העזר (הסדרת שמירה) ועל כן נראה כי יש צורך לבצע התאמה של חוקי
העזר.
בשיחה טלפונית שקיימה הביקורת עם היועצת המשפטית של המועצה ,הגב'
שרה גולדין (עו"ד) על טיוטת הדו"ח ,הביעה הסכמה עם המלצת הביקורת.
בתגובת מזכיר המועצה מר טוביה ישמח לטיוטת הדו"ח צוין:
"חוק העזר לגדרות (הסדרת השמירה) אכן לא בשימוש שנים רבות ולא צפוי
שיופעל ולכן ייבחן עם היועץ המשפטי הצורך ,האפשרות והאופן לביטולו".
2.1.2

צורך בהתאמת חוק עזר לגדרות (שירותי שמירה) התשנ"ד – 1994

חוק העזר הסמיך את המועצה להטיל על תושבי המועצה אגרת שמירה ואיפשר
למועצה להתקשר עם חברה חיצונית לשם רכישת שירותי שמירה; חוק העזר נחקק
מכוח סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות.
ביוני  2016המועצה אישרה אמנם מספר תיקונים לחוק העזר ,אולם נראה כי יש
צורך לבחון מספר תיקונים נוספים:
(א) שינוי ניסוח חוק העזר ל"היטל שמירה"
חוזר משרד הפנים ( 10/2004בסעיף  )3ובהמשך החוזר המעודכן ( 3/2013סעיף )2.1
קבעו כי המינוח הראוי לתשלום בגין השמירה הינו "היטל" ולא שמירה.
מומלץ לשנות את נוסח חוק העזר בהתאם.
 4מכוח תקנה  2לתקנות שעת חירום (הסדרת השמירה בישובים) תשט"ז – 1956
 5סעיף ( 2ג) בחוק מקנה לשר הפנים להטיל בצו חובת שמירה על תושבי ישוב או ישובים
 6חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ"א1961-
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בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח צוין:
בחוזר מנכ"ל נאמר כי "המינוח הראוי לתשלום האמור נכון שיהיה היטל ולא אגרה".
הניסוח משתמע כהמלצה וכאינו מהותי שיצדיק שינוי נוסח החוק הקיים .בכל
מקרה ,במידה וניסוח החוק ישונה מסיבה אחרת אזי תיבחן (עם היועץ המשפטי)
הצורך לביצוע גם שינוי זה.
(ב) צורך בהתאמת חוק העזר לשינוים בחוק ובתקנות
כפי שהוזכר לעיל ,בעקבות שינויים בחוק ובתקנות הנוגעות לשמירה וכתוצאה
מפסיקת בג"צ ,התקבלו חוקים ותקנות עדכניים לעניין שירותי שמירה וקביעת היטל
שמירה.
אף מהוראות חוזר משרד הפנים  ,3/2013עולה כי כיום הרשויות שואבות את
סמכותן לגבות היטל שמירה ,מכוח התיקונים בפקודת העיריות (בפרט סעיף 249
( ))33ולכן נראה כי על חוק העזר של המועצה להיות מותאם לחוק ולתקנות
המעודכנים.
לפיכך ,יש לציין בחוק העזר כי חוק העזר מתוקן בתוקף סמכות המועצה לפי סעיף
24א לפקודת המועצות המקומיות.7
(ג) הוספת סעיף מגבלת גביה
על חוק העזר להתייחס להגבלת אפשרות הגביה בכפוף להארכת תוקפו של חוק
לתיקון פקודת העיריות (סעיף  5בחוזר).
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח צוין:
"הוזמנה עבודה לעדכון תעריפי השמירה עם התייחסות להגבלה בזמן ובמידה ויידרש
תתווסף הערה בחוק עצמו".
(ד) ניהול הכספים בקרן ייעודית בח-ן בנק נפרד
"יש לקבוע סעיף בחוק העזר על פיו כספי ההיטל יופקדו בקרן ייעודית שתשמש
ותנוהל אך ורק לצרכי מימון שירותי השמירה ,על מנת שתתאפשר בקרה על השימוש
בכספי ההיטל" (סעיף  6בחוזר){ .הרחבה נוספת בנושא בהמשך הדו"ח)
בשיחה טלפונית שקיימה הביקורת עם היועצת המשפטית של המועצה ,הגב' שרה
גולדין (עו"ד) על טיוטת הדו"ח ,הביעה הסכמה עם המלצת הביקורת.
 2.2ספק ביחס לסמכויות לשומרים ואפקטיביות השמירה
בסעיף ( 6ג) לחוק 8מופיעה ההתייחסות היחידה המגדירה ומסדירה את סמכויות השומרים.
להלן הסמכויות המוקנות לשומרים בהתאם לסעיף  6לחוק:
( )1לדרוש מאדם הנכנס לתחומה של רשות מקומית ,למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות
או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו ,שהוא חייב בהחזקתה לפי כל דין;
( )2לערוך חיפוש בכליו של אדם וברכבו בעת כניסתם לתחומה של הרשות המקומית;
( )3להשתמש בסמכויות האמורות בפסקאות ( )1ו )2(-וכן לערוך חיפוש על פני גופו של אדם ,בעת
הימצאותו בתחומה של הרשות המקומית ,אם היה לשומר חשד שהאדם נושא עמו שלא כדין כלי נשק;

 7המחיל את הוראות סעיף  )33( 249בפקודת העיריות על רשויות מקומיות
 8חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ"א1961-
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( )4לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור שהתגלה אגב החיפוש; חפץ שנתפס לפי פסקה זו יימסר
בהקדם למשטרה ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי לפקודת החיפוש.
במקרה של סירוב להזדהות או לאפשר חיפוש ,הצו מאפשר לשומר למנוע מאדם או מרכב את הכניסה
לתחומה של הרשות המקומית ,ואם היה לו חשד כי האדם נושא שלא כדין כלי נשק ,רשאי הוא לעכב את
האדם עד לבואו של שוטר וכן לערוך את החיפוש על אף הסירוב;
החוק מגדיר תנאים בהם על 'עיכוב' לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים  72עד  74לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה – מעצרים) ,תשנ"ו ,1996-והוראות סעיף  44לפקודת החיפוש; כמו כן הצו מגדיר מקרים
בהם יורשה לשומר להשתמש בכוח סביר עד לבואו של שוטר.
סעיף ( 6ב) בחוק מקנה לשר לביטחון פנים את האפשרות לקבוע בצו (לאחר שהתייעץ עם שר
הביטחון) כי לשם שמירה על ביטחון הציבור מפעולות איבה ברשות מקומית שעליה הוטל צו
שמירה ,יינתנו לשומר הסמכויות המפורטות בסעיף ( . 6סמכויות לשמירה מפני פח"ע בלבד).
הואיל והמועצה האזורית גדרות לא נכללה בצו הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)
(סמכויות שומרים) התשס"ה –  , 2005התעורר ספק ביחס להקניית הסמכויות הנ"ל
לשומרים בתחומה.
בתגובת לטיוטת הדו"ח ,פנתה היועצת המשפטית של המועצה ,הגב' שרה גולדין (עו"ד)
ללשכת היועץ המשפטי של משרד הפנים במטרה לברר את תקוף הצו על המועצה.
ביום  18/1/17התקבלה תגובת היועץ המשפטי של המשרד הגב' נאוה אושר (עו"ד) לפיה
הצו אכן תקף וחל על המועצה ומכאן שלשומרים בתחומה מוקנים הסמכויות הקבועות
בסעיף  6לחוק.
חשוב להבהיר כי למרות שהוראות הצו מעניקות לשומרים סמכויות משמעותיות לשם שמירה
על ביטחון הציבור מפני פעולות איבה"  ,בפועל ובאופן עקיף יש בהם כדי לתרום אף למניעת
עבירות רכוש .
הביקורת ממליצה על עדכון נהלי השמירה בהתאם לסמכויות המוקנות לשומרים ע"פ סעיף 6
לחוק הסדרת השמירה ,כאשר בראש ובראשונה יש לדרוש כי כלל השומרים והסיירים
המסופקים ע"י חברת צוות  3למועצה ,יהיו מוסמכים ומורשים לשאת נשק ומצוידים
בהתאם.
בתגובת מנהל מחלקת ביטחון לטיוטת הדו"ח ,מר שמעון דיווח כי בעקבות ממצאי והמלצות
הביקורת ,במכרז האבטחה הקרוב( ,מתוכנן לצאת באפריל  ,)2017ייבחן הצורך של דרישה
לנשיאת נשק ובהתאם להחלטה יקבעו הדרישות במכרז.
 2.3חוסר בהירות ביחס לתעריפי שכר השומרים
הביקורת למדה כי רק חלק מהשומרים המועסקים ע"י חברת צוות  3בתחום המועצה ,הינם
ברמת כשירות של מאבטח מוס"ח המצוידים בנשק( .חלק מהסיירים והשומרים במחסומים
אינם כשירים ואינם מוסמכים לשאת נשק).
למרות האמור לעיל ,קיים תעריף אחיד בגין כלל השומרים המועסקים במועצה ע"י החברה.
מומלץ לבחון את הנושא ולדרוש תעריף מותאם לכישורים ו/או רמת השומרים.
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בתגובת מנהל מחלקת הביטחון לטיוטת הדו"ח ,מר שמעון דיווח כי בעקבות ממצאי והמלצות
הביקורת ,התקיימה ישיבה עם מנכל חברת צוות  3וסוכם כי בתוך חודש (עד מחצית ספטמבר
 , )2016החברה תפנה לעבודה במועצה אך ורק שומרים נושאי נשק.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין:
הקב"ט הונחה לפעול (במייל למשכ"ל ואלי) להסדרת מחיר מופחת לשומרים שאינם נושאי
נשק – הכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.
 2.4חוסר בהירות ביחס לתכלית השמירה
הביקורת מצביעה על חוסר בהירות בנוגע לתכליתם העיקרית של פעולות השמירה והאבטחה
המתבצעות ע"י המועצה.
יתרה מכך ,נראה כי בשל חוסר הבהירות ביחס למהות תפקידו של צוות  , 3קיימת בקרב חלק
מהתושבים חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים ,עד לכדי שאיפה להביא לביטול אגרת
השמירה.
חוסר בהירות בקרב התושבים והגורמים המקצועיים במועצה
בשיחה שנערכה עם מנהל מחלקת הביטחון במועצה ,מר שמעון הבהיר כי עיקר תפקידו
ואחריותו היא מניעת פעילות פח"ע בלבד; יחד עם זאת ,בפועל במסגרת עבודתו נעשה ניסיון
לתת מענה מקצועי ולו חלקי ,גם בהיבט של מלחמה בעבירות רכוש.
לטענתו ,חלק מהפעילות במניעת עבירות רכוש מתבצעת באמצעות ניצול והרחבת הסמכויות
הנתונות בידי השומרים של מוסדות חינוך ,באזורים מרוחקים יותר מהמוסדות.
מאידך ,חלק מהגורמים ואישים עימם שוחחה הביקורת( ,חלקם משמשים בוועדת בטחון)
סבורים כי התכלית העיקרית לפעילות הביטחון מטעם המועצה ,הינה לצורך מתן מענה
והתמודדות בעבירות רכוש.
לאור האמור לעיל ,על המועצה לנקוט בפעולות הסברה בקרב התושבים ,על מנת להבהיר את
תכלית היטל השמירה ותפקיד חברת צוות ( 3ומגבלותיה) במתן שירותי השמירה בתחום
המועצה.
בתגובת מנהל מחלקת ביטחון לטיוטת דו"ח הביקורת ,מר שמעון דיווח כי בישיבה שקיים עם
מנכ"ל חברת צוות  3סוכם ,כי החברה תפעל להבהיר לתושבי המועצה המנויים לשירות
האבטחה (הפרטי) ,את מהות השירות הניתן להם ,והאבחנה בין שירות זה לשירותי האבטחה
המסופקים על ידה למועצה; החברה התחייבה להפיץ מנשר למנויים תוך מספר ימים.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי המידע הנוגע למטרות השמירה יעודכן
באתר האינטרנט של המועצה ,בהתאם להגדרות בחוזר המנכ"ל.
 2.2היבטים וליקויים בעבודת רכב הסיור
לטענת מנהל מחלקת הביטחון מר שמעון הרפז ,הרכב נדרש לסייר בתחום המועצה ,פרט
למקרים בהם מוטלות עליו משימות ספציפיות ,כגון חסימת כביש ו/או תגבור אבטחה
במחסום  /מוסדות חינוך וכיוב"ז.
כמו כן ,ההנחיות (בע"פ) במשמרות לילה הן כל שעת סיור ,לבצע מנוחה של  15דקות כדי
לשמור על עירנות.
ממצאי הביקורת מעלים מס' ליקויים ובעיות הנוגעות לתפקוד רכב הסיור ו/או הסיירים
13
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היעדר מעקב אחר עבודת רכב הסיור

נמצא כי למרות שברכב הסיור הותקן – בהתאם להסכם – אמצעי בקרה המאפשר
מעקב אחר תנועות הרכב ומיקומו בכל רגע נתון ,בפועל לא נעשה שימוש בתוכנה.9
אי לכך ,לא התבצעה כל בדיקה על מנת לבחון ולוודא שהסיירים אכן עומדים
ומבצעים את ההנחיות שנקבעו להם.
הביקורת בדעה לפיה יש לקיים הליך מובנה של מעקב ובקרה על עבודת ומיקום רכב
הסיור ,על מנת לבחון ביצוע המשימות והיעדים שהוגדרו ,ובפרט במטרה לוודא כי
הרכב שוהה – דרך קבע  -בתחום גבולות המועצה.
על מנהל מחלקת הביטחון להקפיד לקיים בקרה כאמור ,באמצעות התוכנה הייעודית
העומדת לרשותו ,לדוגמא באמצעות בדיקה מדגמית קבועה של מספר ימי שירות בכל
חודש.
לטענת מר שמעון  ,מיעט להשתמש בתוכנה בשל ריבוי תקלות וממשק בלתי ידידותי.
בשיחה שנערכה עם מר שמעון ,הוא הביע הסכמה עם המלצת הביקורת וציין כי
יקפיד על קיום בקרה כאמור.
בתגובה לטיוטת הדו"ח ,מר שמעון דיווח כי בוצעה החלפה של המערכת והותקנה
מערכת ידידותית יותר ,10המספקת ממשק נגיש וקל לצפייה ומעקב אחר תנועות
הרכב ומיקומו.
חוסר אפשרות לבצע מעקב אחר תנועות ומיקום רכב חלופי
מעת לעת ולעיתים לפרקי זמן ממושכים ,הסיורים מתבצעים על ידי רכב חלופי שלא
מותקן בו אמצעי המאפשר מעקב כאמור לעיל.
מומלץ לבחון דרכים לביצוע מעקב אחר ביצוע הסיורים ,אף במקרים בהם הסיור
מתבצע ע"י רכב חלופי ,בפרט במקרים בהם הדבר נמשך תקופה ממושכת.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי הנושא נבחן בשנית והוחלט כי לעת
עתה לא תותקן מערכת מעקב ברכב חלופי ,אולם המלצת הביקורת מקובלת ודרישות
הקב"ט בנושא יעודכנו במסגרת המכרז הקרוב  -המתוכנן לחודש אפריל . 2017

2.2.2

היעדר נוהל המחייב רישום נתונים ביומן מבצעים

הביקורת למדה כי ברכב הסיור קיים יומן מבצעים שנועד לתיעוד אירועים חריגים
שאירעו במהלך כל משמרת.
לטענת מנהל מר שמעון ,הסיירים מחויבים לציין ביומן מספר נתונים במהלך כל
משמרת:



פרטי הסייר
שעת התחלת המשמרת

 9בימים אלה נעשה שדרוג של התוכנה המאפשרים בקרה ומעקב על רכב הסיור ,הן בזמן אמת והן ביחס לנתונים
היסטוריים.
 10מערכת  traffilogהמותקנת במרכז ההפעלה של הרשות ובצוות 3
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שעת סיום המשמרת
אירועים חריגים ולמי דווחו

לטענת מר שמעון מדובר בנוהל בע"פ ולא קיים נוהל עבודה בכתב.
הביקורת בדעה לפיה מפאת החשיבות שיש לייחס לניהול ותיעוד הנתונים לצרכי
מעקב ובקרה על עבודת הסיור בכלל ולתחקור אירועים ביטחוניים ואחרים ,יש
לקבוע ולאמץ נוהל בכתב שישמש את הסיירים במהלך עבודתם ,ויגדיר עבורם ,מהם
הפרטים שעליהם להקפיד לרשום במהלך כל משמרת.
בנוסף לנתונים שהוצגו לעיל ,הומלץ ע"י הביקורת לחייב את הסיירים לציין:
מספר ק"מ בתחילת וסיום כל משמרת – נחוץ כדי לוודא שהרכב אכן מסייר .

(חלק מהסיירים נוהג לציין זאת)

ההמלצה התקבלה ע"י מנהל מחלקת הביטחון.

אבחנה בין ציון מועד אירוע לבין מועד רישום האירוע ביומן ,שכן לעיתים יש

פער זמנים בין האירוע לבין המועד שבו הסייר מתפנה לתעד זאת ביומן.
במקרים בהם הסיור מתבצע ברכב חלופי  -סוג רכב הסיור (סוג הרכב  /מודל /

שנה  /ק"מ).
שעת התחלה ו/או סיום של משמרת השומר במחסום ופרטי השומר במחסום

– מאחר ורכב הסיור פותח את העמדות בתחילת כל משמרת ואוסף את
מפתחות העמדות בסיום המשמרת ,הומלץ להיעדר ביומנים לצורך מעקב על
נוכחות השומרים במחסומים ,באמצעות רישום ביומני המבצעים.
פרטים אודות זהות השומרים במחסומים – לא קיים כיום (ר' הרחבה בגוף

הדו"ח)
ציוד ואבזור  -לצרכי בקרה להימצאות הציוד ברכב.

היעדר שומר בעמדות המאוישות – יש להגדיר כאירוע חריג ולחייב רישום

ביומן.
הואיל והחל מהשנה הקריאות למוקד מתועדות באופן אלקטרוני במערכת

ממוכנת ,יש לבחון האם יידרשו הסיירים לתעד קריאות ביומן.
בשיחה שנערכה עם מר שמעון ,הוא קיבל את המלצת הביקורת.
בתגובת הקב"ט לטיוטת הדו"ח ,מר שמעון הציג נוהל עבודה לשמירה ,אשר מספק
מענה להמלצות הביקורת.
בתגובה לטיוטת הדו"ח הוסיף הקב"ט כי גובש נוהל מפורט ומתבצעות ישיבות
שבועיות של מחלקת הבטחון ונציגי חברת השמירה בהן עוברים על יומן המבצעים.

2.2.3

חוסר הקפדה על רישום מלוא הנתונים הנדרשים ביומן מבצעים

מבדיקת יומני המבצעים לשנים  2014-2015עולה חוסר הקפדה מצד כלל הסיירים
לנהל רישום של כלל הנתונים שלטענת מר שמעון נדרשו לרשום.
בחלק מהמקרים ,אף כאשר הסייר מקפיד לתעד את האירועים החריגים שאירעו
במהלך הסיור ,אינו טורח לציין את השעות בהן אירעו( .בחלק מהמקרים לא ברור
האם הרישום מתייחס לשעת האירוע או שעת הרישום) – ראה לדוגמא רישום
משמרת בוקר מיום . 15/8/14
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הביקורת בדעה לפיה יש חשיבות ברישום קפדני של שעות האירועים ,הן לצרכי
הביטחון והן לצרכי המעקב והבקרה אחר פעילות רכב הסיור; כמו כן ,נראה כי
במקרים בהם קיים פער זמנים משמעותי בין מועד התרחשותו של אירוע חריג לבין
מועד התיעוד ,יש חובה לציין זאת.
לפיכך ,בנוסף להמלצה על קביעת נוהל עבודה מחייב ,מומלץ לרכוש עבור הסיירים
יומני מבצעים מותאמים ,אשר יכילו את ה'שדות' והנתונים אשר הם מחויבים למלא
במהלך כל משמרת ויהוו מעין תזכורת ובקרה לתיעוד הנדרש( .תוכן היומנים כיום
נלקח מיומן מבצעים צה"לי ולפיכך אינו מותאם לצרכים האזרחיים).
הוצע ע"י הביקורת לעשות שימוש בקובץ שנערך ע"י הביקורת לצורך הדפסת יומן
מבצעי מותאם – ראה נספח.
בתגובת המזכיר לטיוטת הדו"ח צוין כי הקב"ט הונחה להזמין יומן עבודה מותאם
לדרישות המועצה.

2.2.4

העדר תיעוד לבקרה על בדיקת היומנים

לביקורת נמסר כי מר קובי צ'יטונה ,עוזרו של מר שמעון הרפז ,עורך בקרה על
היומנים על מנת לוודא הקפדה על רישום הנתונים הנדרשים.
מבדיקת היומנים כאמור ,לא ניתן לדעת האם בדיקה כאמור נערכה מאחר ולא קיים
תיעוד לביצוע בדיקה כאמור.
יש לציין כי במתכונת תהליכי העבודה ,הרישום ביומן מהווה אמצעי בקרה עיקרי
ואולי אף יחיד ,הן על עבודת הסיירים והן על עבודת השומרים במחסומים – דבר
המחזק את הצורך בבקרה על שלמותם.
מומלץ כי בנהלי העבודה של המחלקה ,יידרש מנהל מחלקת הביטחון /או מי מטעמו,
לבקר את היומנים ולאשר את תקינותם ושלמותם וכמובן לטפל במקרים של בעיות
וליקויים במידה ויימצאו.
עוד מומלץ כי מעת לעת ,במסגרת ביקורות פתע שמתבצעים על עבודת הסיור ,תיערך
גם בדיקת שלמות ותקינות הרישום.
המלצות הביקורת קיבלו מענה בנוהל העבודה שנערך ע"י הקב"ט וכן באימוץ יומן
מבצעי מותאם.

2.2.2

משמרות סיור ללא תיעוד ביומן מבצעים

בבדיקת יומני המבצעים לשנים  , 2014-2015נמצאו חוסר התאמות בין הרישום
ביומן מבצעים ברכב הסיור לבין הדיווח החודשי של החברה המשמש כבסיס לחיוב
המועצה (לחלק מהמשמרות בחיובים החודשיים ,לא קיים תיעוד ביומנים).
בטיוטת הדו"ח הוצגו מספר רב של דוגמאות לחוסר התאמות כאמור.
בתגובת הקב"ט לטיוטת הדו"ח ,מר שמעון מסר כי הופקו הליקויים ומעתה ואילך
תהודק הבקרה ,הפיקוח והמעקב אחר דיווחי החברה בכלל ועל החשבוניות לתשלום
בפרט.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח צוין כי תוכנת המעקב על רכב הסיור תסייע
לתיאום בדיווחים.
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בנוסף נקבע כי בדיקת החשבון החודשי תתבצע מול נתוני יומן המבצעים שיבוקר אף
הוא באופן שבועי.

2.2.6

הגברת אפקטיביות יומן המבצעים

נמצא כי למרות שהסיירים מקפידים לתעד ביומן המבצעים ,דיווחים אודות ריצות
ואף ניסיונות לפריצות שנעשו בתחום המועצה ,ככל הנראה לא שימוש במידע הנצבר
ביומנים.
מוצע ע"י הביקורת להגביר את אפקטיביות הרישום והתיעוד ביומנים במטרה לאסוף
מידע שיטתי על כלל עבירות רכוש שנעשים בתחום המועצה ומדווחים למוקד ,לרבות
ובפרט ניסיונות לביצוע עבירות רכוש שאינם מדווחים למשטרת ישראל.
איסוף הנ תונים עשוי לתרום בעתיד ניתוח ובחינת אפקטיביות של אמצעי האבטחה
השונים כגון התקנת מצלמות ,הפחתת שעות שמירה במחסומים ,הצבת מחסומים
כיוב"ז.
חשוב לציין כי הדבר מותנה בהקפדה על תיעוד ורישום הדיווחים ביומנים.
 2.6היבטים הנוגעים לסיור האבטחה באמצעות רכב חלופי
תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין החברה ,מחייבים ביצוע עבודת הסיור באמצעות כלי רכב
בעל כשירות ,התאמה ומאפיינים המתאימים לביצוע הסיור( ,טנדר עם ארגז גדול).

2.6.1

ריבוי מקרים בהם השירות בוצע ברכב חלופי

מבדיקת יומני המבצעים לשנים  2014-2015עולה כי מעת לעת ,נעשה שימוש ברכב
חלופי ולעיתים לתקופות ממושכות.
אף בשנה זו ,החל מינואר  2016ועד נובמבר  2016נעשה שימוש ברכב חלופי במשך 53
יום.
לטענת מר שמעון ,פנה לחברת משכ"ל בדרישה תמחור שונה של החיוב החודשי
באותם מקרים.
מעיון בחשבוניות חיוב לא נמצאה הנחה ו/או תעריף שונה ונראה כי התרחיש נעדר
התייחסות בהסכם שנערך עם החברה.
אי לכך ,נראה כי במקרים של שכיחות גבוהה לסיורים באמצעות רכב חלופי ,אין
להסתפק בדיווח למשכ"ל אלא יש לסכם עם החברה תמחור שונה לאותם מקרים,
ובפרט כאשר הדבר נמשך פרקי זמן ממושכים במטרה לעודד את החברה לעמוד
בהתחייבותה לספק רכב תקין עם מיעוט תקלות.

2.6.2

חוסר התאמת הרכב החלופי (רמת עבירות כיוב"ז) לביצוע המשימה

לטענת קב"ט המועצה ,למרות שלא קיים תיעוד ורישום של פרטי הרכבים החלופיים,
ידוע וברור כי הרכב החלופי הינו קטן ואין ספק כי אינו עונה לצרכים הביטחוניים
כפי שהוגדרו ונקבעו בהסכם בין הצדדים.
עוד נמסר כי הרכב החלופי אף אינו נושא את הציוד עזר הנוסף ,אשר נמצא באופן
קבוע ברכב הסיור ונועד לסייע לתושבי המועצה בעת הצורך (כבל גרירה  /כבל הנעה
וכיוב"ז).
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ממצא זה מחזק את הצורך בהידוק הבקרה והטיפול במקרים הנ"ל.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח צוין כי ההמלצה התקבלה ודרישות הקב"ט
בנושא ,יעודכנו במסגרת המכרז הקרוב  -המתוכנן לחודש אפריל . 2017

2.6.3

היעדר מעקב אחר סוג הרכב החלופי

כפי שהוזכר לעיל ,למרות שלכאורה נראה כי כלל הסיירים הקפידו לרשום ביומנים
סיורים שבוצעו ברכב חלופי ,לא נמצא כל תיעוד ו/או המשך טיפול מול החברה
באותם מקרים.
אי לכך ,מוצע להכליל בנוהל העבודה לסיירים חובת ציון פרטים אודות רכב הסיור
החלופי –– על מנת שהרישום יאפשר בירורים כספיים מול החברה.
המלצת הביקורת קיבלה מענה בנוהל העבודה שהוצג ע"י הקב"ט ,כאשר מעתה ינוהל
רישום קפדני יותר של המקרים בהם היה אילוץ לבצע סיורים ברכב חלופי ,לרבות
סוג הרכב.

2.6.4

היעדר רישום ק"מ בסיור ברכב חלופי

מעיון ביומני המבצעים בתקופה המבוקרת ,עולה כי הסיירים אינם נוהגים לציין
ק"מ( ,בתחילת כל משמרת) ,כאשר הסיור מתבצע באמצעות רכב חלופי; הסיירים
מסתפקים ברישום "רכב חלופי".
לנוכח התכלית של הרישום כאמור – בקרה אחר עבודת הסיירים עצמה -אין
משמעות לסוג הרכב ולכן יש לחייב אותם להקפיד על רישום כאמור ,גם בעת סיורים
ברכב חלופי ,באופן שיאפשר להתחקות ולעקוב אחר היקף פעילותם.
המלצות הביקורת קיבלו מענה בנוהל העבודה שנערך ע"י הקב"ט.
 2.7היעדר תיעוד לטיפול בשמירה לקויה
במהלך בדיקת יומני המבצעים נמצאו מספר אירועי כשל בשמירה שתועדו ע"י הסיירים.
דוגמאות לכשלים הוצגו בטיוטת הדו"ח.
בנוהל העבודה שנערך בהתאם להמלצות ביקורת ,קיימת התייחסות ומענה לאופן הטיפול
בכשלים והדיווח לממונים.
הביקורת מקבלת את עמדת הקב"ט בנוגע לטיפול בכשלים ובירורים מול החברה באמצעות
שיחות טלפוניות ובלבד שמדובר במקרים בודדים.
יחד עם זאת ,במידה ויועלה כשל רב פעמי בתפקוד אחד השומרים ,על מנהל מחלקת הביטחון
להעביר דרישה בכתב להימנע מהפניית העובד לעבודה בתחום המועצה ,על מנת שתשמש
במקרה הצורך אסמכתא לפניות על טיב השירות ובפרט לצורך הטלת עיצומים וקנסות.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין הקב"ט הונחה להקפיד על טיפול ותיעוד
המקרים.
 2.8היבטים הנוגעים לשומרים במחסומים
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כמוזכר במבוא ,בתחום המועצה ,מועסקים מדי לילה  2מאבטחים בעמדות שמירה( ,כיכר
משגב דב-שדמה ובמישר) בעמדות המאוישות  7לילות בשבוע.
בעמדות מותקן מחסום רכבים אשר סגור כל הלילה ,ואמור להיפתח ע"י השומרים לאחר
בדיקת זהות הנהג.

2.8.1

חוסר סמכות

משיחה עם מנהל מחלקת בטחון מר שמעון הרפז עולה כי בחלק מהמקרים,
השומרים במחסומים אכן מתקשים לבצע תפקידם בשל היעדר סמכות ,כגון חוסר
אפשרות לעכב אנשים המסרבים להזדהות ג כאשר עולה חשד לפגיעה בביטחון
הציבור (כמפורט בסעיף . )2.1
כמוזכר לעיל ,נמצא כי לשמרים מוקנים הסמכויות הנדרשות ולכן נדרש לבצע עדכון
נהלי השמירה בהתאם.

2.8.2

היעדר בקרה אחר נוכחות השומרים במחסומים

הביקורת מעלה כי לא קיים אמצעי מעקב אחר נוכחות השומרים בעמדות וכי לא
מתנהל רישום אחר שעת תחילה וסיום עבודתם ,במטרה לוודא כי אכן התייצבו
ונכחו במקום  8שעות ,בהתאם להתחייבות החברה ובמטרה לאמת את הדו"ח
החודשי המוגש ע"י החברה.
התשלום בגין העסקתם ,מתבצע בהתאם לדיווחים החודשיים המוגשים ע"י החברה,
כאשר לחשבונית מצורף דו"ח המפרט את סך שעות השמירה שבוצעו (ב2 -
המחסומים) בכל אחד מימי החודש – ללא פירוט שעת התחלה וסיום כל משמרת בכל
אחד מהמחסומים.
בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת ,הקב"ט הוציא נוהל עבודה ובו התייחסות לדרישה
ושמירת תכנית העבודה של השומרים במחסומים וכן מענה לצורך ברישום ומעקב
של שעות העבודה( ,רישום תחילת וסיום בכל משמרת).

2.8.3

היעדר מידע ונתונים אודות זהות השומרים בעמדות

בהמשך לממצא הקודם ,נמצא כי אין בידי אף גורם מטעם המועצה  -לא בזמן אמת
ולא בדיעבד – פרטים אודות זהות השומרים במחסומים; הנתונים אף אינם נכללים
במסגרת התיעוד המנוהל ביומן מבצעים.
בהיעדר רישום ומעקב אחר פרטי השומרים המופנים לעבודה ע"י החברה ,נראה כי
לא נבדקה כשירותם ע"י המועצה ונמנעה היכולת לבקר ולמנוע המשך העסקתם של
שומרים שנמצא פגם בעבודתם.
המלצות הביקורת קיבלו מענה בנוהל העבודה שנערך ע"י הקב"ט.
תוספת תשלום מעבר לסכום שנקבע בהסכם
הביקורת למדה כי בשל הקושי לאתר עובדי שמירה לעמדות המחסום ובפרט לעמדה
במישר  -בשל היותה חשוכה ומבודדת  -סוכם עם החברה על תגמול חודשי נוסף
בסכום כולל של  , ₪ 1,600המתחלק בין  3העובדים 2( .שומרי הביתנים ומנהל
הסיור).
ככל שנמסר לביקורת ,מדובר בהסכמות אליהם הגיעו הצדדים בעל פה ,ללא כל
תיעוד בכתב כתוצאה מאילוצים שונים לאחר חתימת ההסכם.
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בטיוטת הדו"ח הוצגה הבעייתיות של התגמול הנוסף ,בשל חוסר אפשרות לבקר ולוודא
את העברת התשלום לזכאים ,בשל היעדר נתונים אודות זהות השומרים.
בתגובה לטיוטת הדו"ח ,הקב"ט דיווח כי בוצעה בדיקה ביחס ל –  12החודשים
האחרונים שמטרתה לוודא כי התשלומים אכן הועברו לידי הזכאים.
כמו כן ,מר שמעון מדווח כי מעתה ואילך תתבצע בדיקה שוטפת על מנת לוודא כי
התשלום יועבר לידי השומרים הזכאים לכך( .יועבר דיווח למשכ"ל שאמון על הבקרה
והפיקוח).
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי במסגרת המכרז העתידי אשר צפוי
באפריל  ,2017תיבחן האפשרות לתת ביטוי לתוספת האמורה כנספח להסכם.

2.8.4

היעדר תיעוד ביומן להיעדר שומרים במחסומים

כפי שהוזכר לעיל ,הביקורת בדעה לפיה על יומני המבצעים לשקף את כלל הפעילות
הנוגעת להיבטים הביטחוניים בתחום המועצה.
בתוך כך ,נראה כי היה ראוי לתעד ביומן מקרים חריגים בהם העמדה לא אוישה –
בין אם כתוצאה מאילוץ ובין כתוצאה מהחלטה חד פעמית על הצבת השומר בעמדה
אחרת  -אף אם ההיעדרות ידועה לגורמי הביטחון במועצה.
המלצות הביקורת קיבלו מענה בנוהל העבודה שנערך ע"י הקב"ט.

2.8.2

חוסר התאמות בין היומן לדיווחי החברה

הביקורת מצאה מספר מקרים של חוסר התאמות ,בין דיווחים חריגים הנוגעים
לשעות עבודת השומרים במחסומים לבין הדיווח החודשי שהוגש ע"י החברה.
בטיוטת הדו"ח הוצגו מספר דוגמאות.
בתגובת הקב"ט לטיוטת הדו"ח ,מר שמעון מסר כי הופקו הליקויים ומעתה ואילך
תהודק הבקרה ,הפיקוח והמעקב אחר דיווחי החברה בכלל ועל החשבוניות לתשלום
בפרט.
 2.9היעדר בקרה מספקת על שעות עבודת השומר בבריכה
בהתאם להסכם המועצה עם החברה ,בימים א-ה מוצב שומר בבריכה למשך  4שעות
ובחודשים יוני -יולי – אוגוסט השומר מועסק למשך מספר גדול יותר של שעות ,לרבות
בשבתות.
הביקורת מעלה כי לא מתנהל רישום ומעקב מצד אף גורם במועצה ובבריכה ,על שעות עבודת
השומר בבריכה ,לרבות שעות תחילה וסיום עבודתו.
בקרה כללית וחלקית ביותר מתקיימת באמצעות רישום שהשומר נדרש לבצע ע"י המשטרה,
לצורך תיעוד הסריקות שהוא נדרש לערוך במקום ,כאשר הקלסר נמצא באופן קבוע בבריכה.
במצב הנוכחי ,מנהל מחלקת ביטחון מקבל מדי חודש את הדו"חות מהחברה ומעביר אותם
לחתימת מנהל הבריכה מר ראובן רולניק;
לטענת מנהל אגף ביטחון מר שמעון הרפז ,אין באפשרותו לקיים מעקב אחר שעות העבודה
של השומר בבריכה ולכן בפועל הוא מסתמך על הפיקוח והחתימה של מנהל הבריכה;
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לדבריו ,האחריות על נוכחות השומר בבריכה ,מוטלת באופן בלעדי על מנהל הבריכה מר
ראובן רולניק אשר נדרש לחתום מדי חודש על חשבונית החיוב בגין השומר ,כאשר מר הרפז
עצמו ,חותם באופן אוטו'.
לשאלת הביקורת בנושא ,השיב מר רולניק ,כי אינו מנהל רישום של שעות עבודת השומר,
אולם מקפיד לרשום ביומנו מקרים חריגים בהם השומר כלל אינו מגיע  -לטענתו מדובר
במקרים נדירים ביותר;
הביקורת בדעה לפיה על המועצה מוטלת החובה לנהל רישום מסודר ושוטף אחר שעות
עבודתו השומר;
בין היתר ,הומלץ לבחון את הצעתו של מר קובי צ'יטונה לקיים מעקב באמצעות החתמת שבב
מהסוג המשמש את לקוחות הבריכה ,כאשר השומר יחויב להחתימו בתחילת וסיום כל
משמרת.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי הקב"ט יבחן את האפשרות למתכונת
דיווח נוכחות טלפוני ,בדומה לדיווחי מאבטחי מוס"ח.
2.10

היבטים הנוגעים להיטל שמירה

בינואר  1994תיקנה המועצה חוק עזר שירותי שמירה ( – )1994החוק פורסם ביום . 6/1/1994
נמצאו מספר ליקויים הנוגעים להיטל ,החל מהליך אישורו ,עובר באופן ניהול התקבולים
וההוצאות וכלה חוסר עדכון תקופתי של החוק כפי שנדרש.

 2.10.1היעדר תכנית שמירה
בהוראות חוזר מנכ"ל  ,3/2013מפורטים התנאים וההגבלות לעניין הטלת אגרת /
היטל שמירה מכוח חוק עזר.
בהתאם לסעיף  2בחוזר:
"על רשות מקומית המבקשת לקבוע או לעדכן היטל שמירה ,להכין תכנית שמירה
ואבטחה אשר תבטיח את מתן השירות לכל התושבים והנכסים ולהכין תחשיב אשר
יכלול פירוט עלויות ופירוט סך כל שטחי הנכסים אשר יחויבו בהיטל".
בין היתר ,נקבע בחוזר ,כי על התכנית להתייחס לפטורים שיינתנו במידה ויינתנו -
בהתאם לסעיף  2.9בחוזר מנכ"ל .3/2013
הביקורת העלתה כי לא קיימת תכנית שמירה כנדרש ועל כן המליצה לערוך תכנית
בהתאם לחוזר.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי במסגרת עדכון תעריפי חוק העזר,
הוזמנה תוכנית שמירה מפורטת מיועץ חיצוני.

 2.10.2קרן יעודית לתקבולי היטל שמירה
סעיף  251ד' לפקודת העיריות ,קובע עקרונות מנחים לניהול כספי היטל השמירה
ברשויות.11
 11סעיף  68בצו המועצות האזוריות מחיל עליהן את סעיף  251לפקודה.
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הסעיף קובע כי ניהול התקבולים בסעיף השמירה יבוצע בחשבון בנק נפרד.
בנוסף סעיף  6בחוזר מנכ"ל  ,3/2013קובע כי " ...כספי ההיטל יופקדו בקרן ייעודית
שתשמש ותנוהל אך ורק לצרכי מימון שירותי השמירה ,על מנת שתתאפשר בקרה על
השימוש בכספי ההיטל" .
יש לציין כי בעבר נערכה ביקורת בנושא ע"י מבקר המדינה ,12כאשר הבדיקה התייחסה
גם למועצה האזורית גדרות ובין היתר המבקר העיר על אי ניהול כספי אגרת השמירה
כקרן נפרדת ייעודית אלא בסעיפי התקציב הרגיל.
בדו"ח הביקורת צוין ..." :בשים לב לכך שאגרת השמירה היא אגרה ייעודית ,היה על
הרשויות המקומיות לנהל את כספי האגרה כמשק סגור ובקרן ייעודית נפרדת ,כדי
לאפשר בקרה על השימוש בכספים ולהבטיח כי ישמשו אך ורק למטרה שלשמה נגבו.
זו גם הייתה הנחיית משרד הפנים לרשויות המקומיות."...
עוד צוין כי "...העובדה שבסוף השנה נותרו עודפים בלתי מנוצלים והעובדה
שהשנה לא נסגרה באיזון תקציבי בין הכנסות האגרה ובין ההוצאות בגינה מחזקות את
הצורך בניהול כספי האגרה בקרן נפרדת ,כך שתתאפשר בקרה על הכספים ויימנע
שימוש בהם למימון שירותים אחרים".

בתגובה לטיוטת הדו"ח השיב גזבר המועצה כי הכספים אכן מנוהלים בקרן ייעודית
בכרטיס נפרד במערכת הנהלת החשבונות ,המאפשרת מעקב אחר סך ההכנסות,
ההוצאות ויתרות בסוף שנה ,כאשר הפירוט נרשם בכרטיסיות בהתאם למהות
ההכנסה וההוצאה של כל פעולה .יחד עם זאת ,תישקל בחיוב האפשרות לפתוח
חשבון בנק ייעודי לנושא.

 .3סיכום והמלצות
אגרת השמירה נועדה למימון הוצאות חריגות הנובעות מהידרדרות מצב הביטחון עקב פיגועי
הטרור.
ממצאי הבדיקה מעלים מספר ממצאים ,המצביעים על הצורך בנקיטת מספר פעולות לייעול
ושיפור מערך השמירה ,החל בהסדרה משפטית של סמכויות השמירה והגדרה מוסכמת של
תכליתה וכלה בהידוק הבקרה והפיקוח אחר עבודת השומרים.
כפי שהוזכר לעיל ,כבר במהלך עבודת הביקורת ,נערכו מספר שינויים וננקטו צעדים ליישום
מסקנות והמלצות הביקורת.
להלן עיקרי הממצאים וההמלצות:
 3.1הסדרת סמכות השומרים
נמצא כי לשומרים בתחום המועצה מוקנים הסמכויות הנדרשות לביצוע תפקידם בהתאם
לסעיף  6לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,תשכ"א. 1961-
 מומלץ לעדכן את נהלי השמירה בהתאם לסמכויות במטרה להגביר את אפקטיביות
השמירה.
 דרישה לאספקת שומרים מוסמכים ,מורשים וחמושים.
 3.2פרסום בקרב הציבור ביחס לתכלית השמירה
 12דו"ח המבקר על הרשויות המקומיות 2005
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לנוכח חוסר הבהירות בקרב הגורמים השונים ותושבי המועצה בנוגע לתכלית השמירה,
הומלץ לנקוט בפעולות הסברה ,על מנת להבהיר את תכלית היטל השמירה ותפקיד חברת
צוות ( 3ומגבלותיה) במתן שירותי השמירה בתחום המועצה.
המלצת הביקורת התקבלה ופרסום יועבר ע"י חברת צוות  3לתושבים המנויים לשירות
האבטחה הפרטי וכן יעודכן במידע המפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
 3.3שינוי והתאמת חוקי העזר של המועצה
יש לבחון שינויים והתאמות בחוקי העזר שתוקנו ע"י המועצה בנושא השמירה ,כאשר הומלץ
על:



בחינה מחודשת של הצורך בחוק עזר לגדרות (הסדרת שמירה )
שינויים ותיקונים בחוק עזר לגדרות (שירותי שמירה) השתנ"ד – : 1994





שינוי ניסוח חוק העזר ל"היטל שמירה"
צורך בהתאמת חוק העזר לשינוים בחוק ובתקנות
הוספת סעיף מגבלת גביה
התייחסות לחובת ניהול הכספים בקרן יעודית

היועמ"ש של המועצה הביעה הסכמה עם המלצות הביקורת.
 3.4שינויים בהסכם ההתקשרות עם החברה (צוות )3
3.4.1

שכר השומרים
בטיוטת דו"ח הביקורת ,הומלץ לבחון מחדש את תעריפי שכר השמירה שנקבעו תוך
דרישה לקביעת תעריפים בהתאם לכישורים ו/או רמת השומרים (כגון תעריף מותאם
לשומר בעל הסמכה לשאת נשק וכיוב"ז).

3.4.2

המלצת הביקורת התקבלה והנושא יוסדר במסגרת מכרז האבטחה הקרוב ,הצפוי
להתפרסם באפריל . 2017
רכב חלופי

 מומלץ להוסיף בהסכם התייחסות לתעריף בגין אספקת רכב חלופי.
 מומלץ להנהיג עיצום כספי כלפי החברה ,במקרים בהם קיים אילוץ לבצע את הסיור
באמצעות רכב חלופי ,באופן שזה יהווה תמריץ כספי המבטיח אספקת רכב איכותי
ותקין בהתאם לדרישות והתנאים שנקבעו בהסכם.
המלצת הביקורת התקבלה והנושא יוסדר במסגרת מכרז האבטחה הקרוב הצפוי
להתפרסם באפריל . 2017
 3.5הכנת תכנית שמירה
הומלץ להכין תכנית שמירה ואבטחה בהתאם לסעיף  2בחוזר מנכ"ל . 3/2013
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על התכנית להבטיח מתן השירות לכל התושבים והנכסים ,על בסיס תחשיב אשר יכלול פירוט
עלויות ופירוט סך כל שטחי הנכסים המחויבים בהיטל.
בתגובת מזכיר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי במסגרת עדכון תעריפי חוק העזר ,הוזמנה
תוכנית שמירה מפורטת מיועץ חיצוני.
 3.6ניהול הכספים בקרן ייעודית
הביקורת מפנה את תשומת הלב ,לחשיבות הגבוהה המיוחסת לשקיפות הנדרשת בניהול
התקבולים בסעיף השמירה.
הדברים מעוגנים ב:
 סעיף  251ד בפקודת העיריות (דרישה לניהול בחשבון בנק נפרד).
 סעיף  6בחוזר מנכ"ל (הפקדת הכספים בקרן ייעודית)
מטרת ההפרדה הינה לאפשר בקרה על השימוש בכספים ולהבטיח כי ישמשו אך ורק למטרה
שלשמה נגבו.
בתגובה לטיוטת הדו"ח השיב גזבר המועצה כי הכספים אכן מנוהלים בקרן ייעודית בכרטיס
נפרד במערכת הנהלת החשבונות ,המאפשרת מעקב אחר סך ההכנסות ,ההוצאות ויתרות
בסוף שנה ,כאשר הפירוט נרשם בכרטיסיות בהתאם למהות ההכנסה וההוצאה של כל פעולה.
 3.7קביעה ואימוץ נוהל תיעוד יומן מבצעים
הומלץ ע"י הביקורת לקבוע ולהגדיר בנוהל מהם הנתונים אותם נדרש לרשום ביומן
המבצעים.
עוד הומלץ על ק ביעה ואימוץ נוהל עבודה ,אשר יגביר את אפקטיביות ניהול יומן המבצעים,
באמצעות שימוש ביומנים לצורך המטרות הבאות:





רישום בקרה מעקב אחר עבודת רכב הסיור (פרטי רכב הסיור  /אורך המסלול בכל
משמרת  /זמני נסיעה והפסקה וכיוב"ז)
רישום ומעקב אחר זהות הסיירים ,נוכחות ושעות עבודתם.
תיעוד אירועים חריגים ובפרט ניסיונות לביצוע עבירות רכוש (לרבות ניסיונות שנכשלו) .
רישום זהות השומרים במחסומים וכן בקרה ומעקב אחר שעות עבודתם (לרבות תיעוד
ליקויים בעבודתם).
בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת ,מר שמעון העביר טיוטת נוהל המספקת מענה
לדרישות הביקורת ביחס לניהול יומן מבצעים.
כמו כן התקבלה המלצת הביקורת ביחס להפקת יומנים ייעודיים ,המותאמים לדרישות
שנקבעו ע"י הקב"ט.

 3.8הידוק הבקרה והפיקוח על עבודת השומרים
בין היתר הומלץ על הצעדים הבאים:
 שימוש בתוכנת המעקב לצורך מעקב אחר תנועות רכב הסיור.
 ביקורות פתע על תקינות ושלמות הרישום ביומן המבצעים
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 הנהגת בקרה חודשית קבועה על תקינות ושלמות הרישום ביומן המבצעים.
המלצות הביקורת התקבלו והוטמעו בתהליכי העבודה .
 3.9הידוק הבקרה אחר דרישות התשלום של החברה
הומלץ ע"י הביקורת לעשות שימוש ביומני המבצעים ,על מנת להצליב ולאמת את הדו"חות
החודשיים המוגשים ע"י החברה (מצורפים לחשבוניות) לצורך אימות ואישור:
 שעות עבודה ותשלום הסיירים והשומרים במחסומים ( -לרבות לצורך קביעת השומרים
הזכאים לתשלום הנוסף).
 בדיקת צורך בקיזוז ו/או הטלת סנקציה בשל אי עמידה בהתחייבות לספק רכב בהתאם
לתנאי ההסכם וביצוע השירות באמצעות רכב חלופי.
 עיצומים  /קיזוזים בשל ליקויים בשמירה (הירדמות  /הפקרת העמדה  /חוסר הקפדה על
שלמות ותקינות הרישום ביומן המבצעים וכיוב"ז).
בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת ,הקב"ט דיווח כי הופקו הלקחים בנושא ובעקבות
ממצאי הביקורת ,יהודק הפיקוח והמעקב אחר דרישות התשלום של החברה ,כאשר
יומני המבצעים במתכונתן החדשה ,ישמשו כלי עזר לכך.
עוד נקבע כי מעתה הדיווחים החודשיים של החברה ייבדקו באמצעות יומני המבצעים.
3.10

מעקב אחר שעות עבודת השומר בבריכה

הומלץ לקיים רישום ביחס לשעות עבודת השומר ,כאשר הוצע ליישם זאת באמצעות חובת
החתמת שבב מהסוג המשמש את לקוחות הבריכה ,כאשר השומר יחויב להחתימו בתחילת
וסיום כל משמרת.
בתגובה לטיוטת הדו"ח סוכם כי תיבדק האפשרות לקיים מעקב אחר שעות עבודתו
באמצעות דיווח טלפוני ,במתכונת זהה לשומרים במוס"ח.
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משמרת( :הקף בעיגול)
בוקר  /צהריים  /לילה

תאריך
פרטי הסייר
ורכב

פרטי:

משפחה:

שעת תחילת משמרת
סוג רכב חלופי – אם רלוונטי

רכב (הקף בעיגול)
קבוע  /זמני

מד ק"מ בתחילת משמרת

דיווח משמרת מחסומים
פרטי השומר (שם +משפחה)

התחלת משמרת

סיום משמרת

משגב דב
עשרת

מס'
אירוע

תיאור אירוע

אופן קבלת הדיווח

גורם מדווח

שעת
קבלת
דיווח

מועד
האירוע

מיקום האירוע

אופן
הטיפול

שעת
סיום
האירוע

דיווח האירוע

1
2
3
4
5
6
7
8
9
חתימת סייר

חתימת ממונה

מד ק"מ בסיום משמרת
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פרק  : 4ביקורת על קופה קטנה
הביקורת נערכה בהתאם לתכנית הביקורת השנתית לשנת . 2016

 .1מבוא
הבדיקה בוצעה במתכונת של 'ביקורת פתע' ובוצעה ביום . 6.11.2016
רקע
קופה קטנה הינה מסגרת כספית המיועדת למימון הוצאות לביצוע רכישות דחופות ובעלות אופי
חד פעמי בסכומים קטנים.
הקופה מיועדת להוצאות בעלות היקף נמוך ,שאינו מצדיק התקשרות עם ספק והוצאת המחאה.
הקופה הקטנה מנוהלת בשיטת "דמי מחזור" שמשמעה ,סכום קבוע של מזומן הדרוש לביצוע
ההוצאות שנקבעו.
במועצה מנוהלת קופה קטנה (להלן" :קופה") אחת במחלקת הגזברות; הקופה מנוהלת ע"י
מנהלת החשבונות ואחראית ספקים (להלן "אחראית קופה") שאמונה על ניהול הכספים בקופה.
בהתאם לנוהל העבודה ,הקופה מנוהלת בדמי מחזור בסך .₪ 3,750
כמו כן ,נהלי העבודה מחייבים כי ביצוע ההוצאות באמצעות הקופה יבוצע כנגד חשבוניות מס
וקבלות.
בהתאם לנוהל ,ההוצאות נרשמים בדו"ח קופה קטנה במתכונת טבלה שהוגדרה.
להלן סיכום ההוצאות בגין קופה קטנה ,שנרשמו בספרי הנהלת החשבונות בשנים : 2014-2015
שנה

סה"כ הוצאות ()₪

2014

10,800

2015

10,750

כספי הקופה משמשים למימון הוצאות כגון  :חניה ,דלק ,כיבודים ,שכפול מפתחות ,דברי דואר
וכד'.
הביקורת
בדיקת ניהול הקופה הקטנה נועדה לבחון האם ניהול הקופה מתבצע בהתאם לסדרי מנהל תקין
ובהתאם לממצאים לתת הצעות לשיפור הליכי העבודה למניעת טעויות ולהבטחת שמירת כספי
הקופה.
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מטרתה של ביקורת פתע הינה לוודא כי סכום המזומנים בקופה תואם להפרש שבין דמי המחזור
ובין הקבלות המצויות בידי אחראי הקופה.
 .2ממצאים
הבדיקה העלתה מספר חריגות באופן ניהול הקופה וצורך בעדכון ותיקון נוהל העבודה .
 2.1חוסר התאמה
במועד הביקורת נמצא בקופה הקטנה סכום עודף של . ₪ 100
סכום במזומן ₪ 752 -
סך ההוצאות הרשומות מסתכמות ב – " 3,092שח .
סה"כ

3,844

=

3,092+752

היות ויתרת פתיחה ,עמדה על  ,₪ 3,744הרי שבמועד הבדיקה נמצא סכום עודף בסך . ₪ 100
בבירור שקיימה הביקורת עם אחראית הקופה ,נטען כי הפער נובע מריבוי השימוש במטבעות
– 'כסף קטן'.
לטענת העובדת ,בשל הקושי שעולה לעיתים להתנהל עם תשלומים קטנים ,המאופיין בשימוש
רב עם מטבעות – "כסף קטן" – בעת סגירת קופה היא אינה מקפידה למנות את ערכם
המצטבר.
ממצאי הביקורת מאששים את טענת העובדת ,שכן בעת הבדיקה הסכום המצטבר של
מטבעות בערך  10אג' ו –  50אג' עמד על  ₪ 34ובנוסף  71מטבעות של { . ₪ 1סה"כ } ₪ 105
לנוכח הסכום העודף שנמצא ,הביקורת הפנתה את תשומת לב העובדת לחשיבות שיש למנות
את מלוא הכספים הנמצאים בקופה ,לרבות המטבעות שערכם המצטבר עשוי להיות
משמעותי.
כמו כן ,מומלץ להוסיף בנוהל התייחסות למצב של הפרשים בין לזכות ובין לחובה.
מוצע לאמץ את הפיסקה הבאה:
הפרשים בקופה הקטנה:
אחראי הקופה נושא באחריות אישית לגרעון בקופה ולכל הוצאה שהוצאה ממנה בניגוד
להוראה זו.
במקרה בו יימצא בקופה עודף ,ייזקף הסכום העודף לזכות הכנסות .
בכל מקרה של חוסר התאמה ,ייערך בירור ע"י הגזבר ובהתאם לתוצאות הבדיקה יקבע את
דרך הטיפול בנושא.
במקרה בו נמצא בקופה גרעון ,שלא יעלה על  5%מהסכום הכללי של הקופה הקטנה ,ירשום
אחראי הקופה הצהרה אישית על ההפרש.
הגרעון יירשם ע"פ ההצהרה בחשבון ההוצאות של ספק הקופה ,על מנת לאזן את הקופה
בהתאם.
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במקרה בו נמצא בקופה גרעון ,אשר עולה על  %5מהסכום הכללי של הקופה ,תוצאות הטיפול
ייקבעו בהתאם לתוצאות הבירור כאמור לעיל.
בהתאם לנסיבות ושכיחות המקרים של חוסר התאמות ,ייבחן הגזבר צורך לבצע חקירות
מעמיקות ככל שיידרש.
בתגובת גזבר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי המלצת הביקורת מקובלת והנוהל יעודכן
בהתאם.
 2.2היעדר התייחסות בנוהל לשמירת הכספת
נמצא כי נוהל העבודה חסר התייחסות לחובת השמירה הנאותה של הכספת והמפתחות.
מומלץ לאמץ תוספת לנוהל כדלהלן:
"כספת הקופה הקטנה תאוחסן באופן קבוע במגירה נעולה;
יוחזקו בנפרד ויישמרו במקום סמוי".

מפתחות המגירה והכספת

בתגובת גזבר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי המלצת הביקורת מקובלת והנוהל יעודכן
בהתאם.
 2.3אי ציון נתוני ספק
בהתאם לנהלים ,על מנהלת חשבונות להזין ביחס לכל הוצאה את "שם הספק".
נמצא כי ההנחיה אינה מיושמת מהטעם הפשוט שהטבלה המשמשת את העובדת אינה מכילה
את השדה הנדרש.
אי לכך ,הומלץ ע"י הביקורת לעבור לטבלה עדכנית המכילה את כל הנתונים הנדרשים –
טבלה כאמור נערכה ע"י הביקורת.
ההמלצה התקבלה ובמהלך הביקורת הוחל לעשות שימוש בטבלה החדשה.
 2.4היעדר רשימת הוצאות מותרות לתשלום שהוגדרו מראש
סעיף  1.3.2.4בנוהל העבודה של קופה קטנה ,קובע כי "..תשלום באמצעות הקופה ייעשה
עבור הוצאה הכלולה ברשימת הוצאות מותרות." ...
ככל שהובהר לביקורת ,בפועל לא הוגדרה ונקבעה רשימת הוצאות.
הואיל והביקורת מטילה ספק באפשרות להגדיר רשימת ההוצאות המותרים לתשלום
באמצעות קופה קטנה ,מומלץ להסתפק בנהלים המגבילים את תקרת ההוצאה המותרת
ובדרישה לקבלת אסמכתא נאותה.
בנוסף לאמור לעיל ,יש לציין כי כל הוצאה במסגרת קופה זו ,נזקפת לחובת סעיף ההוצאה
המתאים בתקציב (בתוכנה להנהלת חשבונות) ולכן נראה כי ניתן לוותר על דרישה זו.
בתגובת גזבר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי המלצת הביקורת מקובלת והסעיף בנוהל
יושמט.
 2.2הקפדה חלקית על רישום תאריך הוצאה
נמצאה הקפדה חלקית בציון תאריך ההוצאה לכל אחד ואחד מההוצאות שאושרו.
מומלץ להקפיד על רישום מלא כנדרש.
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בתגובת מנהלת החשבונות לטיוטת הדו"ח ,ציינה העובדת כי תקפיד על הרישום הנדרש.
 2.6חריגות מתקרת ההוצאה
בהתאם לנהלים שנקבעו ,גובה הסכום המקסימאלי לתשלום עבור הוצאה אחת ,עומד על
 ; ₪ 150חריגה מסכום זה מותרת באישור הגזבר בלבד.
בפועל ,נמצאו מספר חריגות המסתכמות בסכום של : ₪ 945
ביטוח נגרר בסך ₪ 174
אגרות שימוש בכביש  6לאוטובוסים של המועצה – ₪ 355
דף מידע לשורקות –  - ₪ 200ע"י ראש המועצה.
העברת בעלות רכב תברואן – ₪ 216
הביקורת מעלה כי החריגות הנ"ל בוצעו ללא אישור בחתימת הגזבר.
הביקורת בדעה לפיה חיוני להקפיד על הנהלים בכלל ועל סכום תקרת ההוצאה בפרט וזאת
ממספר טעמים:
הגבלת תקרת ההוצאה נועדה להוות אמצעי בקרה ופיקוח למניעת זליגת כספים לא מבוקרת.
המסלול של התשלומים באמצעות הקופה הקטנה ,נועדו כאמור לביצוע תשלומים בסכומים
נמוכים ,תוך ויתור על אמצעי הבקרה הנדרשים בסכומם מהותיים.
הצורך להימנע מריקון מהיר מדי של הכספים בקופה.
אי לכך ,יש לייחס חשיבות גבוהה להקפדה על תקרת ההוצאה ולהתנות הוצאות בסכומים
גבוהים יותר באישור הגזבר כפי שנקבע בנוהל.
לצד המלצה זו ,יש לתת את הדעת לאילוצים עימם נדרשת העובדת להתמודד ובהתאם לכך
לבחון מספר שינויים והתאמות בנוהל:
הסדרת התשלומים לכביש 6
הואיל והמועצה לא הסדירה את התשלום לחברת "דרך ארץ" המפעילה את כביש  6באמצעות
מנוי ,האמצעי היחיד העומד לרשות העובדת לצורך הסדרת תשלום ,הינו באמצעות המחאה
באחד מסניפי הבנקים המסחריים.
מיותר לציין כי הדבר מסרבל ומקשה על ביצוע התשלום במועד.
הבדיקה מעלה כי המועצה נדרשה לשלם קנסות בסך  ₪ 80בשל אי תשלום במועד.
נמצא כי בסופו של דבר ,התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי (פרטי) ומשיכת ההחזר
במזומן מהקופה הקטנה.
למניעת הישנות מקרים מסוג זה ,מומלץ לבחון הסדרה קבועה של התשלומים באמצעות
מינוי (ללא שבב – כאשר החיובים נעשים על בסיס שימוש בפועל ,13ללא תשלום קבוע).
הסדרת תשלום כאמור אף תבטיח תשלום במועד וללא קנסות.

 13באמצעות זיהוי רכבי המועצה במאגרי המידע של החברה
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בתגובת גזבר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי המלצת הביקורת מקובלת והתשלומים יוסדרו
בהתאם.
 2.7צמצום השימוש בקופה קטנה
ככל ,הביקורת בדעה לפיה יש למעט ככל שניתן בתשלומים במזומן ועל כן לבחון בחיוב
הסדרת תשלום באמצעים חלופיים בכל אימת שניתן לעשות כן.
להלן מספר בתי עסק מהם מתבצעות רכישות טובין בתדירות גבוהה וכן מוצרים שיש צורך
לרכוש בתדירות גבוהה ,כגון:
 צרכנייה גן הדרום  -חלוקת דואר (מנשרים)
 דלק למרסס ולכלי עבודה ובנזין לגנרטור
 חלב וכיבוד לישיבות – הוסדר במהלך הביקורת.
מומלץ לבחון הסדרה של תשלומים עבור השירותים הנ"ל באמצעים חלופיים.
בתגובת גזבר המועצה לטיוטת הדו"ח ,צוין כי ייעשה ניסיון להסדיר את התשלום באופן ישיר
מול בתי עסק מהם מתבצעות רכישות בשכיחות גבוהה.
 .3סיכום והמלצות
ממצאי הבדיקה מצביעים על הצורך בעדכון מספר היבטים הנוגעים לניהול הקופה הקטנה ,החל
מרמת הטופס המשמש את העובדת לרישום ותיעוד הרכישות וכלה בבחינה מחודשת של האופן בו
יש לנהל את הנושא.
להלן עיקרי ההמלצות
 3.1עדכון טופס דו"ח הקופה
בעקבות הבדיקה ,בוצע עדכון מבנה הטבלה וכבר במהלך הביקורת הוחל שימוש בגרסה
המתוקנת.
במבנה הדו"ח המתוקן התווספו הנתונים הבאים:
 יתרת פתיחה ויתרת סיום
 סכום ההפקדה במחזור כספים חדש
 פרטי ספק  /חנות
הביקורת מייחסת חשיבות רבה בהקפדה על הוראות הנוהל וברישום כלל הנתונים הנדרשים.
מומלץ לעדכן את הנוהל לניהול קופה קטנה בנתונים הנוספים ואף לצרף כנספח את מבנה
הדו"ח המחייב.
 3.2עדכון הנוהל
הומלץ להוסיף לנוהל התייחסות למספר נקודות:
 חוסר התאמה( ,הן לזכות והן לחיוב) בין הסכום שנמצא בקופה לבין הסכום שאמור
להימצא בעת ביקורת פתע או בסגירת קופה.
 נהלים לשמירה נאותה של הכספת והמפתחות.
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הומלץ על בחינה מחודשת של ההנחיה המחייבת הגדרה של רשימת הוצאות מותרות
לתשלום באמצעות 'קופה קטנה'.
המלצות הביקורת התקבלו וניתנו הנחיות ליישומן.

 3.3הימנעות מחריגות מתקרת ההוצאה המותרת
לצד דרישה קפדנית להימנע מחריגות כאמור ,יש לבחון צורך בשינוי והתאמות של הנוהל ,על
מנת למנוע מהממונה על הקופה התמודדות ואילוצים שעשויים "להזמין" חריגות.
 3.4צמצום השימוש בקופה קטנה
על מנת לצמצם את השימוש בתשלומים על בסיס מזומן ככל שניתן ,מומלץ על הסדרת
תשלום לספקים ו/או שירותים הנרכשים בתדירות גבוהה.
המלצת הביקורת התקבלה וייעשה ניסיון להסדיר תשלום כאמור.
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פרק  : 5תדריך לחברי הועד המקומי
מעת לעת ,מתקבלות בביקורת שאלות מצד תושבי המועצה הפונים בבקשה לברר פרטים ביחס
למסגרת אחריות חברי הועד המקומי וחברי ועדת הביקורת ובחלק מהמקרים אף להלין על
מעשים ו/או מחדלים הנוגעים לתפקוד הוועדים.
אי לכך ,הוחלט ע"י הביקורת לתת מענה רוחבי ועקרוני ביחס לתחום מסגרת אחריות וחובות
חברי ה וועדות ,הן במטרה לספק לתושבי המועצה מידע כללי ביחס לתפקוד הוועדות והן במטרה
להעניק לחברי הוועדה המבצעים את את תפקידם
במסגרת תכנית הביקורת ,נעשה ניסיון לגבש מסמכי עזר והדרכה ,שישמשו כלי עבודה מעשי עבור
חברי הוועדים המקומיים 14וחברי וועדות הביקורת 15בתחום המועצה האזורית גדרות ,אשר
עושים מלאכתם בהתנדבות מחד ,אך כפופים לחוקים ותקנות שונים מאידך ,ולא בהכרח מודעים
לכלל הכללים המחייבים אותם בביצוע תפקידם.
ככלל ,התדריכים מבוססים על צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח 1958-אולם
נעשה ניסיון להרחיב במעט על בסיס הידע והניסיון שנצבר במועצות אזוריות מקבילות ובהתאמה
לוועדים המקומיים בתחום המועצה האזורית גדרות.
כולי תקווה כי התדריכים אכן ימלאו את ייעודם וישמשו את חברי הוועד המקומי וחברי ועדת
הביקורת בביצוע תפקידם.

 14פרק 5
 15פרק 6
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תדריך לחברי הוועד המקומי

פרק א' – סמכויות הועד המקומי
 .1סמכויות הועד המקומי
סמכויות ועד מקומי ,סעיף ( 132א) לצו קובע:
"לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו ,כל סמכויות המועצה שבתחומה ,לפי סעיף  ,63ככל שאצלה
לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה ,לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות
אלה .הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו ,ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות
המועצה שהודיעה עליהן לוועד ולחוקי העזר שלה".
 .2האצלת סמכויות
ראש המועצה אינו רשאי לאצול לראש ועד מקומי את סמכויותיו לפי חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח – .1968
סעיף 63ה' לצו ,קובע כי :המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי ,דרך
כלל ,לעניין מסוים או לסוג של עניינים ,למעט סמכויותיה עפ"י סעיפים ( 63א) ( 68 ,)11ו – 134
לצו זה ,סעיף  22לפקודה וסמכותה להפקיע מקרקעין על פי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965 -
סעיף ( 132א) לצו המועצות:
"לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו ,כל סמכויות המועצה שבתחומה ,לפי סעיף  , 63ככל שאצלה
לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה ,לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות
אלה ובכפוף לסעיף ( 63ה) הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו ,ככל שלא
יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לוועד ולחוקי העזר שלה.
 .3ביטול אצילת סמכויות
סעיף ( 132ב) קובע כי "המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לועד מקומי כאמור בסעיף קטן (א)
ובלבד שנתנה לוועד המקומי הזדמנות להשמיע טענותיו".
הערה :
המועצה רשאית לאצול לוועד מקומי בישוב סמכויות ותפקידים שונים משל ועד מקומי בישוב
אחר.
 .4החלפת חברים בוועד המקומי סעיף  130לצו המועצות





חבר ועד מקומי שחדל לכהן ,ימונה במקומו חבר אחר באותה הדרך בה נתמנה החבר
שחדל לכהן (מינוי /בחירה).
חבר ועד מקומי נבחר ,לרבות חבר נציגות שחדל לכהן או שפקעה כהונתו ,יבוא במקומו
המועמד ששמו הבא ברשימה שממנה נבחר אותו חבר שעזב.
במידה שאין מי שימלא את המקום הפנוי ,ייבחר הועד ע"פ החלטה של מחצית מחבריו
לפחות ,אדם שהוא כשר לפי צו המועצות האזוריות ,זה להיבחר.
במידה וחברי הועד המקומי לא בחרו נציג תוך חודש ימים ,ימנה הממונה על המחוז אדם
כשר לפי צו זה ,תוך התחשבות בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן.

34

פרק  : 5תדריך לוועד מקומי

דוח מבקר המועצה לשנת 2016

על כל שינוי פרסונלי בקרב חברי הועד המקומי ,יש להעביר למזכיר המועצה את פרטי
החבר המסיים את כהונתו ,כולל מכתב התפטרות ,ואת פרטי החבר החדש המיועד להתמנות

פרק ב – התנהלות הועד המקומי
 .1מועדי ישיבות ועד מקומי
א .הועד המקומי ייקבע את הימים לישיבות ,ובלבד שתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת
בכל ששה שבועות.
יש למסור לכל חבר ועד או ועדה של הועד ,הזמנה חתומה ביד מזכיר הועד או יושב ראש
הועדה ,המפרטת את סדר יומה של הישיבה ,לפחות  24שעות לפני הישיבה;
במידה וההזמנה נשלחת בדואר ,יש לשלוח אותה לפחות  36שעות לפני הישיבה( .סעיף 91
לצו(.
מומלץ לבקש אישור קבלה/השתתפות בישיבה כמו שזה נעשה בישיבות מליאת המועצה.
יש חובה לזמן את נציגי הישוב במליאת המועצה לישיבות.
ב.

ראש הועד המקומי רשאי לכנס בכל עת ישיבת ועד שלא מן המניין.

ג .ראש הועד המקומי חייב לכנס ישיבת ועד שלא מן המניין ,אם הוגשה לו על כך דרישה
חתומה בידי שליש ,לפחות ,מחברי הועד המקומי ובה פורט סדר היום הנדרש ,לא כינס
ראש הועד את הישיבה תוך  14יום מיום הגשת דרישה כאמור ,יוכלו החברים שהגישו
אותה לקרוא לישיבת הועד לשם דיון בסדר היום הנדרש.
 .2ישיבות הועד המקומי – סדר יום
א.
ב.
ג.
ד.

הדיונים יתקיימו ע"פ סדר היום שנשלח; סדר יום לישיבת הועד ,שלא נקבע מראש על
ידי הועד ,ייקבע על ידי ראש הועד.
ראש הועד יהיה יו"ר בכל הישיבות ,ובהעדרו ,יבחרו הנוכחים באחד מחברי הועד להיות
יו"ר הישיבה.
ישיבות הועד יהיו פומביות" ,אלא" אם הוחלט בישיבה שתהא ,כולה או חלקה ,בדלתיים
סגורות.
השתתפות הציבור הינה בעמדה של משקיפים בלבד.

 .3מניין חוקי בישיבות הועד המקומי והצבעה
א .על מנת לפתוח בישיבה חייבים להיות נוכחים רוב חברי הועד.
ב .היה ולא מתקיים רוב לישיבה תדחה הישיבה בשעה ואז שליש מהמשתתפים יחשבו
למניין חוקי.
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לא נוכח שליש ,תידחה הישיבה ל 7 -ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש
מחברי הועד וזאת בתנאי שלא ידונו בה בעניין שלא עמד על סדר היום של הישיבה
הקודמת.
ההצבעה תיעשה בהרמת ידיים אלה אם כן שליש מהמשתתפים מבקשים הצבעה חשאית.
החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הועד או של הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה
שיש בה מנין חוקי ,חוץ מהחלטות שנקבע להן בדין רוב מיוחד.
לכל חבר יש קול אחד ; ההחלטות תתקבלנה ברוב קולות החברים; אם הקולות
שקולים ,המשמעות היא דחיית ההצעה.
רק חברי הוועד יכולים להצביע ,גם אם בישיבה משתתפים מוזמנים נוספים.

 .4פרוטוקול ישיבה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בכל ישיבה של הועד המקומי או של ועדה ,יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי
הועד הנוכחים בישיבה ,את עיקרי הדיונים ,את ההצעות ואת תוצאות ההצבעה.
הפרוטוקול ייחתם באותה ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה וחבר נוסף.
הפרוטוקול יישלח לחברי הועד או הועדה לפחות  7ימים לפני הישיבה הבאה.
היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול ,יועמד הערעור לדיון בראשית הישיבה הבאה.
מומלץ לפרסם את הפרוטוקול לכלל התושבים ולפרסמו באתר האינטרנט של היישוב.

 .5השתתפות אנשים שאינם תושבים בישיבות הוועד המקומי

16

א .סעיף  52לצו המועצות האזוריות ,אשר הוחל על ועדים מקומיים במסגרת סעיף (132ג)
לצו ,קובע כי ישיבות הועד המקומי יהיו פומביות ,אלא אם הוחלט בישיבה שתהא ,כולה
או חלקה ,בדלתיים סגורות.
ב .מכאן נראה ,שאין מגבלה על נוכחות אנשים שאינם תושבים בישיבות ,ובכלל זאת חברי
מועצה ,כמשקיפים ,וכפי שאף עולה מדברי ביהמ"ש העליון ,המתייחסים להוראה דומה
הקבועה בפקודת העיריות ,בבג"ץ  827/91תלחמי סאמי נ' ראש עיריית שפרעם:
"בצד חברי המועצה רשאי הציבור הרחב ,ובתוכו אנשי תקשורת ,להאזין לישיבה."...
ג .יחד עם זאת ,יש לציין ,כי נוכחות אנשים שאינם חברי ועד ,אינה מקנה להם זכות
הצבעה ,ואף לא זכות דיבור ,אם כי אין מניעה שיו"ר הועד המקומי ,אשר מנהל את
הישיבה ,ייתן זכות דיבור למי מן הנוכחים.

 .6חותמת הועד
א .לוועד המקומי תהא חותמת.
ב .חותמת הועד תהא שמורה בידי ראש הועד .ברשותו אפשר שתוחזק אצל מזכיר הועד או
אצל עובד אחר ,שימונה לכך על ידי הועד.
ג .חוזה או מסמך אחר שלא הוטבעה עליו חותמת הועד ,לא יחייב את הועד פרט למקרים
שלגביהם נקבעה בצו זה הוראה אחרת.
 16ע"פ חוו"ד עו"ד מיימוני
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ד .אין להטביע את חותמת הועד על כל חוזה או מסמך מחייב אחר של הועד אלא בפני ראש
הועד ואחד מאלה :חבר ועד או המזכיר או עובד אחר שהורשה על ידי המועד; וכל אחד
משניהם יחתום את שמו על החוזה או על המסמך האחר ,לראיה שבפניו נחתם.
 .7מורשי חתימה של הועד המקומי:
חתימת יו"ר הועד יחד עם חתימת חבר ועד מקומי או עובד של הועד המקומי ובצירוף חותמת
הועד המקומי.
על הועד המקומי לקבוע את מורשי החתימה של הועד בישיבת הועד ,בהתאם לאמור לעיל.
 .8חבר ועד הנעדר מישיבות הועד
סעיף  121לצו המועצות האזוריות מחיל את הוראות סעיף 37ד' בדבר היעדרות מישיבות גם על
חברי ועד מקומי .
 כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד מקומי".
 כל מקום שנאמר בו "שר" יראו כאילו נאמר בו "ראש מועצה.
 כל מקום שנאמר בו "חבר מועצה" יראו כאילו נאמר בו "חבר וועד מקומי"
סעיף  37ד':
(א)
(ב )
(ג)
(ד )

(ה)
(ו)

בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים
רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות  -אם היו בשלושה חודשים פחות
משלוש ישיבות  -יחדל להיות חבר המועצה ,ובלבד שראש המועצה או הממונה על המחוז
שלח לו הודעה כמפורט בסעיף זה.
סעיף קטן (א) לא יחול על חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה ברשות המועצה שניתנה
מראש ,או שנעדר בשל מחלה ,שירות בצבא-הגנה לישראל או שליחות ציבורית.
בתום החודש השני להיעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד לאחר הישיבה
השניה שממנה נעדר ,לפי הענין ,ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט
ישיבות המועצה שמהן נעדר וכן את נוסחו המלא של סעיף זה.
ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) תישלח לחבר המועצה בדואר רשום לפי מענו הידוע
לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר רשום לממונה על המחוז.
לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ג) ולא שלחה גם תוך
שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן ,ישלח הממונה על המחוז
לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לראש המועצה.

 .9יחסי ועד מקומי אגודה שיתופית
שנים רבות היו האגודות השיתופיות בעלות הזכויות על הנכסים הציבוריים של היישובים הן מן
הבחינה הכלכלית והן מן הבחינה המוניציפלית.
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בעקבות קליטתם של תושבים רבים שאינם חברי אגודות חקלאיות והקמתם של ועדים מקומיים
נפרדים ביישובים אלו התעוררו מחלוקות בעניין הבעלות על הנכסים הציבוריים וזכות השימוש
בהם.
בנוסף התעוררה גם השאלה איזה גוף אמור לשאת בעלויות התחזוקה והשיפוץ של מבני הציבור
ביישובים.
במכתב למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) מדצמבר  2008ציין מנכ"ל מרכז המועצות
האזוריות ש":מוסכם על הכל ,כי מוסדות הציבור המוניציפאליים שבישובים  -השימוש בהם
חייב לעמוד לרשות כל תושבי הישוב.
אנו חוזרים ומדגישים כי אי קביעת נהלים מחייבים ביחס לשימוש במבני הציבור גורמים
לוויכוחים (ואף ליותר מכך) אין ספור ,בין הוועד המקומי לוועד האגודה בעלת הנכסים וליצירת
מתח ,דבר הפוגע בחיים התקינים.
לפיכך המלצת מרכז המועצות האזוריות היא כי יקבעו הסדרים בעניין .
הוועדים המקומיים נדרשים ,להסדיר את הבעלות על מוסדות הציבור בהסכם בין הועד המקומי
לאגודה השיתופית.
 .10משפטים
א .הועד המקומי רשאי להגיש תביעה ,או לעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל
משפט או הליך בקשר לתפקידיו ולענייניו ,או אם הדבר נראה לו דרוש לצורך קיומן או
הגנתן של זכויות הועד המקומי או להגנת חבריו ,עובדיו ,ומוסדותיו בקשר לתפקידיהם.
ב .לתכלית זו רשאי הועד לייפות כוחו של כל חבר הועד או כל עובד ,הן באופן כללי והן
לעניין מיוחד.
 .11החזקת רכוש וקבלת מלוות
סעיף  135לצו וועד מקומי רשאי לרכוש ,לקבל ולהחזיק מקרקעין ומיטלטלין וכל זכות או טובת
הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים  ,ובלבד שלא ימכור מקרקעין הרשומים על שמו ,לא
יחליפם ,לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה של למעלה משלוש שנים אלא באישור המועצה.
וועד מקומי רשאי לקבל מלוות פיתוח להקמת מבני ציבור או רכישתם ,עבודות תשתית לצרכי
ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים וזאת באישור המועצה ומשרד הפנים.
 .12מסמכי הועד
השמירה על ספרי הועד ,מסמכיו ותעודותיו היא בידי מזכיר הועד או בידי עובד אחר שימונה לכך
על ידי הועד ,או בכל דרך אחרת שיחליט עליו הועד; ראש הועד אחראי לסדרי השמירה.
ספרי הועד ,מסמכיו ותעודותיו יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר ועד ,והוא רשאי להכין
העתק או תקציר מהם ,ובלבד שלא יוציא ספר ,מסמך או תעודה כאמור ממשרדי הועד בלי
הסכמתו בכתב של ראש הועד( ,סעיף  235לצו שהוחל על ועדים בהתאם לאמור בס'  132לצו).
הועד יפרסם מועדי קבלת קהל במשרדיו או אמצעי לתאום פגישה במועד אחר תוך שבועיים
ממועד הפניה.
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לעיין ,במועדי קבלת קהל במשרדי הועד בכל מסמך שפורסם ע"י הועד או בשמו או
בעניינו ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם ללא תשלום כלשהוא.
לעיין ,בשעות העבודה במשרדי הועד "בתשלום סביר" שייקבע הועד המקומי בספרי
פרוטוקולים של הועד פרט לפרוטוקולים בישיבות שהתקיימו בדלתיים סגורות או
בדינים וחשבונות הכספיים של הועד המקומי או של מבקר החשבונות ולהכין לעצמו
תקציר או עותק מהם.
לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים ,המסמכים והתעודות האמורים בתשלום
סביר שייקבע ע"י הועד.

 .13ועדות -סעיף  131לצו המועצות
ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לעניינים או למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים
כפי שייראה לו.
ועדות אלה רשאיות ,בשים לב להוראות הועד ,לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן.
יושב ראש ועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב ראש בה ,והוא חייב לקרוא
לישיבה על פי החלטת הועדה .
תמהיל הועדות המומלצות שפועלות בוועדים המקומיים :ועדת כספים ,ועדת תרבות ,ועדת
ביטחון ,ועדת דת ,ועדת קהילה ורווחה ,ועדת חזות היישוב ,פיתוח ותכנון תשתיות ועוד.
 .14יו"ר ועד מקומי
א .בהתאם להוראות סעיף ( 105א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח-
 ,1958ובכפוף לאמור בסעיף  ,129ועד מקומי יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו
לראש הועד; הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות
של כל חברי הועד הוא הנבחר.
ב .במידה לא קיבל שום מועמד רוב כאמור ,אז תיערך הצבעה שנית והמועמד שיקבל
למעלה ממחצית הקולות של חברי הועד המצביעים הוא הנבחר.
ג .בסעיף  106בצו מפורטים הסיבות להפסקת כהונתו של יו"ר ועד מקומי.
 .15אחריות חברי ועד מקומי :
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

יו"ר ועד מקומי אינו זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו.
חבר וועד מקומי אינו יכול לכהן כנציג ישובו במליאת המועצה ".הנושא הוכרע בבג"ץ.
אין חבר ועד יכול לעבוד ולקבל משכורת מאת הועד ,וכמו כן אינו יכול להיות עובד
מדינה או רשות מקומית סמוכה ככל שעבודתו זו עלולה להביא לידי סתירה או אי
התאמה בין עבודתו זו לבין תפקידו בוועד.
חל איסור כי בוועד מקומי יכהנו שני קרובי משפחה או יותר " -קרוב משפחה"  -בן זוג,
הורה או הורי הורה ,בן זוגו ,בן או בת או בני זוגם ,אח או אחות או בני זוגם (גיסים).
חבר ועד מקומי קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה
צד לחוזה או לעסקה עם הועד המקומי; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח
או אחות .למעט חוזים העומדים בתנאי סעיף ( 89ב).
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 .16חיוב אישי  -חברי הוועד המקומי (באחריות משרד הפנים באמצעות ועדה ייעודית )
סעיף  84לצו המועצות האזוריות ,העוסק בנושא חיוב אישי חל גם על חברי ועד מקומי (בהתאמות
הנדרשות).
החיוב אישי הנו הליך מנהלי ,בסופו יכול מי שנמצא אחראי להוצאה שלא כדין מקופת רשות
מקומית להידרש להשיב לקופת הרשות ,מכיסו הפרטי ,את סכום ההוצאה המנוגדת לדין לה היה
אחראי ,כולה או חלקה.
כדוגמאות לפעולות שיחשבו שלא כדין ניתן למנות :הפרת כללים הקבועים בדין לעניין תנאים
מוקדמים לביצוע התקשרות או פעולה אחרת בעלת השלכות כספיות.
הוצאה שבוצעה בהתקשרות בניגוד לסעיף  3או שלא נערך פרוטוקול לפי סעיף  2.4או שלא היה
קוורום בישיבת הועד .
חשוב להדגיש ש"חיוב אישי" חל גם על הוצאה שאין מחלוקת שבוצעה בתום לב ולטובת הישוב
ו/או למתן שרות לתושבים ;החיוב האישי נוצר אם ה"הוצאה שלא כדין" כלומר ההחלטה
לביצוע ההוצאה לא התקבלה בהתאם לכללי הנוהל והמנהל החלים על הועד.
 .17הוועד המקומי וזהות ועדים :
סעיף  91לצו מגדיר :הוועד המקומי ביישוב שיתופי.." .מי שמכהנים ביישוב שיתופי במועד פלוני
כחברי ועד הנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות....יכהנו גם כחברי הוועד המקומי של
היישוב ".
יחסי הגומלין בין ועדים מקומיים לאגודות שיתופיות חקלאיות :צו המועצות האזוריות קובע כי
מי שמכהנים ביישוב שיתופי כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית
(להלן  -אגודה חקלאית) יכהנו גם כחברי הוועד המקומי של היישוב )להלן  -עיקרון "זהות
ועדים").
על הזהות לבוא לידי ביטוי רק בהרכב האנושי של שני הגופים ,אך בתפקודם ובפעילותם הם
גופים משפטיים נפרדים.
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

כלומר ,גם במצב של זהות וועדים ,הזהות היא פרסונאלית בלבד .הוועד המקומי הוא
אורגן נפרד מוועד האגודה ועליו להתנהל לפי הוראות הצו ושאר הדינים הרלוונטיים.
כל וועד הינו אישיות משפטית נפרדת הן מבחינת התפקידים במהותם ובהיקפם והן
מבחינת מיקומו של כל אחד משני גופים אלה במערכת הנורמות המשפטיות המקובלות.
על הוועד המקומי לקיים הנהלת חשבונות נפרדת מזו של האגודה ,ואם החליט כי גוף
אחר ייתן את השירותים המוניציפליים ביישוב  -עליו להתקשר לרכישתם לפי ההוראות
בצו המועצות האזוריות.
המועצה מעבירה כספים אך ורק לחשבון הוועד המקומי.
על הועד המקומי לרשום פרוטוקולים נפרדים של ישיבות הוועד המקומי.

 .18העסקת עובדים בוועד המקומי סעיף  132ב' לצו
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א .העסקת עובדים  -כללי
 ועד מקומי רשאי באישור המועצה למנות ולהעסיק עובדים לצורך ביצוע תפקידיו,
ובתנאי שיש למשרות אלו הקצבה בתקציבו המאושר של הועד.
 חובה לבצע מכרז למינוי עובד למשרה  -תנאי קבלת והעסקת עובדי הועד המקומי
יהיו כשל עובדי המועצה האזורית ,על פי תנאי ההסכם הקיבוצי.
 הממונה על המחוז במשרד הפנים רשאי לקבוע את המספר המרבי של העובדים
שיעסיקו ועדים מקומיים.
 חובת תשלום תנאים נלווים – בטוח לאומי ,פנסיה ,ביטוח מעסיקים.
ב .העסקת עובדים בוועד המקומי – איסור טובת הנאה
לא יהיה לעובד ועד ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או
שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם הועד ,למענו או בשמו ,פרט
לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי הועד המקומי ופרט
לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים.
ג .ניגוד עניינים :לא יתקבל אדם לעבודה בוועד המקומי שעליה ממונה קרוב משפחה שלו
וכן לא יתקבל עובד שהוא קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.
לעניין זה" ,קרוב משפחה" הוא :בן זוג ,הורה ,בן ,בת ,אח ,אחות ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה,
בן-אח ,בת-אח ,בן-אחות ,בת-אחות ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד ,נכדה,
לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם ,צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים( .צו תשס"ח-
)2008
ד .העסקת עובדים בוועד המקומי – פיטורין
יושב ראש הועד ,באישור הועד המקומי ,רשאי לפטר עובד אם הפיטורים אינם מחמת
עבירת משמעת כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות.
אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת ,להחליט על
פיטוריו של עובד ועד בשל הרשעתו בעבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.
 .19ניגוד עניינים:

א .אסור לוועד המקומי להתקשר בהסכם או עסקה עם חבר ועד ,קרובו ,סוכנו שותפו או
תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  10%%בהונו או רווחיו או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו.
לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
עבירה על סעיף זה הינה עבירה פלילית.
ב .בנוסף ,ומבלי לגרוע באמור לעיל ,חבר ועד מקומי שיש לו במישרין או בעקיפין ,בעצמו או
על ידי קרובו ,סוכנו או שותפו או קרוביהם כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק
שנעשה עם הועד המקומי –
( )1עליו להודיע על כך לועד המקומי ,וההודעה תירשם בפרוטוקול.
( )2אסור לו להשתתף בדיונים על החוזה או העסק ולא להצביע בהצבעה על כל שאלה
בקשר להם.
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לעניין זה "קרוב" -בן זוג ,הורה ,הורי הורה ,צאצא ,צאצאי בן זוג ,אח או אחות ובני
זוגם של כל אחד מאלה ,איגוד שהוא בשליטתו.

פרק ג – תקציב
 .1תקציב  -סעיף  134לצו המועצות
א .הכנה והגשת תקציב למועצה
לשם מילוי תפקידו ,יכין הועד תקציב מפורט שנתי של הכנסות והוצאות .את התקציב יש
להגיש למועצה לצורך קבלת אישור המליאה עד  1באוקטובר שלפני שנת התקציב.
ב .לא הגיש הועד תקציב במועד האמור ולמרות דרישת המועצה לא הגישו עד  30בנובמבר,
תכין המועצה תקציב בשביל הועד ,כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר
לתושבי הישוב.
ג .שינוי  /אישור התקציב  -המועצה רשאית ,לאחר שתשמע את דעתו של הועד המקומי ,
לתקן או לדחות כל פרט מפרטי התקציב וכן להוסיף פרט ,אם לדעתה ,הוספת הפרט
הכרחית לטובת הציבור.

 .2צו ארנונה וועד מקומי [סעיף ( 133א) לצו]
המועצה רשאית להסמיך את הועד לגבות את מיסי הועד ,וליו"ר הועד אותן סמכויות
הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית מיסים.
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/ 2007מוגדר תהליך הטלת הארנונה ע"י המועצה והוועד
המקומי:
( )1ועד מקומי רשאי באישור המועצה להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית
להטיל לפי סעיף (68א) וכן ארנונה כללית
( )2אישור המס כפוף לאישור המועצה וכפוף להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה .כלומר
מחייב אישור שרי הפנים והאוצר.
( )3ייעודו של המס הנקבע ע"י הוועד המקומי ,לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו.
במקרה בו לא החליט ועד מקומי על הטלת מיסי ועד רשאית המועצה להחליט על הטלת
מס בישוב.
( )4ועד מקומי ישתמש בשומות המועצה שנקבעו לצורך הטלת מיסי ועד.
( )5הארנונה תחושב מנכסים למגורים בלבד; החישוב ייעשה בהתאם לשטח הנכס ,במכפלת
תעריף שקבע הועד המקומי בצו.
( )6בהתאם להוראות החוזר ,תעריף הארנונה שיוטל לא יעלה על  30%מתעריף המועצה
האזורית.
 .3ביקורת חשבונות


חשבונותיו של ועד מקומי יבוקרו על ידי רואה חשבון שמינתה לצורך כך המועצה.
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רואה חשבון יגיש למועצה דו"ח על פעולותיו של הועד המקומי.
הדו"ח הכספי יוגש למועצה לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים.
תמצית נתונים מתוך הדו"ח הכספי תופץ לתושבי הישוב בתוך  14ימים מהגשת
הדו"ח למועצה.
הועד המקומי יישא בעלות שכרו של רואה החשבון[ .סעיף  134ג(ב) לצו]

 .4חשבון הבנק
א.
ב.
ג.

ד.

הועד המקומי חייב לפתוח חשבון בנק נפרד לפעילותו ,אלא אם כן הוא פועל ,בכל העניינים
הכספיים ,באמצעות המועצה.
כל הכספים אותם גובה הוועד מתושביו או מועברים אליו מאת המועצה האזורית או מכל
גורם אחר ,יופקדו לחשבון הבנק של הועד וכל התשלומים יבוצעו באמצעותו.
האחראי לביטחונה של קופת הועד המקומי הוא גזבר ,ובהעדר גזבר ,אחראי יו"ר הועד
המקומי[ .ויודגש ,מדובר על גזבר שהוא מטעם הועד המקומי ולא גזבר המועצה ולא האגודה
השיתופית].
ועד המקומי אינו רשאי להעביר כספים לחשבון הבנק של האגודה השיתופית (אלא בכפוף
להתקשרות בהסכם להספקת שירותים ובכפוף לחובת מכרזים וכל חובה אחרת על פי דין).
 .5פנקס קבלות
הועד המקומי יכין פנקס קבלות (מקור  2 +עותקים) ,על הקבלה יופיעו פרטי הועד המקומי
כולל מספר מלכ"ר של הועד ,פרטי התשלום והמשלם.
 .6רכישת טובין או שירותים
רכישות אותן מבצע הועד המקומי יבוצעו אך ורק מספקים בעלי אישור "חוק עסקאות גופים
ציבוריים" בתוקף.
 .7מעמד המיסוי של הוועד המקומי
הועד המקומי יפתח תיק במשרדי מע“מ ויסווג כמלכ“ר (מוסד ללא כוונת רווח( הועד המקומי
יפתח תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי (גם אם אין הועד מעסיק עובדים).
על הועד המקומי לפתוח תיק במחלקת מוסדות ציבור בנציבות מס הכנסה.
 .8מס הכנסה
הכנסתו של ועד מקומי ככל שהיא נובעת מפעילותו קרי גביית מיסים ,אגרות ,וכו‘ פטורה
ממס הכנסה.
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 .9ניכוי מס במקור
ועד מקומי נכלל בהגדרת רשות מקומית בפקודת מס הכנסה ,ובהתאם הועד המקומי חייב
בניכוי מס במקור מתשלומים אותם הוא משלם .תקבולים אותם מקבל הועד המקומי
פטורים מניכוי מס במקור.
 .10מס שכר
ועד מקומי חייב בתשלום מס שכר( )7.5%על תשלומי השכר אותם הוא משלם אלא אם סך
תשלומי השכר אותם הוא משלם אינו עולה על  ₪ 160,000לשנה.
במקרה בו סך תשלומי השכר נמוכים מהסכום שצוין ,יוחזר המס ששולם בתום שנת המס
ולאחר הגשת הדו"חות.
 .11מס ערך מוסף
ועד מקומי מוגדר כמלכ"ר ,בהתאם פטורים תקבוליו ממע"מ ,ומאידך אינו רשאי לקזז מע"מ
מתשלומים אותם ביצע.
 .12עקרונות חשבונאיים
חשבונותיו של ועד מקומי ינוהלו בהתאם להוראות החלות על רשויות מקומיות.
 .13הכנה והגשת דו"ח כספי מבוקר למועצה





ראש הועד חייב להכין דו"ח כספי מבוקר ביד רואה חשבון סמוך לסיום שנת הכספים ולא
יאוחר מ 31 -למרץ בגין השנה שחלפה.
הדו"ח הכספי יאושר בישיבת הועד ,וייחתם על ידי יו"ר הועד והגזבר.
דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון יוגש למועצה לא יאוחר מארבע חודשים ()30/4
מתום שנת הכספים שחלפה.
תמצית הדו"ח תופץ לכל תושבי היישוב בתוך  14ימים מהגשת הדו"ח למועצה.

פרק ד'  -ניהול הישוב
 .14מכרזים והתקשרויות:
דיני המועצות האזוריות פרק יא' :חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992
על הועד המקומי חלה חובת המכרזים ו/או קבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים ,רכישות
טובין ומקרקעין וביצוע עבודות/פרויקטים שונים בהתאם להוראות התוספת השנייה לצו
17
הפנים:
משרד
באתר
מוצג
הסכומים
פירוט
האזוריות;
המועצות
http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/LocalGovernmentAdministration/Pages/def
ault.aspx
 17ראה נספח המפרט סכומים נכון למדד שפורסם ביום 15/12/2016
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אם החוזה מטיל הוצאה או התחייבות כספית על הועד ,לא יחליט הועד על התקשרות באותו
חוזה אם אין להוצאה או להתחייבות הקצבה מתאימה בתקציבו המאושר של הועד.
על הועד חלה חובת פרסום מכרז לגבי העסקת עובדים.
במידת הצורך ובוודאי בטרם התקשרויות בהיקף כספי משמעותי ,מוצע לפנות ולהיוועץ עם
הגורמים המקצועיים במועצה ,בתיאום עם מזכיר המועצה.
בתחום המכרזים המועצה מנחה את הוועדים להציג את צרכי היישוב לקראת יציאה למכרז
ולתאם את פעילות הוועד מול מנכ"ל המועצה בהתאם.
 .15ביטוחים של הוועד מקומי
על הועד המקומי להסדיר נושאי ביטוח שונים.
על מנת לאבחן את צרכי הביטוח ,מומלץ להתייעץ עם יועץ ביטוח ,אשר בוחן ניתוח סיכונים
וצרכי היישוב על כל פעולותיו ונכסיו .
מאחר ויש צורך לבחון הממשקים בין הוועד המקומי ,לאגודות החקלאיות ולמועצה ולוודא
שיש תאום וגיבוי בין המערכות הביטוח ,ממליצה המועצה לוועדים ,להשתמש בשרותי יועץ
הביטוח של המועצה מר משה חביב ,על מנת שייצר תמונת ביטוח שלמה.
ארבעה סוגי ביטוחים יש לבטח בוועד המקומי:
א .דירקטורים  -ביטוח לכל בעלי התפקידים הציבוריים ביישוב כגון :מזכיר ,גזבר ,הנהלה,
חברי וועדים .כולל כל פעולות הנהלת היישוב.
ב .רכוש – (מבנים ,מתקנים ,גני שעשועים ,בריכה ועוד) יש להגדיר מהות הרכוש שבאחריות
האגודה החקלאית והרכוש שבאחריות המועצה.
ג .ביטוח צד שלישי  -בגבול האחריות מינימאלי של  10מיליון ₪
הביטוח יכסה נזקים שיגרמו לצד שלישי ע“י הישוב ו/או מי מבאי כוחו ,בשטחי הישוב
ובגין פעילויות היישוב ביישוב ומחוץ לשטחי היישוב בכל שטחי המדינה( ,מרוצים,
פעילות חוץ תרבותית טיולים יישובים ועוד).
בבעלות הפוליסה יתווסף שם המועצה האזורית ,באי כוחה והפועלים מטעמה בגין נזקים
דלעיל .
ד .חבות מעבידים  -בגין אחריות כמעסיקים של עובדים על כל העובדים עבור הוועד
המקומי ,אם כעובדים ואם כמתנדבים.
הפירוט הנ“ל הינו קביעת המועצה לביטוח.
הצרכים המדויקים יקבעו בהתייעצות עם יועץ ביטוח.
 .16בטיחות
הוועד המקומי אחראי על הבטיחות בתחום היישוב בשגרה ובכל פעילות חברתית תרבותית
המתקיימת בישוב .
בכל אירוע יישובי יש להתייעץ עם יועץ בטיחות לבחינת הדרישות המקצועיות המתחייבות
מהחוק .
אירועים מעל  200איש מחייבים רישוי עסקים כמתחייב .
לצורך קיום אירוע יישובי מיוחד נדרש הוועד להציג בקשת רישיון לרישוי עסקים :
45

פרק  : 5תדריך לוועד מקומי









דוח מבקר המועצה לשנת 2016

תכנית אירוע (פתחי כניסה ויציאה ,דרכי גישה לרכב חרום ,אישור קצין תנועה
משטרת ישראל ,כמות אורחים מקסימאלית).
אבטחה (שילוט ,חניה ,כריזה ,מגבלות שימוש במתקנים זמניים).
פינוי רפואי .כיבוי אש
תכניות בטיחות ,חשמל ,אבטחה ,תנועה
גידור נייד
רישוי למזון (סוג ,תנאי אחסנה ומכירה ,רישיונות ורישוי עסקים ,משקאות
משכרים).
ביטוח לאירוע (ללא רישוי כמתחייב יתכן תת ביטוח ואי הכרת הביטוח באירוע);
כמובן שיש להגדיר יועץ בטיחות ולקיים הנחיותיו המקצועיות כתנאי לקיום האירוע.

לאירועים מיוחדים כמו זיקוקין ,מתנפחים ,במות ,נדרש אישור בעלי מקצוע נוספים כמו :
קונסטרוקטור למתקנים זמניים ,חשמלאי בודק ועוד .זוהי רשימת דרישות חלקית ואינה
כוללת את כלל דרישות החוק .
יש למנות יועץ בטיחות מקצועי לכל אירוע בישוב והוא הסמכות להגדיר דרישות החוק.
 .17מוכנות לחרום
הוועד המקומי בשיתוף צוות החרום היישובי מהווים את הנהגת הישוב בחרום.
יש להיערך למצבי משבר ומקרה אסון בשגרה ובעת חרום כחלק מהטיפול והשרות לתושבים .
נושאים מרכזיים לטיפול הוועד המקומי לקראת מצבי חרום :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקמת צוות חרום יישובי ,בתחומים :בטחון ,חינוך ,רווחה ,בריאות ,לוגיסטיקה ,דוברות
והסברה וכו'.
הקמת צוותי בטחון ,חילוץ ,כיבוי והצלה .
שמירה על כשירות ותקינות המקלטים הציבוריים .
מוכנות למשברי מים בתאום מול אגודות המים והמועצה.
בניית מערך מתנדבים לחרום.

 .18ביקורת
א .בחירה ומינוי ועדות ביקורת
 בהתאם לסעיף  130א‘ לצו המועצות נדרשת המועצה לבחור ועדת ביקורת לכל ועד
מקומי ,מבין תושבי אותו ישוב ,מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
 מספר חברי ועדת הביקורת בכל ישוב לא יפחת מ  3ולא יעלה על .5
ב .תפקיד ועדת ביקורת
ועדת הביקורת תבדוק:
 אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין.
 את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.
 האם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.
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ג .מידע
לצורך ביצוע תפקידיה ,רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד
מקומי ,ידיעות ,מסמכים ,והסברים הדרושים לה.
ד .טיוטת דוח ועדת ביקורת
בתוך שלושה ( )3חודשים מתום כל שנה ,תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת
דו"ח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הוועד המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה
בתוך שלושים ( )30יום.
ה .דו"ח סופי :
בתוך חמישה ( )5חודשים מתום כל שנה ,תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי ,ראש
המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דו"ח הביקורת הסופי; דו"ח הביקורת
יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14
ימים ממועד הגשתו למועצה.
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ביקורת פנימית
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מדריך לוועדות ביקורת ביישובי מ.א גדרות
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ינואר 2017

מדריך
מדריך לוועדות ביקורת ביישובי גדרות
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 .1מבוא
 1.1התיקון בצו המועצות האזוריות ,שנכנס לתוקף בינואר  ,2005מורה על הקמת ועדות ביקורת
לוועדים המקומיים של יישובי המועצה האזורית.
 1.2התיקון בצו המועצות ,מהווה אימוץ של חלק מהמלצות "ועדת אמרני" ,אשר הוקמה ע"י
משרד הפנים בשנת  ,1999לצורך בחינת יחסי הגומלין בין המועצה האזורית לוועד המקומי
וקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית.
 1.3בעקבות התיקון בצו המועצות ,החל מינואר , 2005חייבת בכל ועד מקומי בישוב לפעול וועדת
ביקורת ,הממונה ע"י מליאת המועצה האזורית.
 1.4ביישובי המועצה האזורית ,פועלות אגודות שיתופיות ובפועל ,קיימות שתי ישויות מנהלות:
הועד המקומי וועד האגודה החקלאית  /שיתופית .לכל גוף יש ועדת ביקורת משלו כאשר:
 ועדת הביקורת של הועד המקומי ממונה ע"י מליאת המועצה האזורית.
 ועדת הביקורת של האגודה החקלאית ,נבחרת ע"י האסיפה הכללית של האגודה
ומחויבת בדיווח לאסיפה הכללית.
 1.5במצב של זהות ועדים ביישובים ,איוש שתי הועדות הללו יכול שיהיה חופף אולם ,הליכי
המינוי והדו"ח שונים.
 1.6נמצא ,כי קיים קושי ביישום ובהטמעת ההנחיה הקבועה בחוק ,בוועדים המקומיים מטעמים
רבים ושונים כגון:
א .העדר הנחיות ברורות לדרישות ההתנהלות של הוועד המקומי.
ב .העדר אמות מידה מדידות לבדיקת פעילות הוועד המקומי.
ג .חברי וועדות הביקורת התמנו על בסיס התנדבות.
ד .חברי וועדות הביקורת מתחלפים בתדירות גבוהה ,חסרים בידע מקצועי ובניסיון
בעבודת הביקורת כגון :יכולת לקרוא דוחות כספיים ,היכרות מספקת עם הנחיות החוק,
היכרות עם כלי הביקורת ,שיטות לכתיבת דוחות ביקורת אפקטיביים ועוד.
 1.7כמו כן נמצא ,כי גורמים רבים מטפלים בנושא זה אולם ,חסר גוף מקצועי המרכז את
הפעילות כולה והאחראי על גיבוש נהלים ,הנחלה והטמעה של נושא הביקורת בשטח.
 1.8חשוב לזכור כי ועד ההנהלה המקומי והועדות ביישוב מאוישות ע"י מתנדבים ,הממלאים
תפקידים אלו בזמנם הפנוי.
 1.9מכאן ,הצורך במדריך  ,המתבסס על ריכוז מסד נתונים ,ידע בסיסי וניסיון מצטבר עבור
ועדות הביקורת ביישובי המועצה האזורית ,הנשענות על מתנדבים ,המתחלפים מעת לעת
וחסרים בכלים רבים ובניסיון בעבודת הביקורת ביישוב.
 .2מקור הסמכות החוקית של ועדת הביקורת בוועד מקומי
א .בשנת  2004נוסף סעיף  130א' (א)(-ו) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
תשי"ח .1958 -סעיף זה ,דן בוועדת ביקורת בוועד מקומי,מתווה את דרכי פעולתה,
ומשמש בסיס לעבודתה.
ב .המשמעות המעשית של החוק:
 )1החל מינואר  ,2005חייבת בכל ישוב לפעול וועדת ביקורת ,ועדת הביקורת הינה
ועדת חובה.
 )2חובת מינוי -הסעיף החדש  130א (א) קובע כי על מליאת המועצה מוטלת החובה
לאשר מינוי ועדות ביקורת בוועדים מקומיים.
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 )3הרכב וכשירות -מספר חברי ועדת ביקורת לא יפחת מ 3 -ולא יעלה על ;5
כשירים יהיו ,כל תושבי הישוב (מי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב),מעל גיל
 18רשאים להציג מועמדותם לוועדת הביקורת ,בתנאי שהכתובת המופיעה
בתעודת הזהות שלהם הינה כתובת הישוב.
 )4חברי וועדת הביקורת אינם יכולים להיות חברי הוועד המקומי ,או עובדי הוועד
המקומי או עובדי המועצה או בני משפחותיהם.
ג .סמכויות ,חובות והגבלות של וועדת הביקורת
 )1סמכויות  -החוק מקנה לוועדת הביקורת זכות לקבל מהוועד המקומי כל מסמך
ולברר כל עניין ,לקבל תשובות מחברי הוועד ועובדי הוועד המקומי ,כפוף לצנעת
הפרט ולמגבלות משפטיות אחרות.
 )2חובות  -הוועדה מחויבת בדיווח שנתי על ממצאיה :וועדת ביקורת צריכה
להשלים דו"ח ביקורת תוך שלושה חודשים לאחר סיום השנה הקלנדרית -
דהיינו לגבי שנת  2015עד  31/3/2016ולהעביר את הדו"ח (טיוטה) לוועד
המקומי לקבלת התייחסות .
לאחר התייחסות הוועד המקומי -תוך  30יום ,יש להוציא עד ה 31/5/2016 -את הדו"ח
הסופי לוועד המקומי ולחברי המועצה האזורית ולהפיצו תוך  14יום בקרב תושבי היישוב

 )3הגבלות  -פעולות הוועדה מוגבלות לתפקידי ביקורת בלבד ,ואל לה להיות
מעורבת בתפקידים ביצועיים .וועדת הביקורת אינה רשאית לקבוע מדיניות,
להכתיב נהלים ולתת כל הוראות ביצוע.
ד .מתחם הביקורת רחב ועיקרו :
)1
)2
)3
)4

)5
)6

מעקב אחר החלטות ופעולות הוועד המקומי ,והאם הוצאו לפועל כדין.
בקרת הניהול הכספי ,בדיקת חשבונות הוועד המקומי; ווידוא כי פעולותיו נעשו
במסגרת תקציבו המאושר.
בדיקת סדרי הבקרה והוראות הנוהל ,הנהוגים בוועד ,מבטיחים קיום הוראות
כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות.
(בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין ובכללן :מבקר המדינה ,מבקר משרד הפנים,
מבקר המועצה האזורית).
על ועדת הביקורת להקפיד על דיוק בעובדות ובממצאים.
על הוועדה ללבן את העובדות עם המבוקרים ומומלץ כי יתקיים שיתוף פעולה
בין ועדת הביקורת לבין ועד ההנהלה בגיבוש תכנית העבודה וביישום ההמלצות
תוך שמירה על שקיפות ציבורית.

50

פרק  : 6תדריך לחברי וועדת ביקורת

דוח מבקר המועצה לשנת 2016

 .3מושגים בסיסיים בשלטון המקומי עבור הוועד המקומי
 3.1המטרה העיקרית של רשות מקומית היא לספק שירותים לציבור ,בתחום שיפוטה
ובמסגרת סמכויותיה ,בהתאם לאמצעים הכספיים העומדים לרשותה ואשר יועדו מראש
למטרות האמורות בתקציב שאושר ע"י חברי מליאת הרשות המקומית.
 3.2סמכויות הרשות המקומית לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה האזורית:
א .תוך התחשבות בהוראות משרד הפנים.
ב .במידה שאין משום סתירה לכל דין.
ג .סמכויות נוספות עפ"י סעיף  63לצו המועצות המקומיות.
ד .אצילת תפקידים וסמכויות לוועד המקומי.
 3.3הניהול התקין והבקרה
א .חוקיות המנהל.
ב .סמכויות המועצה האזורית.
ג .מכרזים וחוזים.
ד .התקציב.
ה .טוהר המידות ואתיקה.
ו .בקרה פנימית.
 3.4מוסדות הביקורת ברשות המקומית
א .משרד מבקר המדינה.
ב .רואה חשבון לרשויות המקומיות מטעם משרד הפנים.
ג .המבקר הפנימי ברשות המקומית.
ד .וועדה לענייני ביקורת ברשות המקומית.
 3.5מאפייני עבודת הביקורת ברשות המקומית
א .הביקורת תעסוק במכלול פעילויות ,בנושא מקיף או בתהליכים שלמים ,ולא רק
בבדיקות נקודתיות .בדרך זו ,ניתן להבטיח שהביקורת תיעשה מנקודת מבט כוללת,
מעמיקה ורב-ממדית על עבודת הרשות .וע"י כך תוכל הביקורת להגיע לממצאים
משמעותיים ולהמלצות יעילות ופוריות לטווח הארוך של עבודת הרשות.
ב .עבודת הביקורת שואפת להיעשות תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המבוקרים,
במהלך כל שלבי הביקורת ,כולל תיאום לוח הזמנים .אף גיבוש ההמלצות עצמן,
נעשה ,ככלל ,תוך דו-שיח עם היחידות המבוקרות ,בהנחה שבדרך משותפת זו יבואו
ההמלצות לכלל יישום וביצוע מלאים ומהירים יותר.
ג .עבודת הביקורת שמה דגש על יישום המלצות הביקורת ועל תיקון הליקויים ,תוך כדי
ביצוע עבודת הביקורת.
ד .שמירת שמם הטוב של עובדי היחידות המבוקרות ומנהליהן הוא עיקרון חשוב של
עבודת הביקורת .עקרון זה נשמר הן באמצעות מתן זכות התשובה והשכנוע לכל
מבוקר ,לפני סיכום הממצאים ,ובוודאי קודם לפרסום דוח הביקורת ,והן באמצעות
ניסיון לכלול דברי הערכה לפעילות המבוקר ולמסירותו.
ה .עבודת המבקר היא כלי חשוב שיש בו כדי לסייע לנבחר בתפקידו כבקר ציבורי של
עבודת הרשות .באותה מידה ,תמיכתו של הנבחר במבקר וגיבויו היא יסוד חשוב
ביכולת הפעולה הבלתי-תלויה והבלתי -מושפעת של המבקר.
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ו .במועצה האזורית גדרות ,קיימים מספר מנגנוני ביקורת על פי חוק ,להם תפקידים
וסמכויות שונות:
( )1מבקר המדינה – מעת לעת מבקר המדינה עורך ביקורות רוחביות ברשויות
שונות ,בהתאם לתכנית עבודה כאשר בכל בדיקה נבדק היבט מסוים מכלל
פעילות הרשות.
( )2רו"ח מבקר – ביקורת חיצונית מטעם משרד הפנים המתבצעת באמצעות שכירת
שירותי רו"ח ,המבקרים לרוב את הדוחות הפיננסיים של הרשות.
( )3מבקר פנימי – בודק באופן שוטף את פעילות המועצה ,את ניהולה התקין ואת
טוהר המידות בקבלת ההחלטות.
( )4ועדה לענייני ביקורת של המועצה האזורית – תפקידה לדון בדו"חות ביקורת
(מבקר המדינה ,המבקר הפנימי ובדו"חות ביקורת של משרד הפנים ולעקוב אחר
תיקון הליקויים.
( )5ועדות ביקורת ביישובים – ביקורת על פעילות הוועד המקומי.

 .4תפקידי ועדת הביקורת בישוב {מבוסס על סעיף 130א (ג) בצו המועצות האזוריות}

 4.1תפקידי ועדת הביקורת מקבילים למבקר הפנימי ,בהתאמה :כל נושא בו מטפל או אמור
לטפל וועד מקומי נתונים לביקורת .בד"כ הנטייה של וועדות הביקורת לטפל בנושאים
כספיים ,למרות שנושאים רבים קשורים לתחום הארגון והמנהל התקין.

 4.2תפקידים עיקריים:
א .לבדוק אם החלטות הוועד המקומי בוצעו כדין.
ב .לבדוק את חשבונות הוועד המקומי.
ג .לוודא כי פעולותיו של הוועד נעשו במסגרת התקציב המאושר.
ד .מעקב תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי.
ה .המצאת טיוטת דו"ח ביקורת בתוך  3חודשים מתום כל שנה.
ו .מסירת דו"ח ביקורת סופי בתוך  5חודשים מתום כל שנה.
 4.3ביקורת החשבונות של הועד ניתנת לרואה החשבון של הוועד – הממונה ע"י המועצה
האזורית ,במסגרת תפקידו מחווה דעתו רואה החשבון על התוצאות הכספיות של הועד ועל
רמת הנאותות של הפעילויות הכספיות .רואה החשבון אינו מחווה דעה על דרך ניהול הוועד,
על הניהול הכספי ועל מידת היעילות הכספית של הוועד המקומי.
 4.4נושאים שראוי שיבחנו ויבוקרו על ידי ועדת הביקורת של הועד הינם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

התנהלות וועד הנהלה  -פרוטוקולים ,תכיפות הישיבות ,השתתפות חבריו.
בחינת אופן יישום קבלת החלטות ועד ההנהלה.
אופן גביית המיסים והאם היא מתבצעת כדין.
ניהול חשבונאי נפרד .של הועד מקומי ושל ועד האגודה.
אופן השימוש של הוועד בכספים המתקבלים מהמועצה האזורית.
התחשבנות ועד מקומי מול האגודה בישוב.
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ז .חלוקת הוצאות משותפות בין הגופים.
ח .קיום תקציב מאושר לכל שנת כספים ,ומועד אישורו( ,התקציב יוגש למועצה לאישור ,לא
יאוחר מיום  1באוקטובר בכל שנה לשנת הכספים הבאה).
ט .בדיקת התקשרויות ועריכת הסכמים עם ספקי טובין ושירותים.
י .העסקת עובדים על ידי הועד המקומי
יא .קיום נהלי רכש וביצוע הזמנות מספקים.
יב .נהלי אישור חשבונות וביצוע תשלומים.
יג .בדיקת התחשבנות מול המועצה האזורית.
יד .בחינת הוצאות כספיות מיותרות ו/או שלא בסמכות.
טו .מועד אישור ופרסום דו"חות כספיים.
טז .ביקורת קופה ונהלי הפקדת כספים בבנק.
יז .מעקב ביצוע החלטות הוועד( ,רישום פרוטוקולים).
יח .בחינת קיום נהלים לצרכי בקרה ושימור הידע הניהולי והארגוני.
יט .מעקב אחר טיפול בפניות התושבים.
כ .מעקב אחר תיקון הליקויים מדו"חות ביקורת קודמים (והצעות לשיפור).
כא .האם סדרי הבקרה והוראות הנוהל הנהוגים בוועד ,מבטיחים קיום הוראות כל דין ,טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
להלן דוגמא להצעות לביקורת:
 האם הועד פעל במסגרת התקציב שאושר לו .
דוגמא :כאשר תקציב הועד המקומי אשר אושר על ידי המועצה האזורית כולל סעיף
הוצאות בסך  ₪ 50,000בגין גינון ,אך בדוחות הכספיים מתברר כי בעניין זה הוציא הועד
המקומי  ₪, ₪ 80,000על ועדת הביקורת לציין זאת בדו"ח הביקורת.
 האם תוקנו ליקויים בפעולות הועד אשר נמצאו בביקורות קודמות .
לדוגמא :הועד המקומי משלם לחברה חיצונית עבור שירותי הניקיון של היישוב .ביקורת
של שנת  2013נמצא ,כי העומד בראש חברה זו הינו אחיו של יו"ר הועד המקומי והוא
הועסק בלא מכרז ,על אף שבמקרה זה חלה חובת מכרזים (עקב גובה סכום ההתקשרות).
על ועדת הביקורת לבחון האם בשנת  2014תופעה זו חוזרת על עצמה ולהציף זאת
בדוחותיה.
ראה בנספחים הצעה לתכנית ביקורת בוועד המקומי.
רשימת הנושאים הינה הצעה לנושאים לביקורת ,אין צורך לערוך בדיקה מקיפה לכלל
הנושאים מדי שנה אלא יש לערוך תכנית שנתית ורב-שנתית לנושאים אותם מתכוונים
לבקר מדי שנה ,וכן ,להפיק בגמר הביקורת דו"ח לנושאים המבוקרים.
.5
א.
ב.
ג.
ד.

בקרה וביקורת-
השוואה בין:
הנורמה למציאות
התכנון לביצוע
הרצוי למצוי
התקן לפעילות
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 2.1סוגי בקרה:
בקרה מונעת  -ממוקמת בשלב שבו התהליך עדיין לא הסתיים .אם יש בעיה ,הבקרה תימנע את
השלמת התהליך.
בקרה מאתרת  -ממוקמת בשלב שבו התהליך כבר הסתיים .בדרך כלל מדובר בדוחות ושאילתות.
דוגמאות :
 שומר בשער – מונעת
 יומן נכנסים-יוצאים – מאתרת
 חסימת פקודת יומן לא מאוזנת – מונעת
 דוחות חריגים ושגויים – מאתרת
 מצלמה על הקופאי בקיוסק – מונעת ומאתרת
 חסימת הזמנת לקוח כאשר קיימת חריגה מתקרת אשראי – מונעת
 דוח המציג לקוחות שהיתרה שלהם גבוהה מתקרת האשראי – מאתרת
 2.2דרישות סף לקיום בקרה בארגון
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הגדרת מדיניות הארגון
קיום נהלים המשקפים את המדיניות
הגדרת סמכויות ,אחריות וכפיפיות של היחידות
קיום מערכות מידע (כספי/תפעולי/ביצועי) נאותים (מהימנות ועדכניות)
קיום מערכות תכנון ובקרה
 2.3מאפייני השליטה והבקרה

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

קיום תכנית" -פרוגרמה" של ההסדרים הארגוניים
קיום תהליכי קביעת מדיניות ופיקוח לגבי שינויים בסדר הארגוני
קיום תהליכים מתמשכים של תכנון והערכה של הסדר הארגוני ,במגמה לייעל ולשפר.
נהלים הם אמצעי להשגת מטרות הארגון
להבטיח ביצוע שלבי עבודה חשובים ,אופן ביצוע דרוש
להבטיח אחידות ועקביות בטיפול בעניינים מסוימים
לשמר את הידע הניהולי והתפעולי המיטבי שהצטבר
לשמש לעובדים חדשים אמצעי לימוד תהליכי העבודה
לשפר תהליכי עבודה בעייתיים
 2.4הבהרות בהקשר לנהלים

א.
ב.

ג.

נהלים הם כלי עבודה טכני המסדיר חלק מתהליכי העבודה בארגונים ,הם יוצרים
אחידות (כשהיא רצויה) ומשפרים את איכות התקשורת הפנים-ארגונית.
הנהלים אינם מתקיימים כשלעצמם ,אלא כדי להשיג את המטרות שלשמן נכתבו ולכן
צריך מפעם לפעם לבדוק אם המטרות אכן הושגו ,באותה מידה יש לבדוק תקופתית את
רלבנטיות הנהלים ,לנוכח צרכיו המשתנים של הארגון.
הנהלים הם בהנחיית ההנהלה ובאחריותה.
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 .6תכנון עבודת הביקורת
 6.1מטרת תכנון עבודת הביקורת :סימון נושאי ביקורת מתוכננים ,השיקולים
להצעת נושאים ,סדרי עדיפויות ומהותיות הנושאים ,בהתחשב במגבלת
משאבים.
 6.2רצוי שוועדת הביקורת בישוב והמבקרים מטעמה ירכזו רשימת הצעות לביצוע
מטלות המתגבשות במשך שנת העבודה השוטפת עקב שינויים בתכנון ,או עקב
דיונים שמתנהלים בהנהלת הישוב .רצוי לרכז נתונים לגבי כל נושא בישוב כגון:
תקציב ,בעיות ,ביקורות.
 6.3לימוד ואיסוף מידע
א.
ב.
ג.
ד.

מחברי הנהלה ותיקים או מחברי ועדה לשעבר
מאנשי ביקורת מקצועיים (רו"ח(
קריאת דוחות ביקורת משנים קודמות
פניות תושבי היישוב.

 6.4הכנת תכנית עבודה שנתית וקביעת סדרי עדיפויות לביקורת ,תוך חלוקת עבודה
בין חברי הוועדה .גיבוש נהלים וקשרי עבודה לקבלה וזרימת מידע נוחה ושוטפת
מחברי ההנהלה .מומלץ כי הועדה תתכנס לפחות אחת לחודש .ותנהל
פרוטוקולים כנדרש.
 6.5קיום תכנית ישיבות עבודה של הוועדה בהובלת היו"ר ,שתוקדשנה לתכנון
העבודה ,לדיון בממצאים ובדוחות ממקורות שונים ולהכנת דוחות ,סיכומים
והצעות לוועד המקומי.
.7
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

שלבים עיקריים בעבודת הביקורת
סקר מוקדם
בחירת נושאים
תכנית עבודה
תכנית הביקורת
ביצוע הביקורת
סיכום הביקורת
דוח מסכם כתוב כולל המלצות.
 7.1סקר מוקדם

א .סקירה מהירה של מקורות מידע רבים המקדימה את הכנת תכנית הביקורת המפורטת.
איסוף מידע משמעותי על נושא הבדיקה תוך זמן קצר יחסית ,כדי לאפשר קבלת החלטות של
הביקורת בשלב מוקדם ,על היקף הבדיקה וצורתה.
ב .היכרות שיטתית ומעמיקה יחסית ,אם כי ראשונית עם הארגון או הנושא שיש לבדקו.
היכרות עם הנורמות החלות על פעולות הארגון ,שהן הבסיס לאיתור הליקויים.
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ג .איתור ראשוני של נקודות תורפה ,סיכונים ורגישויות ,אי התאמות ,כפילויות וחסכים
שבמסגרת תכנית הביקורת יש לשקול אם לבדקם ולאשרם .יכולת ראשונית להפריד בין
עיקר לטפל נושאי משנה מהותיים מול נושאים שאפשר לצמצם את בדיקתם או אף לוותר
עליהם.
ד .נועד בעיקר לתת תשובה מקדמית לשאלה האם יש טעם להמשיך בהשקעת משאבי
ביקורת במטלה ,או ל"רדת ממנה" ולעבור למטלה אחרת.
 7.2מטרות הסקר המוקדם
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

 - Whyמדוע חשוב לבדוק את הנושא ?
 - Whatמה יש לבדוק )ומה לא( -שאלות לבדיקה ?
 - Whenמתי וכמה זמן תארך הבדיקה ,עד לסיומה ?
 - Whereהיכן תתבצע הבדיקה ומה יהיה היקפה ?
 -Howמה הם הכלים והמתודולוגיות לבדיקת שאלות הביקורת ?
 7.3מקורות עיקריים לעריכת הסקר המוקדם
חוקים ,תקנות ,פסיקות ,נהלי יסוד ,מסמכי יסוד ,תקנות התאגדות ותקנון
מבנה ארגוני ,הגדרת תפקידים ,סמכויות ואחריות
נהלים ,המאפשרים לימוד תהליכים ואמצעי בקרה בארגון
תקציב ,תכנית העבודה של הארגון במונחים כספיים ,המלמדת על :מקורותיו הכספיים
של הארגון ,התחום או הנושא הנבדק ,השימושים שנעשים או אמורים להיעשות בהם
להשגת היעדים .דברי ההסבר של התקציב נותנים אף מידע מילולי על היעדים שהתקציב
נועד לקדם .
דוח ביצוע התקציב ,מלמד באיזו מבין התכניות יצא מלוא הכסף ,באיזו מהן הוא הוצא
באופן חלקי)אינדיקציה לחוסר יעילות ,ל"צווארי בקבוק" ,לתכנון "אופטימי" מידי.
תכניות עבודה  -מלמדות על יעדי הארגון וגם על אופן בניית התקציב:
 )1האם יש קשר בין סדרי העדיפות הבאים לידי ביטוי בתכנית העבודה ובין תקציב
ההוצאות?
 )2האם התקציב הוא שמרני וזהיר ?
 )3האם התקציב ותכניות העבודה מבטאים יעדים מוחשיים  /כמותיים ,תוך דיווח על
השגתם (תקציב תפוקות(.

ז .דוחות כספיים (כולל מאזן ליום מסוים ודוח הכנסות והוצאות לפרק זמן מסוים
שמסתיים באותו יום) ,ניתוח רב שנתי של הדוחות כמו גם ניתוח של היחסים בין מרכיבי
הדוח ,מספקים מידע רב על מצבו הכספי של הארגון ,נכסיו ,התחייבויותיו ,מקורות
הכנסתו ועוד.
ח .פרוטוקולים על החלטות ועד הנהלה ,נותן מידע על תהליכי קבלת ההחלטות ,העברת
מידע ובקרה ופיקוח.
ט .דוחות ביקורת חיצוניים (ביקורת המדינה ,ביקורת המשרדים הממונים ,ביקורת של
רואה חשבון) ,מאגר חשוב של מידע על הנושא המבוקר ,שכן אפשר ללמוד מהם על :
א .הנושאים שנבדקו ואלו שלא נבדקו
ב .שיטות הבדיקה והדגשים
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ג .ליקויים שנמצאו וליקויים שתוקנו
ד .יתכן אף סקירה ארגונית ,כספית ,כלכלית על הנושא המבוקר .
תכתובות פנים ארגוניות ועם גורמי חוץ ,עשויות לספק מידע רב על תהליכים ,טענות,
קשיים ולבטים חשובים.
מידע מאמצעי התקשורת (לרבות אינטרנט)  -יש לבחון מידע זה בזהירות ,כאשר על
הביקורת חלה חובת ההוכחה.
משך הזמן לסקר אמור להיות קצר ,אולם יש להקצות זמן נוסף ,אם אין לביקורת מידע
מקיף על הנושא הנבדק ועדיין לא ברור באילו תחומים ראוי להתמקד.
יש להביא בחשבון שגם לאחר סקר זה ,יתגלו אגב עבודת הביקורת נושאים חדשים
הראויים לבדיקה.
אם לא נמצאו בסקר המוקדם נושאים הראויים לבדיקה ,רצוי שלא להמשיך בבדיקה
ולעבור לתחום אחר.
 7.4השיקולים בעת בחירת נושאים

א.
ב.
ג.
ד.

משקל כספי (מטריאליות)  -היקף תקציב פעילות או פרויקט ,היקפי רכש ושיעורם מכלל
הפעילות
עניין ציבורי ,מידע חיצוני ודעת קהל ,תלונות של אזרחים ,שאילתות של חברי מועצה,
קטעי עיתונות
מידע שהצטבר בביקורת -פרוטוקולים של דיוני המוסדות המנהלים ,תקציבים ודוחות
כספיים
מחזוריות הביקורת (מעקב)  -משך הזמן שעבר מהביקורת הקודמת בנושא ומידע על
ליקויים שטרם תוקנו.
 7.2תכנית עבודה

א.
ב.
ג.
ד.

תכנית הביקורת היא התוצר של הסקר המפורט
התכנית אמורה "לפרק" את הבדיקה להסדרת שאלות  -נושאי משנה שהיא מציעה
לבדוק.
נושאי המשנה יתבססו על המידע הראשוני שנצבר בסקר המפורט ,המצביע לכאורה על
ליקויים שיש בהם חשיבות-ציבורית ,כלכלית ,חברתית ומשפטית.
תכנית הביקורת אמורה לשקף את שאלות הביקורת ,והבדיקה אמורה לאוששן או
להפריכן.
 7.6מטרות תכנית הביקורת:

א.
ב.
ג.
ד.

לספק ראייה לכך שנעשה תכנון נאות של עבודת הביקורת ,והיא מאפשרת לקבל מושג על
ההיקף המוצע  /המתוכנן של הביקורת.
מתן הנחיות ברורות וחד-משמעיות לחברי ועדת הביקורת שאינם מנוסים.
הצגת ראיות לביצוע נוהלי הביקורת שתוכננו-מבצע הנוהל יאשר בחתימתו שהשלים את
עבודת הנוהל.
יש להבהיר לפי אלו אמות מידה ("סרגל מדידה") תיעשה הביקורת ,מה בדיוק נדרש
לבדוק  -נושא ,תקופה מבוקרת ,תקופת הביקורת ,היקף נדרש.
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ה .יש לאמוד את היקף עבודת הביקורת הנדרשת ,תוך פירוט יעדי תפוקות של הביקורת לפי
אבני דרך לתכנון מיטבי של הקצאת משאבי האנוש ותכנון מטלות נוספות באותו לו"ז.
 .8כתיבת דו"ח ביקורת
דוח הביקורת מהווה את התוצר והתפוקה המרכזית של ועדת הביקורת המחויבת לכך על פי
צו המועצות.
 8.1מטרות מסמך הטיוטא (טיות דו"ח)
א .לקבל משוב מהיחידה המבוקרת לגבי נכונות העובדות שהוצגו בטיוטה ,ולנכונות
הפרשנות של אותן עובדות-מתן זכות התגובה וכדי למנוע טיעונים לגביהם של היחידה
המבוקרת בשלב מאוחר יותר .
ב .הצגת הממצאים בכתב מקלה על יחסי מבקר-מבוקר ,שכן הטיוטה מסירה חשש
להפתעת המבוקר בממצאים לא מוכרים ובהבכתו.

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

 8.2מבנה הטיוטה
הצגת נושא הבדיקה והיקפו ,תיאור רקע והתפתחויות
ממצאי הביקורת-הנורמה ,העובדות ,הליקויים וגורמיהם
מסקנות הביקורת-הערכת הממצאים
המלצות הביקורת ,לפי העניין יש להיזהר (במיוחד כשמציעים שינויים מרחיקי לכת)
ולכתבן לאחר שיקול מעמיק ,לעתים רצוי להמליץ רק על "הכיוון" או על הצורך לבחון
חלופות.
בסיום שלב זה ,מועברת הטיוטא למבוקרים לצורך קבלת תגובתם.

 8.3סיכום הביקורת  -הכנת נוסח סופי
א .בחינת תגובות הגוף המבוקר ,תוך רישום התייחסות בכתב (אפילו פנימית).
ב .ממצא שיש ספק בפרשנות שלו (כאשר "על עובדות אסור שיהיה ויכוח") לא ייכלל בדוח
ג .הכנת תקציר מנהלים :נושא הביקורת המוגדר ,יעדי הביקורת ,רשימת ממצאים
עיקריים וסיכום ההמלצות העיקריות של הביקורת.
 8.4דו"ח מסכם  -מבנה דוח הביקורת
א .ממצא  :התרחשות ,אירוע ,עובדה או נתון שקיומם עולה מתוך הפעילות המבוקרת והם
בעלי חשיבות ומשמעות לאותה פעילות.
ב .מסקנה  :דעת המבקר הנובעת מניתוח ממצאי הביקורת.
ג .המלצה  :הצעה לפעולה מתקנת לביצוע המבוססת על הממצאים והמסקנות ונועדה
להביא לשיפור המצב הקיים.
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נספחים
השוואה בין ועדות הביקורת בוועד המקומי ובאגודה השיתופית
כללי
פעולות של המוסדות הציבוריים ,חייבות להיות שקופות לקהל הרחב .נשיא בית המשפט העליון בדימוס
אהרן ברק נהג לצטט את השופט האמריקאי ברנדיס "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר".
בזמן האחרון יותר ויותר אי סדרים צפים מעל פני השטח.
כדי לחנוק את אי הסדרים באיבם ,כדאי להנהיג בלמים ,שנקראים "ביקורת".
יש מספר סוגים של ביקורות .יש ביקורת חיצונית ,ביקורת פנימית ,ועדות ביקורת.
מבקר חיצוני ,בדרך כלל מבקר דוחות פיננסיים .הינו רואה חשבון .הביקורת היא בין אחת לרבעון עד
אחת לשנה .אינו עובד בארגון אותו הוא מבקר.
מבקר פנים  -עובד בארגון אותו הוא מבקר .משמש גם בתפקיד של ממונה על תלונות הציבור .הוא עצמאי
בעבודתו ,מדווח בדרך כלל רק לראש הארגון .לא בכל הארגונים ,חובה למנות מבקר פנים.
מבקר פנים בודק באופן שוטף את פעילות הארגון ,את ניהולו התקין ,טוהר מידות  ,האם ההחלטות
מתקבלות לפי הנהלים ועוד.
מבקר פנים רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע של הארגון ורשאי להיכנס לכל נכס ולכל מקום השייך
לארגון.
ועדת ביקורת  -אנשים הבאים מתוך הארגון ,יש מקומות בהם חברי הועד מתנדבים ,יש מקומות שיש
פילוח של חברי ועדת הביקורת לפי הסיעות בשותפות בארגון.
הם עובדים באופן שוטף לאורך כל השנה.
הביקורת נעשית בסמוך למועד האירוע ,ומכאן חשיבותה ויעילותה ,שכן ניתן לתקן ליקויים שנתגלו
במהירות ומבלי שיגרם נזק בלתי הפיך.
לוועדת הביקורת אין תפקיד ביצועי וכל עבודתה מתמקדת אך ורק בנושא הפיקוח והביקורת .
כאשר יש לארגון ועדת ביקורת ומבקר פנים ,רצוי שמבקר פנים ייקח חלק בדיוני הועדה.
המבקר ישתף פעולה עם הועדה ,יענה לשאלותיהם ,יסביר את ממצאי הביקורת שערך .כמו כן ,אנשי
הועדה ,יכולים לבקש מהמבקר לבדוק נושאים מסוימים.
זהות מטרות ועדת הביקורת והמבקר מאפשרת ליצור מערכת יחסי שותפות וסיוע מקצועי הדדי .
לעתים קיימות שתי (או אפילו שלוש) ישויות מנהלות :הועד המקומי וועד האגודה .שלכל גוף יש ועדת
ביקורת משלו .נוצר לפעמים מצב של זהות ועדים חברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית מכהנים אף
כחברי הועד המקומי ,בנסיבות אלו מוצע כי תהיה זהות פרסונלית אף בין חברי ועדת ביקורת של האג"ש
לחברי ועדת ביקורת של הועד המקומי.
אך יש לזכור שהליכי המינוי הם שונים :ועדת הביקורת של הועד המקומי ממונה ע"י המליאה וועדת
הביקורת של האגודה נבחרת ע"י האסיפה הכללית ומחויבת בדיווח לאסיפה הכללית.
לפעמים מצב זה אפילו עדיף ,כי אז הועדות מבקרות את אותו "המצב" משתי זוויות שונות ,כאשר המידע
ברשותן הוא מלא.
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טבלת השוואה בין וועדות הביקורת בוועד המקומי ובאגודה השיתופית
ועד מקומי
חובה /זכות

ועדת הביקורת הינה ועדת חובה.

האם יש חובה

המועצה תמנה ועדת ביקורת מבין
תושבי היישוב .בעניין זה חשוב
להדגיש כי הכוונה היא שהגוף
הממנה את ועדת הביקורת הוא

למנות ועדת
ביקורת?

אגודה שיתופית
ועדת הביקורת היא רשות רצונית ,זאת
במידה ותקנון האגודה אינו מחייב את
בחירתה.

מליאת המועצה האזורית ולא
ראש המועצה.
צו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( סעיף 130א(א).

הרכב וכשירות
מספר האנשים
בוועדת הביקורת
ומי כשיר לכהן?

מספר חברי ועדת ביקורת לא
יפחת מ( 3-עד  .)5כשירים יהיו
תושבי הישוב שאינם חברי הוועד
ואשר הציעו מועמדותם .הם
יבחרו על ידי מליאת המועצה.
צו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( סעיף 130א(א-ב).

מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת
משלושה ולא יעלה על חמישה.
תקופת כהונת ועדת הביקורת היא
כתקופת הכהונה של ועד ההנהלה
בהתאם לתקנון האגודה.
הכשירות:
מי שהוא חבר אגודה.
מי שאינו חבר ברשות מרשויות האגודה
ובכלל זה חבר באחת מוועדותיה.
מי שלא משמש כחבר בועדת קלפי.
מי שלא משמש כבעל זכות חתימה בשם
האגודה.
מי שלא משמש בכל תפקיד ביצועי ,מנהלי,
כספי או חשבונאי בכל תחום מתחומי
פעילות האגודה וחבריה הן בתוך האגודה
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והן מחוצה לה.
מי שחלות עליו עילות הפוסלות לכהונה
בוועד האגודה כפי המעוגן בתקנות
רשויות האגודה.
קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא יכהנו
יחד בועדת הביקורת.

תפקידים

סמכותם של חברי ועדת הביקורת

וסמכויות של
ועדת הביקורת

לדרוש מסמכים והסברים ,רחבה
יותר מזכותם של תושבי היישוב
ומשלמי המיסים ,וכוללת גם זכות
לדרוש את הפרוטוקולים של
הישיבות שהתנהלו בדלתיים
סגורות ,והם רשאים בנוסף לדרוש
מסמכים מהסברים גם מחברי
ועובדי הועד המקומי.
צו המועצות המקומיות)מועצות
אזוריות) סעיף  130א (ד)
אין זה מתפקידה של ועדת
הביקורת לבחון את סבירות
החלטות הועד המקומי או את
אופן קבלתן .תפקידה של ועדת
הביקורת הוא לבדוק האם
החלטות הועד המקומי הוצאו אל
הפועל כדין ,והאם יש לפעולה
כיסוי במסגרת התקציב המאושר.
תבדוק את חשבונות הוועד
המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו
במסגרת תקציבו המאושר.
תבדוק אם סדרי הבקרה והוראות
הנוהל ,הנהוגים בוועד ,מבטיחים
קיום הוראות כל דין ,טוהר

תפקיד הועדה הוא הפיקוח והביקורת.
מתפקידה של הועדה לבקר את עסקי
האגודה ורשויותיה במשך כל השנה ובאופן
שוטף.
ועדת הביקורת היא רשות מרשויות
האגודה ונבחרת ישירות על-ידי האסיפה
הכללית ,בדרך שבוחרים ועד בהתאם
לתקנון האגודה ותקנות רשויות האגודה.
ועדת הביקורת לא תבדוק :פעולה
שיפוטית או מעין שיפוטית או עניין הנמצא
בחקירה משטרתית.
ועדת הביקורת אינה גוף בעלת סמכויות
ביצועיות ומכאן שאין בסמכותה בדיקת
פעולות האגודה בכל התחומים בהם עוסקת
האגודה ובכלל זה בדיקת רישום נכון ובזמן
של הפעולות החשבונאיות.
תפקידה יהיה :
בדיקת ניהול נכסי האגודה והתחייבויותיה
ובכלל זה שמירת הרכוש ,החזקת הכספים
ואופן השקעתם.
שמירה על טוהר המידות של נבחרי האגודה
ועובדיה.
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המידות ועקרונות היעילות
והחיסכון.

בדיקת תקינות פעולות רשויות האגודה
והחלטותיה.

תקיים מעקב אחר תיקון ליקויים
בפעולות הוועד המקומי שנמצאו
בביקורות קודמות( .בכל ביקורת
שנעשתה ע"פ דין ובכללן :מבקר
המדינה ,מבקר משרד הפנים,
מבקר הוועד המקומי ,מבקר
המועצה).

ועדות משנה הנבחרות ע"י ועד הנהלה.
ועדות אד-הוק הנבחרות ע"י האסיפה
הכללית.
בדיקת תקינות ספרי הפרוטוקולים
ומסמכים אחרים.
בדיקה ופיקוח על יישום החלטות רשויות
האגודה.

אין זה מתפקידה של ועדת
הביקורת לבקר את חשבונות הועד
המקומי .לשם כך ממנה המועצה
רואה חשבון והוא מגיש למועצה
דוח על פעולותיו של הועד המקומי
עם העתק לממונה על המחוז.

קבלת תלונות החברים והטיפול בהם.

אין.

ברית פיקוח או רו"ח חיצוני.
בא להבטיח שמירה על שלמות הנכסים ,על
בקרה פנימית ומינהל תקין ועל שקיפות
המדיניות .
מבקר הפנים כפוף ,לוועד ומתמנה על-ידו,
או לועדת הביקורת של האגודה.
ממצאי מבקר הפנים הם בגדר המלצה בלבד
בפני הועד בעוד ממצאי ועדת הביקורת .הם
בגדר המלצה בפני האסיפה הכללית.
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דוגמה לתכנית ביקורת בוועד מקומי
מטרת הביקורת -בחינת התנהלות ותפקוד וועד מקומי על פי כללי המנהל התקין והחיסכון
כמתחייב מדיני הרשויות המקומיות .
המסד החוקי והנורמטיבי
הביקורת תתבסס בבדיקתה על פקודת המועצות המקומיות ,צו המועצות האזוריות ,תשי"ח-
, 1958חוזרי מנכ"ל משרד הפנים וכללי מנהל תקין .
הנושאים המרכזיים שייבדקו:
.1
.2
.3
.4

פעילות הוועד המקומי במסגרת הסמכויות שנמסרו לו.
חברי הוועד המקומי
העסקת עובדים בוועד המקומי
מנגנוני ביקורת ופיקוח על הוועד המקומי

 .1חברי הוועד המקומי:
א .קבל את רשימת חברי הועד ויו"ר הועד ובדוק קיום קרובי משפחה בוועד:
 .1בן זוג
 .2הורה או הורי הורה ,בן זוגו
 .3בן או בת או בני זוגם
 .4אח או אחות או בני זוגם
ב .בדוק האם קיים חבר וועד או קרובו שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,עניין בחוזה או
בעסק מול הועד המקומי.
ג .בדוק האם קיימת הצהרה או רישום בפרוטוקול בדבר קשר אישי או משפחתי בין
חבר ועד לוועד המקומי לעניין חוזה או עסקה.
 .2פעילות הוועד המקומי:
א .בדוק קיומם של נהלי עבודה בוועד המקומי
 .1אישור מורשה חתימה לפי מדרג
 .2ריכוז עבודת הועדות המקצועיות
 .3עבודה שוטפת של הועדות מול הועד
 .4עבודה שוטפת מול המזכיר היישובי
 .5בדוק נוהל אישור חשבונות וביצוע תשלומים לספקים  /נותני שירותים
 .6בדוק נוהלי הפקדת כספים בבנק ומשיכת צ'קים מהבנק
 .7בדוק נוהלי עבודה מול גורמי ביקורת
ב .ישיבות הוועד המקומי:
 .1בדוק האם התקיימו ישיבות חברי הועד במשך השנה .אם כן ,כמה ומועדם
 .2בדוק האם נשלחות הזמנות לישיבות הוועד? ובאילו פרקי זמן
 .3האם מנהלים פרוטוקולים לישיבות? (מעקב ,ביצוע החלטות הועד)
 .4האם הפרוטוקולים חתומים? אם כן ,בידי מי
 .5בדוק אם החלטות הועד הוצאו לפועל כדין
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בדיקת פרוטוקולים ,האם נשלחים לחברי הוועד ,באיזה פרקי זמן
בדוק נגישות לפרוטוקולים ,מסמכים ,חשבונות לחברי הוועד
בדוק הקפדה על ניהול הישיבות לפי סדר היום
בדוק פומביות ישיבות הוועד
בדוק מנין חוקי ,אישור תקציב
בדוק היעדרות מישיבות הועד המקומי
התפטרות חבר ועד מקומי

קבל סקירה על דרך ניהול חשבונות הועד המקומי
בדוק תכנון ומעקב אחר יישום ההחלטות של הועד
בדוק את אופן פעילות הועדות המקצועיות ביישוב.
בדוק את ניהול קופת הועד.
בדוק האם קיים מעקב אחר טיפול בפניות תושבי הישוב.

 .3העסקת עובדים בוועד המקומי:
א .בדוק האם הוועד המקומי מעסיק עובדים
ב .האם עבודת העובדים היא במסגרת הסמכויות שהאצילה המועצה האזורית.
ג .בדוק האם המשרה מתוקצבת בתקציב הוועד המאושר
ד .בדוק את תהליך מינוי העובד
ה .מה מספר העובדים שמעסיק הועד? והאם ישנה הגבלה כלשהי על מספר העובדים
ומידה וישנה הגבלה האם יש חריגה
ו .בדוק האם קיימת קרבה משפחתית בין העובדים לוועד המקומי
ז .בדוק האם שכרם ותנאי עבודתם כמתחייב בחוק
ח .בדוק האם מיושמים על העובדים הכללים הבאים:
.1
.2
.3
.4

איסור עבודות חוץ
איסור קבלת מתנות מגורמי חוץ
איסור קבלת טובות הנאה
איסור הימצאות במצב של ניגוד עניינים.

 .4התקשרויות מול ספקים וקבלנים:
א .בדוק נהלים קיימים באשר להתקשרויות מול ספקים וקבלנים ויציאה למכרזים
ב .בדוק נוהל אישור חשבונות וביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים
ג .בדוק את הצעות המחיר ,הזמנות עבודה ואת הקריטריונים לפיהם נבחרו הספקים
והקבלנים
ד .בדוק האם עובדים מול רשימת ספקים מאושרים של המועצה האזורית.
ה .בדוק כיצד נקבע גובה המחיר לביצוע הפרויקטים? מהם הקריטריונים המקצועיים
ו .בדוק האם קיימים מחירים מנופחים ללא הצדקה?
ז .בדוק האם קיימים קשרים משפחתיים ואחרים בין חברי הוועד המקומי לספקים
ולקבלנים המבצעים שנבחרו.
ח .בדוק האם יש פרויקטים0עבודות שבוצעו ולא שולמו לספקים ומדוע
ט .בדוק נוסח ותנאי חוזה אחידים לקבלנים
י .בדוק תנאי תשלום ?
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יא .אופן ביצוע ההזמנה ומועד הנפקתה ?
יב .האם הזמנה ניתנת כנגד תקציב זמין ?
יג .מי מאשר חשבונות חלקיים וסופיים לקבלן ?
יד .מי מבקר את הביצוע ?
טו .איך נבחר קבלן (קריטריונים של ניסיון ,יכולת ,ערבויות וכו)? האם מורשה עפ"י
חוק ?
טז .האם קיימות מחלוקות כספיות ביחס להתקשרויות עם ספקים וקבלנים? אם כן  -על
איזה רקע? האם נובע מניסוח לא ברור של תנאי ההתקשרות ,או טיב העבודה?
 .5מנגנוני ביקורת ופיקוח בוועד המקומי:
א .דרוש דוחות ביקורת אשר בוצעו בוועד המקומי בשנים האחרונות
ב .בדוק את קיומה של ועדת הביקורת
ג .בדוק האם קיימת קרבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת לוועד המקומי
ד .בדוק את פעילותה של ועדת הביקורת :ישיבות ,פרוטוקולים ,דיווחים לתושבי
הישוב ,דוחות ביקורת.
ה .בדוק האם מתקיים דוח מעקב תיקון ליקויים כנדרש
ו .בדוק קיום מינוי רו"ח לוועד המקומי
ז .בדוק האם הועד מקומי הגיש למועצה דוח כספי מבוקר בידי רואה חשבון
ח .בדוק דוחות כספיים לשנים ....אשר הוגשו לאישור המועצה ואת החלטות המועצה
הכתובות בנוגע לתקציבים אלו
ט .בדוק את מנגנוני הבקרה והפיקוח על הוועד המקומי .וכיצד הם באים לידי מימוש
בשטח.
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