
המועצה המקומית
מונד-תל 

מבקר
המועצה
דין וחשבון שנתי

20
14



258מתוך2עמוד
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

המועצה המקומית 
מונד-תל

מבקר המועצה

דין וחשבון שנתי 
14מספר 

2014לשנת 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מבקר המועצה

ין וחשבון מבקר המועצהד
2014לשנת 

(כולל הערות ראש המועצה)

,מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה, פרסומם

מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצה, ללא

ב 170לפי סעיף -נטילת אישור מטעם מבקר המועצה, אסור

עצות, ה לפקודת המו13לפקודת העיריות, המוחל מכוח סעיף 

) לפקודת העיריות, המוחל 1ג(170מאסר שנה לפי סעיף -ודינו

ה לפקודת המועצות.13אף הוא מכוח הסעיף 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וצות המקומיותו(ו) לצו המוע145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מונד-מועצה מקומית תל

ביקורתהדו"ח 

בנושא

פיתוח תל מונדהחברה הכלכלית לפעילות 

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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10.......................................................................................................................................כללי.1
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14........................................................................................................................הממצאיםעיקרי.4

43................................................................................................................וביובמיםאגרותגביית.5

49............................המועצהלחשבונותוממנהכליתהכלהחברהשלשוטףלתפעול193פרויקטכספיהפניית.6

51................................................................למועצההכלכליתהחברהביןמשרדושירותישכירותהסכם.7

55.............................................................................................המועצהידיעל" תפעולשירותי"חיוב.8
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63.....................................................................................עירונייםבתאגידיםמינוייםכשירותבדיקת.10
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68...............................................................................................................הכלכליתהחברהתקנון.12
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77......................................................................................................................והתקשרויותרכש.15
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80...................................................................................................................אגרותגבייתנאותות.17

81......................................................................................................הכלכליתבחברהביקורתועדת.18

82...........................................................................................................................עבודההזמנות.19

85..............................................................................................................................משפטייועץ.20

:נספחים
אגרות מים וביוב שנגבו על ידי החברה הכלכלית במקום תאגיד המים.-נספח א'
.31.12.12וכרטסת בגין הוצאות תפעול מהחברה הכלכלית למועצה בתאריך למועצהצ'ק תשלום-נספח ב'
מונד.-אישור יסוד החברה הכלכלית לפיתוח תל-נספח ג'
.193מסמך תקציב נדרש להשלמת פרויקט במתחם תב"ע -נספח ד'
ועד לתאריך 1.1.11של החברה הכלכלית המנוהל במועצה מתאריך705001700כרטיס הנהלת חשבונות -נספח ה'

6.10.14.
.193דוגמה לחיוב החברה הכלכלית על ידי המועצה בעמלת גביה לתשלומי פיתוח ת.ב.ע -נספח ו'
דוגמה לחיוב החברה הכלכלית על ידי המועצה ב"שירותי תפעול".-נספח ז'
לפעילות החברה הכלכליתהסכם בין החברה הכלכלית למועצה בגין שירותי תפעול וסיוע עובדי מועצה-נספח ח'
.14.12.14תגובת מזכירת החברה הכלכלית מתאריך -נספח ט'
.15.12.14תגובת ראש המועצה לשעבר מתאריך -נספח י'

.3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מתאריך -נספח יא' 
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258מתוך10עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כללי.1

,513466649מספר חברה כלית") (להלן: "החברה ו/או "החברה הכלמונד בע"מ - תוח תליהחברה הכלכלית לפ.1.1

.4.11.03התאגדה ונרשמה על פי חוק החברות בתאריך 

החברה הינה תאגיד עירוני המהווה ישות משפטית נפרדת.

תאגיד עירוני, ככלל, נועד לשמש כלי בידי הרשות המקומית לביצוע המשימות המוטלות עליה והוא משמש מעין .1.2

עירוני הוא ישות משפטית הנושאת את עצמה, ואין רואים בו מחלקה זרוע ארוכה עבורה. בה בעת, התאגיד ה

ממחלקות הרשות המקומית. מרגע התהוותו קונה לעצמו התאגיד העירוני זכויות וסמכויות וכן נושא בחובות. 

חובת הזהירות היא שהתאגיד לא יהפוך לנטל כספי וניהולי על הרשות המקומית.

הינה כדלקמן: בהתאם לתקנון החברה, מטרת החברה .1.3

מונד. לרבות, - "לפתח ולחזק מבחינה כלכלית את תחום שיפוטה של המועצה המקומית תל

להשקיע, ליזום, להקים, לייסד, לפתח, לארגן, לנהל ולהפעיל בין במישרין ובין בעקיפין, מפעלי 

.תעשיה, מלאכה, מסחר...ייזום תוכניות פיתוח והשקעה באזור..."

, בין היתר, הוראות לייסוד וניהול תאגיד עירוניקובע1950-(א), תשי"את המקומיות א לצו המועצו146סעיף .1.4

כדלקמן:
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258מתוך11עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

2014כל אחד המורכב, למועד הביקורת, בחודש יוני ₪ 1מניות בנות 50,000הון המניות הרשום של החברה הינו .1.5

כדלקמן:

מניות.49,991-מניות רגילות בבעלות מועצה מקומית תל מונד
מניות.8-ניות הנהלהמ

מניה.1-ראש המועצה

החלטת דירקטוריון החברה במינויו אושרלאחר ש, זאת1.3.14מנכ"ל החברה סיים את תפקידו בחברה בתאריך .1.6

.12.6.11תאריך מ35מספר 

.1.3.14אריך כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית החל מת26.12.13מזכיר המועצה מונה בישיבת דירקטוריון מתאריך 

את הרשות המקומיות באופן הקמה "נוהל הקמת חברה עירונית" עוסק ומנחה 5/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים .1.7

תאגיד עירוני.

: בהתאם לדוחות הכספיים של החברה2011-2013החברה לשנים מדוח על הפעילות של להלן נתונים עיקריים .1.8

2013סעיף בדוח על הפעילות

(₪)[*]

2012

(₪)

2011

(₪)

2,113,4634,608,51210,040,004מחזור הפעילות

)9,569,213()4,353,557()2,251,860(עלות הפעילות

)640,803()865,859()745,651(הוצאות הנהלה וכלליות

)11,746(5,466)347(הכנסות (הוצאות) מימון

3,6763,269-שערוך ניירות ערך

)178,489()601,762()884,395(רווח (הפסד) לשנה

אך טרם נחתם.של החברה הוגש על ידי רואה החשבוןהכספיהדוח10/14[*] נכון למועד הביקורת בחודש 

חשבונות בנק, כדלקמן:6מנוהלים הכלכלית בחברה .1.9

מס' מהות החשבון#

חשבון

יתרה כספית לתאריך הערותסניףבנק

29.9.14

"עובר ושב" שוטף של .1

חברה הכלכליתה

ועד לתאריך 2004משנת 394פועלים244451

עו"ש החכ"ל 29.10.12

התנהל בחשבון פועלים 

מונד.-תל654בסניף 

2,163.82.₪

89פרויקט תב"ע .2

(מכרז רמ"י בסמוך לבי"ס 

נוף ילדות)

נוהלו 2012עד לשנת 394פועלים304055

89הכספים בגין פרויקט 

186600/34בחשבון בנק 

בנק לאומי.835ניף ס

₪ 376,139.10עו"ש: 

338,259.21₪ני"ע: 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מס' מהות החשבון#

חשבון

יתרה כספית לתאריך הערותסניףבנק

29.9.14

237תב"ע .3

(אזור תעסוקה)

3.92₪עו"ש: -394פועלים265807

193תב"ע .4

(אחוזת הדרים סובב וילה)

111,827.63₪עו"ש: -394פועלים424123

410,779.80₪ני"ע: 

אגרות והיטלים בנושא .5

(תאגידי חוץ)מים וביוב

נמסר לביקורת על ידי 394פועלים111222

מזכירת החברה הכלכלית, 

כי למועד הביקורת שימש 

.193רק לתב"ע 

₪.3,489.33עו"ש: 

₪.68,673.46ני"ע: 

לא פעיל..29.10.12מתאריך חשבון 394פועלים10524745תב"ע .6

, המוחל ) לפקודת העיריות3א(ג)(170סעיף ם להתאבשל המועצה עדה לענייני ביקורת ודוח זה נערך עפ"י הנחיית הו.1.10

.לפקודת המועצות המקומיות47מכח תיקון מקומיותעל מועצות 

מטרת הביקורת.2

, עמידה בהוראות חוק רלוונטיות, בחינת החשיפות בתהליכים השונים וקיום בחברה הכלכליתסקירת תהליכי העבודה 

כללי בקרה נאותים.

מתודולוגיה.3

.2014לשנת II- מחצית הוצע בדוח הביקורת ב.3.1

בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה..3.2

בוצעה סקירה של חשבונות הבנק החברה הכלכלית..3.3

.ובכלל זה דוחות כספיים ומאזני בוחןנסקרו רישומי הנהלת חשבונות.3.4

ניתוח מסמכים ואסמכתאות.הביקורת ביצעה .3.5
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וות המקומיותו(ו) לצו המועצ145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:תגובות

האחראית בין מזכירת החברה הכלכלית בהשתתפות התקיימה טת דוח הביקורתוהצגת טיוישיבת אימות ממצאים)

ומבקר , הרכש והתפעול השוטף)גבית הכספים, ניהול חשבונות בנק, ריכוז החיובים מהספקים, הקשר עם הרואה חשבוןהיתר על 

., לאימות הממצאים המפורטים בדוח הביקורת29.9.14בתאריך המועצה 

ואף החברה הכלכליתמנכ"ל המשמש כמ"מ מזכיר המועצהבהשתתפות תגובות ם וקבלת ת אימות ממצאיוישיב

. 9.11.14-ו21.10.14,26.10.14בתאריכים והתקיימומבקר המועצה, בחברה הכלכלית כדירקטור

ח תגובות מזכיר המועצה אשר שולבו כלשונן בגוף דווהתקבלות דוח הביקורת הוצגה באופן מלא טבישיבות אלה טיו

הביקורת.

 המשמשת אף כדירקטורית בחברה הכלכלית המועצהבהשתתפות גזבריתתגובות ישיבות אימות ממצאים וקבלת

. 1.12.14-ו27.11.14התקיימו בתאריכים ,ומבקר המועצה

אשר לנושאים הכספיים, בישיבות אלה טיוטת דוח הביקורת הוצגה באופן מלא והתקבלו תגובות גזברית המועצה 

ו כלשונן בגוף דוח הביקורת.שולב

 הופצה לראש המועצה לשעבר, מזכיר כולל התגובות הנ"ל ששולבו בגוף טיוטת דוח הביקורת, טיוטת דוח הביקורת

המשפטית של המועצה, גזברית המועצה, מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר ומזכירת המועצה המועצה, היועצת 

.2.12.14לקבלת תגובות בתאריך 

האחראית בין היתר על גבית הכספים, ניהול חשבונות בנק, ריכוז החיובים מהספקים, הקשר עם רת החברה הכלכלית תגובת מזכי)

, ומשולבת במלואה כנספח ט' לדוח הביקורת.14.12.14התקבלה בתאריך הרואה חשבון, הרכש והתפעול השוטף)

 ומשולבת במלואה כנספח י' לדוח וניבדואר אלקטר15.12.14תגובת ראש המועצה, לשעבר, התקבלה בתאריך ,

הביקורת.

 ומשולבת במלואה כנספח יא' לדוח הביקורת.3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית, לשעבר, התקבלה בתאריך ,



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך14עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

עיקרי הממצאים.4

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

1.

החל מתאריך גבתהמונד -החברה הכלכלית תל

היטלים ואגרות בתחום 9.12.13ועד לתאריך 16.1.12

לאחר העברת הפעילות 193המים והביוב בגין תב"ע 

לתאגיד המים, זאת בניגוד להוראות ההסכם בין 

המועצה לתאגיד המים והוראות הרגולציה.

היקף הגביה בגין היטלי ואגרות מים וביוב שבוצעה 

לתאגיד המים מסתכם ובחברה הכלכלית ולא הועבר

.הופקדו בפועל בבנק)₪ 208,659(272,373₪לסך 

בחשבון הבנק לניהול גביית אגרות מים וביוב (חן 

-29.9.14) קיימת יתרה כספית נכון לתאריך 111222

₪.72,162בסך 

₪.136,497לאמור: חוסר כספי בסך 

הנ"ל בוצע למרות ציון בפרוטוקולים השונים, כי 

.[ראה דוגמאות בגוף הדוח]הדבר מנוגד להוראות

5

על ידי ש להעביר את הכספים שנגבוי

בגין היטלי/אגרות מים החברה הכלכלית

לתאגיד המים ,להנחיותוביוב בניגוד 

והביוב.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

" חדלה החברה הכלכלית לגבות 12/13החל מחודש

193מים וביוב בפרויקט כספים בגין אגרות והיטלי 

בהתאם להוראות וההסכמים. 

 אפעל לקיים דיון בדירקטוריון החברה הכלכלית לקבלת

החלטה בהמלצת הביקורת.

 חשוב לציין, שתאגיד המים אמור להשקיע סכומי כסף

מהותיים לביצוע עבודות הכרחיות בתחום המים ביישוב, 

ויש חשש שבמצבו הכספי הנוכחי של תאגיד המים לא

תהיה לו יכולת כספית לבצע זאת. נתון זה יהיה חלק 

מהשיקולים בפני דירקטוריון החברה".

לשעבר מנכ"ל החברה הכלכליתו המלאה בכתב שלראה תגובת

כנספח יא' לדוח הביקורת.-3.1.2015ך מתארי



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך15עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

2.3

לפעילות השוטפת של הועברו 193כספי פרויקט 

חשבונות ם הכספים הועברו להחברה הכלכלית ומש

פעילות שוטפת לצורך כיסוי מועצההבנק של ה

חברה הכלכלית על ידי המועצה בגין לחובות שנרשמו ו

הכל בזמן , ]8[ראה בהרחבה פרק "שירותי תפעול" 

יםמשלמויתרה מכך, לאלא הסתיים 193פרויקט ש

.של החברהאחריםבפרויקטים תשלומים לספקים

גוף הדוח.נושא בבהחכ"לטות דירקטוריוןראה דוגמאות להחל

כבר לפני למעלה למרות שהכספים הועברו בחלקם

לא הוחזרו 10/14משנה וחצי, הכספים נכון לחודש 

.193לחשבונות הבנק של פרויקט 

העדפת העברת כספים מהחברה לדעת הביקורת, 

חברה הכלכלית), בבעלי השליטה(הכלכלית למועצה 

בגינו התקבלו הכספים לא שהפרויקט בו בזמן 

שספקים ונותני שירותים סיפקו את הסתיים ו

(בכלל שירותם לחברה הכלכלית ולא מקבלים תמורה

עשויה להוות, לכאורה, העדפת -הפרויקטים)

.נושים

6

יש להימנע מהעברת כספי פיתוח )א(

ופרויקטים יעודים שהתקבלו 

ותושבים, בגינם כספים מיזמים

.לתפעול שוטף של החברה

יש להקפיד שכל תקבול יופקד )ב(

, כך ובחשבון הבנק הייעודי של

שיהיה נתיב ביקורת ופיקוח נאות 

אחר הפעילות הכספית בכל 

פרויקט.

יש להימנע מהעברת כספים )ג(

מהחברה הכלכלית למועצה 

המהווה בעל שליטה ולנתק, ככל 

הניתן, את פעילות החברה 

הכלכלית מפעילות המועצה.

המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה תגובת מזכיר המועצה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"כל ההחלטות בוצעו בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה".

היוצאנמסר לביקורת על ידי מנכ"ל החברה הכלכלית 

:20.10.14בתאריך 

"על מנת לשלם למועצה את החיובים החודשיים שחייבה 

ם של החברה את החברה הכלכלית ולאור קשיי תזרי

הכלכלית, התקבלה החלטה לבצע העברות כספים (הלוואות) 

בין פרויקטים, על מנת, לאפשר תפעול שוטף של החברה 

ברה הכלכלית לא . ללא העברות כספים אלה לחהכלכלית

".היתה יכולת לשרוד

לשעבר מנכ"ל החברה הכלכליתו המלאה בכתב שלראה תגובת

וח הביקורת.כנספח יא' לד-3.1.2015ך מתארי



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

3.

-למול המועצה המקומית תלהחברה הכלכלית חתמה 

בתאריך "ירות ושירותי משרדכש"על הסכם מונד 

לאחר מועד פקיעת ההסכם הנ"ל, נחתם . 16.12.2004

.31.5.2012ועד לתאריך 1.6.2007הסכם נוסף בתאריך 

המועצה מחייבת מדי חודש את החברה הכלכלית 

בגין הסכם שפג שכירות" ו"שירותי משרד"ב"דמי

.31.5.12תוקף מתאריך 

7

יש לחתום על הסכם עדכני בין )א(

החברה הכלכלית למועצה (בעל 

השליטה).

כל חיוב הדדי נדרש להיות מעוגן )ב(

במסגרת הסכמים תקפים וחתומים 

בין החברה הכלכלית למועצה.

:27.11.14גזברית המועצה מתאריך תגובת 

יעוגן הסכם חדש בין החברה ת מקובלת ו"הערת הביקור

."הכלכלית למועצה

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

"אכן, מעולם לא ראיתי את ההסכם, איש לא הציג אותו .א

בפניי.

למעשה, התוודעתי להסכם ע"י המבקר (בביקורתו .ב

הנוכחית)."

ך מתארילשעבר מנכ"ל החברה הכלכליתו המלאה בכתב שלראה תגובת

כנספח יא' לדוח הביקורת.-3.1.2015



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

4.

להסכם בין החברה הכלכלית למועצה7.1בסעיף 

השכירות יהיו בסך כי דמי ,נקבע1.6.2007מתאריך 

והמחירים יהיו צמודים למדד בתוספת מע"מ₪ 600

המחירים לצרכן.

את מדי חודשהמועצה מחייבת 12/13נכון לחודש 

בגין שכירות ש"ח1,250החברה הכלכלית בסך 

בעוד הצמדת סכום השכירות הקבוע משרדים, 

ועד 15.4.04החל מתאריך ₪ 600בהסכם בסך 

₪.751.19מסתכם לסך -31.12.13לתאריך 

את מחייבת מועצה חיוב עודף חודשי שה:לאמור

(נכון 500₪-כבסךבנושא שכירות החברה הכלכלית 

ביחס לקבוע בהסכם החתום מתאריך ),12/13לחודש 

1.6.2007.

7

יש לגבות "דמי שכירות" בהתאם 

להוראות ההסכם החתום.

במידה ודמי השכירות התקופתיים 

עודכנו על ידי המועצה, יש לעדכן 

בהתאם את ההסכם החתום ולאשרו 

בדירקטוריון החברה הכלכלית.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14לית ודירקטור בחברה בתאריך הכלכ

,העברתי מסמך לראש המועצה דאז26.12.11בתאריך "

כמזכיר לו עיבו אני מוד,שכיהן כיו"ר החברה הכלכלית

על פי הוראות החשב מטעם משרד הפנים שהמועצה

בו פועלת 3נערכה שמאות לנכס ברחוב מצדה ,במועצה

₪.1,250ך החברה הכלכלית ועודכנו דמי השכירות לס

במידה והחברה החיוב החודשי מבוצע בהתאם למכתב הנ"ל.

."הכלכלית תמשיך לפעול הנושא יוסדר

:27.11.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 

יוכן הסכם חדש בין המועצה הערת הביקורת מקובלת ו"

לחברה הכלכלית שבו יתוקן החיוב בהתאם לשמאות".

:3.1.15ר מ.ב מתאריך תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעב

"כאמור, לא ידעתי על החוזה ומכאן שגם לא ידעתי 

שהתשלום גבוה יותר מהמוסכם".

ך לשעבר מתארימנכ"ל החברה הכלכליתו המלאה בכתב שלראה תגובת

כנספח יא' לדוח הביקורת.-3.1.2015



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

5.

להסכם בין החברה הכלכלית למועצה7.2בסעיף 

י החברה הכלכלית תשלם "שירותי משרד" על כ,נקבע

עלות המעביד של ₪.5,500-בסיס חודשי בסך של כ

."ת בהיקף של משרה מלאה בחברהקהעובדת המועס

המועצה מחייבת את החברה 2013לשנת נכון 

בגין לחודש, ₪ 10,224של ממוצע הכלכלית בסך 

הוראות ההסכם מגדירות "שירותי משרד", בעוד

₪.5,500-של כתשלום בסך

את מחייבת מועצה חיוב עודף חודשי שהלאמור:

של בסך בנושא "שירותי משרד" החברה הכלכלית 

לחודש, זאת ביחס לקבוע בהסכם ₪ 3,000-כ

.1.6.2007החתום מתאריך 

7
יש לגבות תשלום בגין "שירותי משרד" 

בהתאם להוראות ההסכם החתום.

:1.1427.1תגובת גזברית המועצה מתאריך 

יוכן הסכם חדש בין המועצה הערת הביקורת מקובלת ו"

לחברה הכלכלית שבו יתוקן החיוב בהתאם לעלות מעביד 

משרה של העובדת". 100%בשיעור 

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

"כאמור, לא ידעתי על החוזה ומכאן שגם לא ידעתי 

שהתשלום גבוה יותר מהמוסכם".

ך לשעבר מתארימנכ"ל החברה הכלכליתו המלאה בכתב שלראה תגובת

כנספח יא' לדוח הביקורת.-3.1.2015
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258מתוך19עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

6.

החברה הכלכלית פעלה ללא מנכ"ל עובד החברה, 

ועד לתאריך 28.2.2010בתקופה שמתאריך 

כמ"מ מונה מזכיר המועצה הנ"ל . בתקופה 12.6.2011

.מנכ"ל החברה הכלכלית

שימש בתקופה הנ"ל לאור העובדה שמזכיר המועצה 

כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית, החליט דירקטוריון 

המועצה תחייב את החברה הכלכלית החברה, כי 

של שנה לתקופה₪ 180,000בסך " שירותי תפעול"ב

-, ב31.12.2011ועד לתאריך 1.1.2011בלבד, מתאריך 

לחודש).₪ 15,000(תשלומים שווים12

.בגוף הדוחות דירקטוריון החכ"להחלטמיםראה ציטוט

החברה הכלכלית מולגבותהמועצה המשיכה לחייב 

לחודש, ₪ 15,000, בסך מדי חודש"שירותי תפעול"

בחברה שמונה מנכ"ל לאחר2011בשנת ם גם בחודשי

משרה מלאה.הכלכלית המועסק ב

גם לא שונה ולא הוקטן,סכום החיוב החודשייודגש: 

כמ"מ החברה לתפקדאחר שמזכיר המועצה הפסיק ל

במשרה לחברה הכלכלית הכלכלית ומונה מנכ"ל 

.1.9.11תאריך ובשכר מלא ממלאה

8

יש להימנע מהעברת לדעת הביקורת, .א

תשלום מהחברה הכלכלית למועצה 

בגין העסקה, לכאורה, של בעלי 

תפקידים במועצה (המשמשים אף 

כדירקטורים בחברה הכלכלית) 

גרת החברה הכלכלית. במס

במידה ולחברה הכלכלית אין זכות .ב

בחון קיום כלכלית עצמאית, יש ל

החברה הכלכלית כדאיות הפעלת

תוך שקלול מכלול ההשלכות כולל 

השלכות מיסויות (החברה הכלכלית 

צברה הפסדים משנים קודמות).

ככל שהחברה הכלכלית נדרשת .ג

להעביר תשלומים למועצה (בעל 

העסקת דירקטורים של שליטה) כנגד 

מסגרת הפעילות החברה הכלכלית ב

חברה הכלכלית, יש השוטפת של ה

לקבל אישור של ועדת הביקורת 

של החברה והאסיפה הכללית

, על מנת, להגביר את הכלכלית

.הפיקוח והבקרה אחר פעילות זו

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 

:11.149.ודירקטור בחברה בתאריך 

, 2011הגם שמונה מנכ"ל לחברה הכלכלית במהלך שנת ".א

נדרשתי לבצע חפיפה והעברת מקל מסודרת. 

כמו כן, מהנדס המועצה ומנהל תשתיות סייעו לי בהפעלת .ב

החברה ולמיטב ידעתי המשיכו לתת סיוע למנכ"ל הנכנס לא 

רק מכח תפקידם. 

לאור הערת הביקורת הנושא יבחן שוב..ג

שאף בעל תפקיד לא זכה לתגמול אישי כלשהו יש להדגיש, .ד

."בגין פעילותו בחברה הכלכלית

בתאריך מ.ב לשעבר כ"לנמסר לביקורת על ידי מנכ"ל הח

20.10.14:

ההחלטה לגבות "שירותי תפעול" התקבלה לפני כניסתי "

ה כמנכ"ל בעלי התפקידים במועצה לא מילאו תבתקופלתפקידי. 

(לחברה היו תי צריך סיוע שלהםתפקיד בחברה הכלכלית, לא היי

ולא רציתי לשלם למועצה ללא צורך ועל כך יועצים מטעמה)

. וחוסר רצון לשלם חיובים אלההצגתי השגות מספר פעמים

שיתוף פעולה של בעלי התפקידים לעיתים גם אם הייתי צריך 

זה בוצע במסגרת (בעיקר של מנהל תשתיות חשמל) במועצה 

, ללא צורך, כ"למועצה לחהגומלין בין הפקידם במועצה ויחסי ת

את העלות והסכומים הגבוהים ,כל שכן,לדעתי, לשלם למועצה

".סיוע שניתןשנדרשו ושולמו שאינם במחירי השוק ביחס ל

ראה תגובתו המלאה בכתב של מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר 

כנספח יא' לדוח הביקורת.- 3.1.2015מתאריך 
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

המשך:משך:ה

:27.11.14תגובת גזברית המועצה בתאריך 

"מבקשת לציין, שמרגע שסיים את תפקידו מנכ"ל החברה .1

מונה מזכיר המועצה 12/10ועד לחודש 3/10הכלכלית מחודש 

כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית והמועצה לא חייבה את 

החברה הכלכלית בעלויות המנכ"ל.

על פי 2011בשנת המועצה חייבה את החברה הכלכלית.2

מתאריך 33החלטת דירקטוריון החברה מפרוטוקול מספר 

24.10.10.

הוגשו למנכ"ל החברה הכלכלית חיובים 2011במהלך שנת .3

חודשיים ולא היתה שום הסתייגות לחיובים אלה."
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

7.

בין המועצה לחברה הכלכלית הסכםהוצג לביקורת 

ך שהמועצה תחייב את החברה הכלכלית בס,נקבעבו

.31.12.11ועד 1.1.11מתאריך ₪ 180,000

מועצה בגין תפעול.לחכ"ל בין הסכם –נספח ח' ראה 

:ממצאים

ההסכם נחתם על ידי ראש המועצה דאז וגזברית .א

) ועל ידי ראש המועצה מטעם המועצההמועצה (

.)מטעם החברה הכלכליתדאז ומזכיר המועצה (

הביקורת בדעה, כי חתימה על הסכם של העברת

כספים בין החברה כלכלית לבעל שליטה 

(המשמשים גם רק על ידי עובדי מועצה (המועצה),

)וכפופים לראש המועצה,כדירקטורים בחברה הכלכלית

מהווה כשל בבקרה הפנימית.

ההסכם, כמו גם, אישור העו"ד לחתימה על .ב

לא כולל ציון תאריך החתימה.-ההסכם 

חולת עו"ד שבמועד תידי ההסכם אושר על .ג

לא היה היועץ , (שכן אין תאריך הסכם)ההסכם

(סיים את תפקידו המשפטי של המועצה

בשוק אלא עו"ד פרטי,כחודשיים קודם לכן)

הפרטי.

בנושא רישוי ,2013המבקר לשנת דוח נמצא בממצא דומה 

עסקים.

8

חתימה על הסכמים בין תאגיד .א

עירוני ובכלל זה החברה הכלכלית 

לפחות תבוצע ) למועצה (בעל שליטה

על ידי בעל תפקיד אחד שאינו עובד 

במועצה ולא כפוף לראש המועצה.

חתם רק לאחר אישור יכל הסכם י.ב

מהיועץ המשפטי הרשמי של 

המועצה.

כל הסכם יכלול ציון מועד החתימה .ג

על ההסכם.

כל אישור של יועץ משפטי לחתימה .ד

בו תאריך ציון העל הסכם, יכלול 

אישור.ניתן ה

כיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה תגובת מז

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"למיטב הבנתי, ההסכם בין המועצה לחברה הכלכלית נחתם 

בתוך תקופת כהונתו של עו"ד בני חן כיועצ"מ של המועצה 

ושל החברה הכלכלית.

. 1.1.2011תחולת ההסכם נקבעה לשנת התקציב הבאה, קרי 

החתימה על ההסכם לבין מימוש ההסכם בתקופה שבין 

בוצעה תחלופה של היועץ המשפטי.

המלצות הביקורת מקובלות עלי".

:27.11.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 

אושר 2011"אני מניחה שהסכם שירותי תפעול לשנת .1

הגם שאין תאריך על ,בתקופת היועץ המשפטי הרשמי

מונה יועץ במועד כניסת ההסכם לתוקףומועד חתימתו

.משפטי אחר

המלצות הביקורת מקובלות"..2
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

8.

המועצה חייבה את החברה הכלכלית בסך זאת ועוד, 

2012מדי חודש, גם במהלך כל חודשי שנת ₪ 15,000

, זאת בעוד החלטת )2012בשנת ₪ 180,000(

וההסכם החתום דירקטוריון החברה הכלכלית 

ב יבוצע באופן חד משמעי, כי החיוים גם יחד,קובע

כאמור ו,31.12.11עד לתאריך אחת בלבד למשך שנה 

במשרה בחברה הכלכלית מונה מנכ"ל כבר לאחר ש

.)12.6.2011תאריך (מונה ב2012בכל שנת מלאה 

ההסכם החתום בין החברה הכלכלית כי , יודגש

למועצה מציין במפורש, שהתשלום יבוצע מתאריך 

2012לשנת ואין הסכם בתוקף –1.1.12ועד 1.1.11

ואילך (בדומה לעובדה שאין החלטת דירקטוריון 

).2012לשנת 

ביום האחרון לשנת הכספים שולמו, כי יש לציין

כספי פיתוח ששילמו מימוןב31.12.12בתאריך 2012

יזמים בעלי נכסים ביישוב, במטרה לפתח את 

היישוב.

מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר בחר לצרף ולשדך 

חריגה בכתב פנימית תרשומת ידנית -לצ'ק התשלום 

ידו.

8

ככל שהחברה הכלכלית נדרשת .א

להעביר תשלומים למועצה (בעל 

שליטה) כנגד העסקת דירקטורים של 

החברה הכלכלית, יש לקבל אישור 

של ועדת הביקורת של החברה 

הכלכלית והאסיפה הכללית, על מנת, 

להגביר את הפיקוח והבקרה אחר 

אף למראית פעילות זו ולמנוע חשש,

עין, של העברת כספי פיתוח מיזמים 

ותושבים לכיסוי גירעונות ולפעילות 

שוטפת של המועצה.

חודשי מומלץ, כי יבוצע תיעוד .ב

בעלי להיקף השקעת השעות של 

, כך כ"לבחהתפקידים של המועצה

התאמתבקר אחרשניתן יהיה ל

למועצה כ"להיקף התשלום מהח

למול השקעת השעות בפועל.

אינו מהווה ,ר תקציב המועצהאישו.ג

מהחברה אישור להעברת כספים 

ם וללא ללא הסכהכלכלית למועצה 

.החלטה של דירקטוריון החכ"ל

:1.12.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"מקבלת את הערת הביקורת. .1

הגם שאין הסכם בתוקף נושא זה תוקצב בספרי המועצה .2

ואושר בתקציב על ידי חברי המליאה. 

ואילך כל חיוב שיבוצע מהמועצה לחברה הכלכלית מעתה .3

יהיה מגובה בהסכם התקשרות חתום ומאושר על ידי 

האורגנים הנדרשים".

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

התשלום מהחברה הכלכלית למועצה בגין שירותי תפעול לא "

ולא בא על חשבון הפיתוח.פגע בפיתוח היישוב

תשלומים אלו בוצעו או בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה 

) או בהתאם לתקציב המועצה המאושר (לשנת 2011(לשנת 

2012.("

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

"ההחלטה התקבלה לפני תקופתי ונאמר לי כי לא ניתן  .1

נכללו בתקציב המועצה.לשנותה משום שהסכום כבר 

אישור וועדת ביקורת: נראה לי שנכון למנות וועדת .2

ביקורת. 

המבקר: נוכחות המבקר בדיוני הדירקטוריון, יכולה .3

להועיל."



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך23עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

:המשך:המשך

ככל שהחברה פעילה ומבצעת .ד

פרויקטים ברחבי היישוב, יש למנות 

מנכ"ל ייעודי, כך שיהיה זמין 

את המשאבים הנדרשים להשקיע

לניהול תקין של החברה והפרויקטים 

, 89המורכבים (בכלל זה: פרויקט 

), ולוודא 105ופרויקט 237פרויקט 

שהחברה עצמאית.

:המשך

ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב. "נמסר לביקורת על ידי מנכ

:20.10.14בתאריך 

כמענה לטענותיי שאין צורך שהחברה הכלכלית תשלם בגין .1

שיתוף פעולה לגיטימי בין החברה הכלכלית למועצה ושאין 

לחברה הכלכלית מקורות כספיים לשלם חיובים אלה 

, נמסר לי, שהמועצה תקצבה בתקציב שלה את 2012בשנת 

ההכנסות מהחברה הכלכלית ולא ניתן לוותר עליהם.

שהחברה 6/12היתה הסכמה בעל פה למיטב זכרוני מחודש .2

תשלומים למועצה בגין 2012נת הכלכלית לא תעביר בש

שכירות, שכר מזכירה ושירותי תפעול. סוכם כי התשלומים 

יתעכבו עד לקבל מקורות תקציביים עתידים (כגון פרויקט 

89.(

בתאריך 2012למרות האמור לעיל, ביום האחרון לשנת .3

, התקבלה דרישה שהחברה הכלכלית תשלם את 31.12.12

הכסף למרות הסיכום הנ"ל. 

, הכנתי תרשומת של מצבה הכספי של החברהר לאו.4

ההתרחשויות והדברים שנאמרו כולל התייחסות היועצ"מ 

משקפים את המצב ה,הכלכליתשל החברה והרואה חשבון

".בפועל

ראה תגובתו המלאה בכתב של מנכ"ל החברה הכלכלית 

כנספח יא' לדוח הביקורת.- 3.1.2015לשעבר מתאריך 
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מהותתגובההמלצה
יות

9.

שעות משקיעה ית נותנת סיוע ומזכירת החברה הכלכל

. מועצהפעילות העבודה ב

אף היה והשקעת השעות היקף הסיוע , 2013שנת ב

מהותי

מזכירת באופן קבוע בהם רבים מהותיות של חודשים (תקופות 

יום בשבוע את מזכירת ראש החליפה החברה הכלכלית 

המועצה. 

ים יומי-יוםבאופן קבוע סייעה בהם חודשים6-תקופה של כ

, ביצוע משמרות במשרדי המועצהחינוךלמחלקתבשבוע 

.)וכד'להחלפת מרכזן המועצה

בגין שעות עבודה אלה, המועצה לא מתגמלת את 

בדומה כפי שניתן היה לצפות החברה הכלכלית 

בגין , המועצה מחייבת את החברה הכלכליתלחיוב ש

המושקעות על ידי עובדי המועצה ,לכאורה,השעות

.כליתבחברה הכל

חוסר ההדדיות.לביקורתברור לא לא ניתן הסבר ו

כי עקב חוסר ההדדיות הנ"ל, לכאורה, יש חשש, 

מועצה, אינו לם מהחברה הכלכליתיהעברת כספ

קשור להשקעת שעות על ידי עובדי המועצה בחברה 

.ולהיפךהכלכלית

8

ככל שהמועצה בוחרת לחייב את החברה 

קידים הכלכלית בגין שעות של בעלי תפ

במועצה בחברה הכלכלית (לאחר קבלת 

האישורים מהאורגנים הנדרשים), יש 

לקזז את השעות המבוצעות על ידי 

מזכירת החברה הכלכלית לסיוע 

בפעילות השוטפת של המועצה.

החברה הכלכלית תעביר דיווח חודשי 

של היקף השעות שעובדי החברה 

.למועצהועיהכלכלית סי

שמש כמ"מ מנכ"ל החברה תגובת מזכיר המועצה המ

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

אכן לא בוצע קיזוז לשעות שהושקעו על ידי מזכירת "

"החברה הכלכלית בעבודת המועצה.

:1.12.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"ככל שמזכירת החברה הכלכלית תמשיך להעניק שירותים 

מהחיוב שהמועצה ושעות בפעילות המועצה, השעות יקוזזו

מפיקה לחברה הכלכלית".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

במשך שנים, עוד בטרם הגעתי לחברה, המזכירה היתה ".1

עובדת המועצה ששימשה כמזכירה בחברה. השכר שלה 

, ומדי חודש הועבר לחברה חיוב המועצהשולם ע"י 

, כגון: דמי בגובה השכר (בנוסף לחיובים אחרים

שכירות), והחברה מימנה את שכר המזכירה.

לא קיזזה את השעות שמזכירת החברה המועצה .2

הכלכלית השקיעה במועצה. הצגתי סוגיה זו מספר 

"לא הסכימו איתי.–פעמים 
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10.

, המועצה החלה לחייב את החברה 2014במהלך שנת 

שירותי הכלכלית בגין "עמלת גביית" (בנוסף ל"

"שירותי בנוסף ל"דמי שכירות" ובנוסף לתפעול", 

משרד"). 

העמלות הנ"ל אינן נכללות במסגרת ההסכם

בין המועצה לחברה הכלכלית (בניגוד החתום 

ל"דמי שכירות" ו"שירותי משרד").

דירקטוריון החברה א נמצא תיעוד בפרוטוקול ל

הכלכלית ו/או המועצה המקומית תל מונד, 

יל לחייב את החברה הכלכלית להחלטה להתח

(בניגוד ליתר ב"עמלות גביה"2014במהלך שנת 

.העמלות)

8

כל חיוב של המועצה את החברה 

הכלכלית (בכלל זה "עמלת גבייה") נדרש 

לקבל אישור המועצה ודירקטוריון 

החברה הכלכלית. חיובים כאמור 

נדרשים להיכלל במסגרת  הסכם 

התפעול החתום בין הצדדים.

ת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה תגוב

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

."הנושא יובא לאישור דירקטוריון החברה הכלכלית"

:27.11.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"בשנים עברו החברה היתה גובה באופן ישיר ועצמאי את .1

אגרות הפיתוח. בעקבות פסק דין דירות יוקרה החברה

אינה יכולה לגבות באופן עצמאי את אגרות הפיתוח. לכן, 

את תשלומי הפיתוח 1.1.14המועצה גובה החל מתאריך 

ומעבירה במלואם את הסכום לחברה הכלכלית ומחייבת 

עמלת גביה בתוספת מע"מ, 0.5%את החברה בשיעור 

.BackToBackבהתאם לחיוב של חברת הגביה 

סדר בהסכם בין המלצת הביקורת מקובלת והנ"ל יו.2

."החברה הכלכלית למועצה
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מהותתגובההמלצה
יות

11.

התשלומים , כמצוין בפרוטוקולי הדירקטוריון

הינם בעיקר למימון שכרו של הכלכלית מהחברה 

וגם כמ"מ מנכ"ל מזכיר המועצה המשמש כדירקטור 

ומהנדס המועצה המשמש החברה הכלכלית

.כדירקטור בחברה הכלכלית

ישור כללים לאקובעותהוראות חוק החברות 

ובפרט בעל שליטה וצדדים קשורים עסקאות עם 

.(ראה בגוף הדוח)העסקת דירקטור בתפקידים אחרים

במהלך תקופה של , כל שכן,התשלומים המהותיים

הכלכלית וגירעונות בחברה מהותייםהפסדים 

בוועדת הביקורת של החברה נולא נדו-ובמועצה 

.באסיפה הכלליתואהכלכלית 

יש חשיבות לקיים דיון פומבי לדעת הביקורת,

(ערוב ולנקוט משנה זהירות בסוגיות כה רגישות 

ללא יכולת צדדים קשורים ובעלי שליטהבין כספים 

, על מנת, לשלול (אף למראית עין) חשש בקרה)

פעילות להעברת כספי פיתוח לכיסוי 

.מועצההשל רעונותי/גתשוטפ

8

ככל שהחברה הכלכלית נדרשת .א

למועצה (בעל להעביר תשלומים

שליטה) כנגד העסקת דירקטורים של 

החברה הכלכלית בחברה הכלכלית, 

יש לקבל אישור של ועדת הביקורת 

של החברה הכלכלית והאסיפה 

הכללית, על מנת, להגביר את 

הפיקוח והבקרה אחר פעילות זו 

ולמנוע חשש, אף למראית עין, של 

מיזמים העברת כספי פיתוח

ת של לפעילות שוטפותושבים

המועצה.

לחייב את מחליטהככל שהמועצה .ב

החברה הכלכלית בגין שעות של בעלי 

(לאחר קבלת אישור תפקידים

יש לבצע , האורגנים הקבועים בחוק)

תיעוד של השעות שהושקעו מחדש 

לקזז את השעות המבוצעות על ידי ו

מזכירת החברה הכלכלית לסיוע 

.מנגדבפעילות השוטפת של המועצה

יר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה תגובת מזכ

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"החברה הכלכלית תפעל לקבלת האישורים הנדרשים.א

. עם בעל שליטהכספיות לביצוע פעולות 

יודגש, כי לא היתה התקשרות ישירה בין הדירקטורים .ב

לחברה הכלכלית והדירקטורים לא תוגמלו כלל באופן 

לומים שבוצעו מהחברה הכלכלית למועצה אישי. כל התש

פי החלטת ם וזאת עלהועברו לקופת המועצה במלוא

במסגרת 10.11.2010(מתאריך מליאת המועצה

הכולל 2011) לאשר את תקציב 705פרוטוקול מספר 

סעיף בהכנסות המועצה בשם "השתתפות תפעול חכ"ל" 

אסיפה חברי הגם שחבריה מהווים(₪ 180,000בסך 

2011התקציב לשנת .)הכלכליתת של החברהכלליה

אושר על ידי משרד הפנים והחשב המלווה שהיה שותף 

להכנתו. באופן דומה מליאת המועצה אישרה את תקציב 

שכלל סעיף הכנסות תפעול מהחברה 2014-ו2012

."הכלכלית

:27.11.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 

"הערות הביקורת מקובלות".
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בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

קיום דיון פומבי: ככלל, אני בעד שקיפות בעשייה "

קל וחומר כשמדובר -הציבורית. ככל שמדובר בכספי ציבור 

בתאגיד של רשות מקומית שתכליתו קידום נושאים 

כלכליים לטובת הציבור. 

ך התקופה בה כיהנתי כמנכ"ל עסקאות עם בעלי ענין: במהל

החברה לא נעשתה התקשרות כלשהי עם בעל עניין. עם זאת, 

החכ"ל חויבה לכבד את החלטה שנתקבלה עוד טרם כניסתי 

לפיה, החברה העבירה למועצה המקומית –לתפקיד 

תשלומים בגין "שירותי תפעול".

כאמור, חוסר שביעות רצוני מהחלטה זו, לא הועיל לחברה. 

כי ההכנסות החזויות בגין שירותי התפעול כבר נעניתי

הוכנסו לתקציב השנתי של המועצה ואין אפשרות לשנות 

זאת."

ראה תגובתו המלאה בכתב של מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר 

כנספח יא' לדוח הביקורת.- 3.1.2015מתאריך 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך28עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

12.

זאת ועוד, בדוחות הכספיים של החברה הכלכלית 

ין כלל דיווח ופירוט אודות א, 2012- ו2011לשנים 

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

למועד הוגש לחברה אך (2013בדוח הכספי לשנת 

ור חדש (שלא היה ביא, נוסף הביקורת טרם נחתם)

אודות "עסקאות קיים בדוחות הכספיים הקודמים)

עם צדדים קשורים", למרות שלא היה שינוי באופי 

.2011שהיו קיימים כבר מ פעילות החברה והחיובים 

בדוחות הכספיים ביאור תשלומי "התפעול" מוצגים ב

בניגוד לסוג החיוב "שירותי "שירותי משרד"כ

בכרטיס וםהחודשייםבחיובניםתפעול" המצוי

.(ולא "שירותי משרד")לת החשבונותהנה

לסכומי "שירותי פיםמצטרסכומי ה"תפעול"

יתן להבחין בין , כך שלא נבהסכםהקבועיםהמשרד" 

(תשלום בגין השקעת שעות "שירותי התפעול"

.דירקטורים) לשירותי המשרד הקבועים בהסכם

לחודש ₪ 15,000התשלום בסך ,לדעת הביקורת

(תשלום נוסף לתשלום מהחברה הכלכלית למועצה 

ו"עמלת תשלום "שירותי משרד",החודשי בגין "דמי שכירות"

משרד"., אינו מהווה "שירותי )גביה"

8

החברה יש לכלול בדוחות הכספיים של 

ביאורים מפורטים אחר הכלכלית

העברת הכספים והתשלומים בין החברה 

הכלכלית למועצה. 

תשלומים בגין העסקת עובדים של 

חברה פעילות הלטובתהמועצה

הכלכלית יוצגו בביאור נפרד.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 
:9.11.14קטור בחברה בתאריך הכלכלית ודיר

"גביית כספים בגין "שירותי תפעול" יוצגו בסעיף נפרד 
בביאור צדדים קשורים. ניתנה הנחיה כאמור כבר בדוחות 

אך טרם נחתמו".,שהוגשו2013

:27.11.14תגובת גזברית המועצה מתאריך 
"הערות הביקורת מקובלות ויש חובה להפריד את הפעילויות 

החברה הכלכלית למועצה בביאור בדוחות השונות בין 
הכספים".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

תשלום שירותי תפעול: הואיל ויש מנכ"ל מכהן, אני .א
בכלל סבור שאין צורך בתשלום עבור שירותי תפעול.

ביאור המפרט תשלומים –בעלי ענין בדוחות הכספיים .ב
ור תשלום לעובדי המועצה: ככל למועצה וביאור נפרד עב

שדברים היו תלויים בי ובמידת הבנתי את חובת הדיווח, 
–הקפדתי על העברת דיווחים מלאים למשרד הרו"ח 

ואף מעבר לכך. דהיינו:  כל תשלום וכל תקבול שבוצעו 
במשרדי החברה, דווחו באופן מפורט (עד לרמה של 

ברו צילום מסמכים, חשבוניות, שיקים וכיו"ב שהוע
לרו"ח החברה). יתרה מכך, מנהלות החשבונות ממשרד 
רו"ח החברה, ממש הקפידו קלה כבחמורה ודרשו 

הסברים על כל נתון שהיה לא ברור בכל מאת האחוזים. 

שטיפלו .ר.וגם רו"ח מ.מ.אני יכול לציין כי גם רו"ח מ.ג
בחברה, עשו מלאכתם נאמנה ולא חסכו במאמצים גם 

למלא תפקידם כראוי."



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

13.

 הרכב 16.6.14למועד הביקורת בתאריך ,

לא כולל נציגי הדירקטוריון של החברה הכלכלית 

, זאת בניגוד להוראות החוק וחוזר מנכ"ל ציבור

.משרד הפנים

 כך גם במועצה היוצאת שסיימה את תפקידה

, הרכב הדירקטוריון של החברה 11/13בחודש 

כנדרש 1/3ולא דהכלכלית כולל נציג ציבור אח

בהוראות החוק.

 חברי המועצה שמונו כדירקטורים בחברה

הינם חברי וועדת הנהלה בלבד הכלכלית

(קואליציה), ללא שמירה על יחסי הכוחות של 

ה לחוזר מנכ"ל .2.4כנדרש בסעיף סיעות המועצה, 

.5/2004משרד הפנים 

9

יש לפעול בהקדם, למינוי חברי .א

ת, זאת דירקטוריון בחברה הכלכלי

בהתאם להרכב הנדרש בהוראות 

החוק.

יש לבחור חברי מועצה שישמשו .ב

כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית, 

ככל הניתן, כך שישמר יחס הכוחות 

של הסיעות במועצה.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 

:9.11.14ודירקטור בחברה בתאריך 

של החברה הכלכלית. ככל "המועצה בוחנת את המשך קיומה 

ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברה הכלכלית נפעל 

לאישור חברי דירקטוריון בהתאם לנוהל ולחוק".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

"על הסף אציין כי מינוי דירקטורים אינו בסמכות המנכ"ל, .א

לא ההיפך...אדרבא הדירקטוריון ממנה את המנכ"ל ו

-ל5קובע כי יש למנות בין 5/05אוכל להוסיף: חוזר מנכ"ל .ב

דירקטורים. ואכן לאורך כל תקופתי, כך היה.9

עתה, לאחר החלפת השלטון ברשות המקומית, כבר אינני 

בתפקיד ולכן לא אוכל להתייחס לדירקטוריון הנוכחי.

אשר לתקופתי היותי בתפקיד:  לאורך רוב התקופה, .ג

חברים.8טוריון מנה הדירק

: החוסר היה בדירקטורית חיצונית הדירקטור החסר.ד

נציגת ציבור. ברם, לאחר שהדירקטורית ), שהיאאשה(

), התפטרה מתפקידה בשל עומס בעבודתה, היה .ר.(עו"ד ע

קושי למצוא אשה שתהיה מוכנה לבצע תפקיד זה 

בהתנדבות (אגב: היתה מועמדת טובה שנרתעה כשהבינה 

"ר).שאין שכ



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

14.

מסקירת הביקורת עולה, כי לעובדי המועצה 

המשמשים כדירקטורים בחברה הכלכלית ולנציגי 

קיים אישור משרד הפנים - הציבור המועצה היוצאת 

תקין.- כנדרש בהנחיות

10
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

15.

מונד מקדמת תוכנית ליעוד -החברה הכלכלית תל

(דופן מערבית של היישוב) 7786בגוש,אזור תעסוקה

.237במסגרת תוכנית בניין עיר (תב"ע) מספר 

של יניהול התקציבהבבדיקת ההביקורת התמקד

:הממצאיםעיקרי להלן הפרויקט. 

 תקין.–לפרויקט נבנה תקציב מתוכנן

 תקציב מול ביצוע בדיקת לא מבוצע הליך של

הפרויקט.לתכנון באופן תקופתי 

אין ריכוז סדור של כל ההוצאות ת, למועד הביקור

(כגון: רישום כל ההוצאות שבוצעו בפרויקט

כל החשבוניות והתשלומים בגיליון אלקטרוני). 

(עשרות מסמכים) מתויקים בקלסרים.

 מניתוח וריכוז החשבוניות והתשלומים

29.5.14שהביקורת ביצעה עולה, כי נכון לתאריך 

237נון תב"ע היקף ההוצאות בתכ(שלב התנגדויות)

, כך מהתכנון התקציבי61%-גדול בשיעור של כ

המסתכמת לסך תקציבית חריגה שנוצרה

בעוד ₪ 821,898-(היקף הוצאות בסך כ311,899₪

.₪)510,000תקציב ההוצאות מסתכם לסך 

.מוצג בגוף הדוחתקציב מול ביצוע פירוט 

11

יש לנהל תקציב מפורט וריאלי לכלל .א

ה הכלכלית, על הפרויקטים בחבר

מנת, למנוע חריגות תקציביות 

והתחייבויות ללא מקורות 

תקציביים. 

יש לכלול בתקציב לפרויקט את כל .ב

הסעיפים הרלוונטיים הנדרשים 

ובכלל זה סעיף בלתי צפוי.

יש לנהל תקציב מול ביצוע באופן .ג

שוטף. בכלל זה, הזנת כל הוצאה 

והתחייבות לגיליון אלקטרוני 

וטף על ההוצאות שיאפשר מעקב ש

וההתחייבויות.

יש להציג אחת לרבעון תקציב מול .ד

ביצוע וצפי הוצאות לדירקטוריון 

החברה.

חל איסור על נטילת התחייבויות .ה

בשם החברה הכלכלית ללא מקור 

תקציבי לכיסוי ההתחייבויות.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 
:14.9.11ודירקטור בחברה בתאריך 

"המלצות הביקורת מקובלות".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

אכן, לא היה גיליון אלקטרוני.".א

אולם, אף כי המסמכים תויקו במס' תיקים שונים (בהתאם .ב
לחוזים עם בעלי הקרקע או לפי ההתקשרויות עם ספקי 

ע.היה מעקב רציף על כל הוצאות תב"–השירות השונים 

בכל מקרה, מדובר ב"משק סגור" של כספים שנכנסו מאת .ג
היזמים על פי חוזים שנחתמו עימם והוצאו עבור התכנון.

: למעשה, זכור לי עם כניסתי לתפקיד היקף התקציב.ד
שנאמר לי כי מימון התכנון יבוצע ע"י הבעלים ואכן זו 
היתה מגבלה תקציבית. אולם לא זכורה לי הרשימה 

אף אם רשימה זו נשלפה -דו"ח כתקציב שהוצגה בטיוטת ה
מאחד התיקים שבחברה (ככל שזכרוני מאפשר, דומה כי 

התקציב שצורף לטיוטא), מוצג כאן בפניי לראשונה.

: לאחר עיון ברשימה, אני רואה בעליל כי עדכון התקציב.ה
ומן הסתם במבחן 2008ההערכה התקציבית נערכה בשנת 

יבות של התייקרויות עדכן אותה (מסלהתוצאה, היה צורך 
. )מדדים ואולי שינויים בצרכים

לפיכך, אני משער כי אילו ידעתי שהתקציב נקבע בגובהו 
הנוכחי, אזי המעקב שלי היה מתנהל אל מול מגבלת 

אות (מה התקציב ובהתאם לצורך הייתי מונע הגדלת ההוצ
מביא זאת לדיון בפנישבדיעבד מוגדר כחריגה) ו

הדירקטוריון."



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

:המשך

 מסקירת פרוטוקולי דירקטוריון החברה הכלכלית

לא נמצא (ולו פעם אחת) דיווח על חריגה 

והתחייבויות בסכומים 237תקציבית בפרויקט 

.הגבוהים מההכנסות ומהתקציב

 חלק מהותי מההוצאות שבוצעו בפועל כלל לא

במסגרת הכנת תקציב הפרויקט.תוקצבו

 חריגה מהותית מתקציב ל והאמור לעילאור

מעוכבים ₪ 222,673חיובים בסך הפרויקט, 

לספקים ולא משולמיםבמשך תקופה ארוכה 

ונותני השירותים.

חשבון הבנק של הפרויקט נכון לתאריך יתרת 

₪.2.37בסך -הינה 29.9.14

11



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

16.

הוראות תקנון החברה בנושא שכרם של עובדי החברה 

- (נושאים מהותיים) לית ומורשי החתימההכלכ

(חוזר מנכ"ל משרד סותר את הנחיות משרד הפנים

ו"נוהל אסדרת חברה עירונית").5/2004הפנים 

אינו כולל במקרים אחרים, תקנון החברה הכלכלית 

התייחסות לנושאים שנדרשת התייחסות פרטנית 

בהתאם להנחיות משרד הפנים.,בתקנון

בגוף הדוח.דוגמאות מפורטות

12

יש להתאים את הוראות תקנון החברה 

הכלכלית להוראות הרגולציה 

המחייבות.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"הלכה למעשה החברה פעלה על פי חוזרי מנכ"ל משרד .1

הפנים בנושאים המצוינים ולא על פי התקנון. 

יוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברהככל ו.2

, נפעל לתיקון התקנון של החברה הכלכלית הכלכלית

בהתאם".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

אינני מבין מה לא בסדר. לדעתי, התקנון הוצג למשרד ".א

הפנים לפני שאושר ע"י רשם החברות.

ן, אז זו לא בעיה, בכל מקרה, אם צריך לתקן את התקנו.ב

בסה"כ ניסוח של היועמ"ש ואישור של משרד הפנים 

ואחר כך להעביר לעיון/רישום רשם החברות.

לעצם העניין: 

ובאישורו 03/2003שכר המנכ"ל: שולם לפי חוזר מנכל .ג

של בן יקר ממשרד הפנים.

הוקפד על חתימת שני מורשים. מורשי חתימה: תמיד.ד

"ע"י הדירקטוריון.) אושרו 3-4סה"כ המורשים (



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

17.

האסיפה הכללית של החברה הכלכלית (מליאת 

, לפני כן לא נבדק)(שנים 5זה לא התכנסה מהמועצה) 

.החוק ותקנון החברהבניגוד להוראות

תאריך בנמסר לביקורת על ידי מזכירת החברה הכלכלית 

" כלל., כי אין ברשותה פרוטוקולים של "אסיפה כללית29.9.14

13

יש לכנס אסיפה כללית של החברה 

הכלכלית כקבוע בהוראות החוק 

ובתקנון החברה.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"ככל ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברה 

הכלכלית נפעל לקיום אסיפה כללית בהתאם להוראות 

ותקנון החברה".החוק 

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

, הופעתי בפני מליאת המועצה מס' פעמים. אחת 2012בשנת "

מהפעמים היתה במסגרת היות המליאה גם האסיפה 

הכללית (אם אני זוכר נכון, לאחר שהופעתי בפני האסיפה 

רו הכללית, יצאתי מאולם הישיבות וחברי המליאה נות

להמשך דיוניהם). אני יכול לשער שפרוטוקול הישיבה צריך 

להימצא אולי תחת כותרת "ישיבת מועצה". 

לא הייתי בתפקיד ובתחילת שנת 2011יוזכר כי בתחילת 

, כבר הוחלט ע"י ראש הרשות על סגירת/הקפאת 2014

החברה...  

אגב: במהלך שנה זו הופעתי בפני חברי המליאה מס' פעמים 

"טיפולי בשינויי חוקי העזר.במסגרת



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך35עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

18.

 מניתוח הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית

),2011-2013(השנים האחרונות3-עולה, כי ב

.גרעוניתפעילות החברה 

בשיעורים ניכרים.גרעון החברה גדל מדי שנה

לא משולמים חיובים של ספקים ונותני שירותים

עקב קשיי תזרים מזומנים ,ומעוכבים מזה זמן רב

של החברה הכלכלית.

14

יש להימנע מליטול התחייבות למול .א

ספקים וקבלנים ללא יכולת פיננסית 

לעמוד בהתחייבויות החברה.

יש לקבוע מנגנון לאישור סדרי .ב

עדיפויות בתשלום חובות לספקים 

ביחס לתשלומים לבעל שליטה 

(המועצה), על מנת להימנע מהעדפת 

נושים.

ובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה תג

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

אכן על פי הדוחות הכספיים לשנים המצוינים בדוח "

-הביקורת הגרעון המצטבר של החברה הכלכלית הלך וגדל ב

השנים האחרונות. יחד עם זאת, זה המקום להדגיש, 3

ספים מקופת שבמהלך שנות פעילות החברה הועברו כ

החברה לפיתוח פרויקטים לרווחת הציבור בהיקף של 

כך שבפועל החברה לא גרעונית. ,2,000,000₪למעלה מ 

2013חשוב לציין, שהגרעון הגדול בפעילות החברה בשנת 

נובע מעצירת כספי פיתוח לפרויקטים שאמור להשתנות 

ובמהלך השנים הבאות, זאת 2014פלאים בסוף שנת 

א', 89יסת כספי פיתוח בהיקפים גדולים לתב"ע כתוצאה מכנ

".ד'148ולתב"ע 105לתב"ע 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך36עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

19.

ולא קיבלה החברה הכלכלית לא ביצעה מכרזים 

לאף התקשרות שנדגמה על ידי הצעות מחיר 

.(אזור התעשייה)237הביקורת בפרויקט 
15

יש לקבל הצעות מחיר וביצוע מכרזים 

ותקנון החברה בהתאם להוראות החוק 

כמקובל בהליכי רכש והתקשרויות עם 

ספקים נאותים.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"המלצת הביקורת מקובלת ותיושם".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

"נכון.

ק מכרזים ותיק הצעות מחיר כתבתי נוהל לפיו יש לנהל תי

וכו'. תיק זה הוצג לרו"ח אשר מונה ע"י משרד הפנים כדי 

במקביל לכך שדודי ספיר –לבדוק את החברות הכלכליות 

התחיל להנהיג נוהל חדש בנושא זה.

עם פרישתי מתל מונד, תהליך נקטע במהלכו."



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך37עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

20.

ביצוע (מועד סיום 11/14ועד לחודש 2008משנת 

הובא פעם אחת בלבד לדיון דוח –ביקורת שטח) 

(פרוטוקול 2008כספי של החברה הכלכלית בגין שנת 

).27.7.10מתאריך 702מספר 

הדוחות הכספיים של ) 11/14למועד הביקורת (חודש 

לא הובאו –2013ועד 2009החברה הכלכלית לשנים 

ה במועצולא ניתן דיווח כספי לדיון במליאת המועצה

.אחת לשנה כנדרש בהנחיות

כתוצאה, הליך הפיקוח והבקרה אחר פעילות החברה 

הכלכלית ומצבה הכספי נפגם.

16

יש להציג דין וחשבון אחר הפעילות 

הכלכלית והפעילות העסקית של החברה 

הכלכלית, לאל הפחות בתדירות של 

אחת לשנה, בפני האסיפה הכללית של 

החברה הכלכלית ומליאת המועצה.

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

, הופעתי בפני מליאת המועצה מס' פעמים. אחת 2012בשנת "

מהפעמים היתה במסגרת היות המליאה גם האסיפה 

הכללית (אם אני זוכר נכון, לאחר שהופעתי בפני האסיפה 

הכללית, יצאתי מאולם הישיבות וחברי המליאה נותרו 

). אני יכול לשער שפרוטוקול הישיבה צריך להמשך דיוניהם

להימצא אולי תחת כותרת "ישיבת מועצה". 

לא הייתי בתפקיד ובתחילת שנת 2011יוזכר כי בתחילת 

, כבר הוחלט ע"י ראש הרשות על סגירת/הקפאת 2014

החברה...  

אגב: במהלך שנה זו הופעתי בפני חברי המליאה מס' פעמים 

"חוקי העזר.במסגרת טיפולי בשינויי 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך38עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

21.

מבדיקת חיובי אגרות והיטלים על ידי החברה 

נמצא מקרה, (מדגם מצומצם)12/13הכלכלית לחודש 

חייבה באופן שגוי (חיוב במהלכו החברה הכלכלית

חסר) יזם בעת הגשת בקשה להיתר בניה.

הכלכלית חייבה את היזםשנדגם, החברהבמקרה 

בגין היטל "רחוב משולב", בעוד לכל מ"ר 12.56בסך 

38.25החיוב הנכון בהתאם לחוק העזר המקומי הינו 

למ"ר).25.69למ"ר (חיוב חסר של ₪ 

לאור ממצאי הביקורת ואיתור החיוב השגוי במהלך 

הבדיקה, החברה הכלכלית הפיקה חיוב נוסף ליזם 

₪.813.44בסך 

17

יש לחייב יזמים ותושבים באגרות .א

להוראות חוקי והיטלים בהתאם

העזר המקומיים.

יש ליצור הליך של גורם מבצע וגורם .ב

אחר מבקר ומפקח, על מנת, 

לצמצמם ככל הניתן מקרים של 

חיובים שגויים.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

"לאור הערת הביקורת החיוב תוקן. 

ת והיטלים לאחר תום הביקורת נגבים על חיובי אגרו,ככלל

ידי המועצה ולא עוד על ידי החברה הכלכלית".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

אכן, הוטל על תושב חיוב בתקופה שבה שונו תעריפי "

ההיטלים. 

(מרכיב הבנוי החיוב נעשה על בסיס תעריףמקור הטעות:

, ותוקנה  ביום:  1.12.13-רסם בשפולסלילת רחובות) 

16.12.13.

התעריף בעוד שמ"ר\12.56₪היקף הטעות: החיוב היה לפי 

813.44סה"כ עלות השגיאה: מ"ר.\38.14₪מעודכן היה ה

.₪

אף כי יש להימנע מטעויות, איש אינו חף מטעות. עם זאת, 

מן הראוי לתקן את הטעות מיד עם גילויה (גם אם היה צורך 

."ולא משנה על איזה סכום מדובר)–גביית יתר להשיב



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך39עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

22.

5/04ביקורת כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ועדה 

דירקטוריון פתלא מונתה בעת החלוחוק החברות, 

ואילך.2008החברה במהלך השנים 

חודשועדת ביקורת בחברה הכלכלית לא התכנסה מ

כנדרש בהוראות.ואילך4/2008

18

יש למנות ועדת ביקורת בחברה .א

הכלכלית.

ועדת ביקורת נדרשת להתכנס .ב

ולבחון באופן תדיר את פעילות 

החברה הכלכלית.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברה במידה"

".הכלכלית ההמלצות תיושמנה

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

נכון, צריך למנות וועדה ולהקפיד שתתכנס מעת לעת..."

זהו נושא שצריך להידון ע"י הדירקטוריון ולבחור את נציגיו 

"רצוי שהמבקר יהיה מעורב בתהליך זה.

23.

בפנקסי הזמנות בחברה הכלכלית עושים שימוש 

(חוברת כרוכה של הזמנות עבודה עבודה ידניים

ידניים עם העתק כימי).

כתוצאה: לא ניתן להפיק דוח של היקפי הזמנות 

העבודה לכל ספק, בכל רגע נתון, על מנת לבדוק את 

(נדרש לעבור באופן היקף ההתקשרות עם כל ספק 

.ידני על כל הזמנות העבודה בכל הפנקסים)

19

נות העבודה של יש לנהל את מערך הזמ

קבלנים, ספקים ונותני שירותים בחברה 

הכלכלית באופן ממוחשב, כך שניתן 

יהיה בכל רגע נתון לבחון את היקף 

ההתקשרות על כל ספק.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

רה ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החבבמידה "

הכלכלית המלצות הביקורת תיושמנה".

:3.1.15תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ.ב מתאריך 

"בהחלט נכון. זהו חלק מתוך הצעתי לנוהל הזמנות 

ותשלומים.

צריך לנהל מעקב אלקטרוני, אבל בכל מקרה, יש להמשיך 

לנהל הזמנות ידניות משום הצורך להחתים שני מורשי 

"ר יהיה להזין חתימה אלקטרונית...).חתימה (אלא אם אפש



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך40עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

24.
ללא - מהותיים בסכומי כסף ספקים התקשרויות עם 

19הסכם וללא הזמנת עבודה.

בגין כל התקשרות נדרשת להיות .א

מנופקת הזמנת עבודה. 

בגין התקשרויות בסכומים .ב

מהותיים, יש לחתום על הסכם 

התקשרות שיעגן את כל תנאי 

ת בין הצדדים (בכלל זה: ההתקשרו

תכולת העבודה, לוחות זמנים, 

מעביד, -ביטוחים, העדר יחסי עובד

- התמורה, תנאי תשלום, סודיות, אי

תחרות, העדר יכולת הסבה של 

הסכם, חתימה על הצהרת ניגוד 

עניינים וכד').

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:149.11.הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברה במידה "

. מיום כניסת ראש הכלכלית המלצות הביקורת תיושמנה

לא מבוצעת 11/13המועצה הנוכחי לתפקידו בחודש 

התקשרות ללא הזמנת עבודה ו/או חוזה חתום על ידי מורשי 

".חתימה

25.
בוהים התשלומים בפועל לספקים גמקרים בהם 

19.מהזמנות העבודה החתומות

חל איסור על תשלום סכום הגבוה 

מסכום ההזמנה המאושרת. כל שינוי 

בהיקף ההזמנה מחייב הפקת הזמנה 

משלימה חתומה כדין.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה 

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

לותה של החברה ויוחלט על המשך קיומה ופעיבמידה "

הכלכלית המלצות הביקורת תיושמנה".



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ
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____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

26.
חתומות על ידי מורשה מקרים בהם הזמנות עבודה 

19.חתימה בודד

הזמנות העבודה נדרשות להיות חתומות 

בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה של 

החברה.

תגובת מזכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית 

:9.11.14טור בחברה בתאריך ודירק

ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברה במידה "

. מיום כניסת ראש הכלכלית המלצות הביקורת תיושמנה

לא מבוצעת התקשרות 11/13המועצה הנוכחי לתפקידו בחודש 

".ללא הזמנת עבודה ו/או חוזה חתום על ידי מורשי חתימה

:3.1.15.ב מתאריך תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר מ

ככלל, התקשרויות עם ספקים אשר נעשו בתקופתי, כך: "

התקציב (לרוב כחלק מהפרויקט) אושר ע"י  הדירקטוריון .א

פי המלצת וועדת כספים לאחר שהנושא נדון ע"י הוועדה.ל

לאחר האישור, נעשית התקשרות (מכרז/חוזה/הצעת .ב

מחיר).

ים.מכרזים: ההתקשרות נעשית על פי חוק המכרז.ג

הצעות מחיר: החברה מקבלת הצעות מחיר (והתמחרות .ד

כדי להוזיל עלויות), ההצעות מוצגות נדונות ע"י מורשי 

החתימה (עפ"י רוב עם יו"ר הדירקטוריון) כדי לבחור 

במציע הזוכה.

הצעת המחיר מאושרת ע"י שני מורשי חתימה..ה

לאור אישור הצעת המחיר יוצאת הזמנת עבודה..ו

איזשהו שלב, נתבקשתי להקפיד החתמת למיטב זכרוני, ב.ז

שני מורשי חתימה גם על הזמנת העבודה (כפל חתימות)."



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-ה מקומית תלמועצ

258מתוך42עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהפרסם מסמךחל איסור לו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

27.

אין יועץ ולמועד הביקורת, 4/2014החל מחודש 

לחברה הכלכלית.משפטי

הנ"ל מהווה חשיפה בפעילות החברה.

20
יש למנות יועץ משפטי לחברה שילווה 

את פעילותה.

זכיר המועצה המשמש כמ"מ מנכ"ל החברה תגובת מ

:9.11.14הכלכלית ודירקטור בחברה בתאריך 

ויוחלט על המשך קיומה ופעילותה של החברה במידה "

הכלכלית המלצות הביקורת תיושמנה".



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך43עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

אגרות מים וביובגביית .5

:כללי

רשם ברישומיחברה פרטית מוגבלת במניות מעיינות השרון בע"מ (להלן: תאגיד המים) התאגדה ונרשמה כ.5.1

המחייב 2001–. החברה נוסדה מכח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א 2009בספטמבר 13החברות ביום 

הקמת תאגידי מים לצורך מתן שירותי מים וביוב לתושבים.

.2010בינואר 1ל את פעילותו ביום תאגיד המים הח.5.2

מבעלי המניות בחברה. להלן התפלגות בעלי המניות בתאגיד המים, מונד הינה חלק-המועצה המקומית תל.5.3

כדלקמן:

שיעור מניות מסך הון המניות המונפקמועצה

22.93%צורן–מועצה מקומית קדימה 

29.44%עיריית כפר יונה

16.40%מונד–מועצה מקומית תל 

20.17%יהודה–מועצה מקומית אבן 

11.06%מועצה מקומית פרדסיה

100%סה"כ

מונד לבין תאגיד המים המעגן את העקרונות -נחתם הסכם בין בעלי המניות ובכלל זה המועצה המקומית תל.5.4

העברת נכסי המועצות המקומיות (שהינן בעלי המניות של תאגיד המים) אשר שימשו אותן לצורך מתן שירותי 

ם והביוב לתאגיד המים. התמורה בעבור המים והביוב לתושבים ופעילות המועצות המקומיות בתחום המי

להוראות החוק תאגידי המים 11העברת הנכסים, תשלום במזומן והקצאת מניות, נקבעה בהתאם לסעיף 

והביוב.

כי החל מיום העברת הסמכויות מהמועצה בין תאגיד המים למועצההחתום להסכם 14בין היתר נקבע בסעיף .5.5

, כדלקמן:מוש בסמכויות הגביה מכח חוקי העזרלתאגיד המים המועצה תחדל מלעשות שי

הצדדים מודעים לכך, כי הרשויות יחדלו מלעשות שימוש בסמכויותיהן מכח חוקי 14.1"

עזר בכל הנוגע למשק המים והביוב וניהולם, החל מהיום הקובע (כולל היום הקובע).

את הסמכויות מכח החל מהיום הקובע ועד לשינוי חקיקה בדין, התאגיד הוא שיפעיל14.2

חוקי העזר בכל הנוגע למשק המים והביוב וניהולם..."

ממועד העברת הנכסים והאחריות לניהול תאגיד החל , חוק תאגידי המים והביובבהתאם להוראות כמו כן, .5.6

ה לגבות כספים בתחום המים והביוב, כדלקמן:המים, חל איסור על המועצ



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך44עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

: לחוק תאגידי המים והביוב10סעיף 

"רשות  מקומית שהקימה תאגיד מים, לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, תעביר 

–לתאגיד מים את זכויותיה וסמכויותיה לפי הסכמים, התקשרויות ועסקאות (בסיף זה 

הסכמים) בכל הנוגע להפעלת מערכות המים והביוב ולמתן שירותי המים והביוב ערב יום 

ם תחילת פעילות התאגיד מים, יהיו הזכויות והסמכויות תחילת פעילות התאגיד מים: מיו

כאמור נתונות לתאגיד מים, והחובות וההתחייבויות המוטלות על הרשות המקומית לפי 

ההסכמים יהיו מוטלות על התאגיד מים, והיא תבוא במקום הרשות המקומית לכל דבר, על 

אף האמור בכל חוזה ובדיני המחאת חיובים".

וק תאגידי המים והביוב: לחא'139סעיף 

"החל ביום תחילת פעילות התאגיד מים תהיה כל אחת מן הרשויות המקומיות שבתחום 

הרשות המקומית) משוחררת מחובותיה לאספקת שירותי מים ושירותי –התאגיד מים (להלן 

ויינטלו ממנה ביוב וכן מחובותיה לביצוע פעילות נוספת שהיא העבירה לתאגיד מים, 

בקשר יה על פי כל דין בכל הנוגע לאספקתם ולהטלה ולגביה של תשלומי חובהסמכויות

אליהם: ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובות הרשות המקומית כבעלת מניות בתאגיד מים".

[הדגשות לא במקור]

לחוות הדעת, 10בסעיף בין היתר,,נקבע11.3.13בחוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתאריך .5.7

דלקמן:כ

עסקים) לריכוז - רעננה394, בבנק פועלים, סניף 111222החברה הכלכלית פתחה חשבון בנק יעודי (מספר חשבון .5.1

.193הכנסות בנושא מים וביוב בגין פרויקט 

:ממצאים

9.12.13ועד לתאריך 16.1.12החל מתאריך גבתה מונד - מסקירת הביקורת עולה, כי החברה הכלכלית תל.5.2

, זאת בניגוד לאחר העברת הפעילות לתאגיד המים193בגין תב"ע ות בתחום המים והביובואגרםהיטלי

.הוראות ההסכם בין המועצה לתאגיד המים והוראות הרגולציהל



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך45עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

.לא הועברו לתאגיד המים- חלק מהתשלומים שנגבו על ידי החברה הכלכלית 

מים היטלי ואגרותהיקף הגביה בגיןכי ,עולה23.2.14יך בתארמניתוח נתונים שבוצע בחברה הכלכלית 

(הופקד בבנק סך של 272,373₪מסתכם לסך לתאגיד המים וולא הועברוביוב שבוצעה בחברה הכלכלית 

.₪)63,713צ'קים עתידיים בסך 2ש"ח ובתוספת 208,659

.במקום תאגיד המיםחברה הכלכליתשנגבו על ידי ההיטלי מים וביוב ואגרות-א'ראה נספח 

קיימת יתרה כספית נכון ) 111222(חן לניהול גביית אגרות מים וביוב ברה הכלכליתבחשבון הבנק בח

₪.72,162בסך -29.9.14לתאריך 

₪.497,136בסך לאמור: חוסר כספי בחשבון הבנק של אגרות מים וביוב 

תב שנשלח מתאגיד המים גביית אגרות על ידי החברה הכלכלית הינה בניגוד להוראות וההסכמים ואף למכ.5.3

, כדלקמן:28.2.11למועצה בתאריך 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך46עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הוצג לביקורת, כי ההחלטה לגבות את כספי היטלי ואגרות מים וביוב על ידי החברה הכלכלית ולא על ידי .5.4

, כדלקמן:8.11.11מתאריך החברה תאגיד המים הינה בהתאם להחלטת דירקטוריון 

:מים וביוב על ידי המועצה אסורהציון בפרוטוקולים כי גביית אגרות

ינו שולמים לתאגיד המים והביוב צוהעובדה שהתשלומים של היזמים בתחום מים וביוב נדרשים להיות מ.5.5

, כדלקמן:על ידי מזכיר המועצההחברה הכלכליתבפרוטוקולי הדירקטוריון של 

:)193תב"ערת דיון בנושא (במסג2011.11.8תאריךמדירקטוריון החברה הכלכלית רוטוקול פל57סעיף 

העברת הכספים נובעת מחוק תאגידי המים, במסגרת הקמת התאגיד הועבר - "דדי דהן 

למרות שהחכ"ל מימנה את העבודה, נקבע –אלינו סכום (לרכישת המערכת) ובמסגרת זו 

מראש הסדר ולפיו אנו מחויבים להעביר את ההכנסות לתאגיד, או לחילופין, התאגיד יגבה 

ו מהיזמים את התשלומים".בעצמ

עיון מבניגוד להנחיות, אף ניתן לקבל הינה לגבות אגרות מים וביוב הנ"לשההחלטה מקור נוסף לכך .5.6

בנושא "תאגיד המים והביוב מעיינות השרון" מתאריך עצמה החברה הכלכלית דירקטוריון של בפרוטוקול 

, כדלקמן:י המועצה)(עוד לפני תחילת גביית אגרות מים וביוב על יד14.12.11



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך47עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

אך עקרונות איסור גביית אגרות בתחום מים וביוב כפי שצוינו , 89תב"ע בגיןבעיקרו הנ"ל יש לציין, כי הדיון 

חוו"ד משפטית וזו קבעה שאסור לנו לגבות "..., ובכלל זה, הציון שהתקבל בדיון רלוונטיים לכלל הפרויקטים

.כמצוין בפרוטוקולמזהיר אותנו מפני גביית אגרות מים וביוב", "המכתב מתאגיד המים והיטלי מים וביוב"

לאחר מכן) שתאגיד המים אוסר על החברה כלכלית לגבות כספים, צוין על ידי מנכ"ל התייחסות נוספת (חודש.5.7

, כדלקמן:89בנושא תב"ע 8.1.12, בפרוטוקול ישיבת דירקטוריון מתאריך היוצאהחברה הכלכלית 

ת דירקטוריון ישיבבע על ידי גזברית המועצה המשמשת כדירקטורית בחברה הכלכלית בבאופן דומה נק

בנושא "תשלומי המים והביוב", כדלקמן:16.2.14מתאריך 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך48עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:ת הביקורתהמלצ

יש להעביר את הכספים שנגבו בגין היטלי/אגרות מים וביוב בניגוד להוראות לתאגיד המים והביוב.



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך49עמוד
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לתפעול שוטף של החברה הכלכלית וממנה לחשבונות המועצה193הפניית כספי פרויקט .6

לעיל)."כללי"קט (ראה פירוט חשבונות בנק בפרק החברה הכלכלית מנהלת חשבונות בנק נפרדים לכל פרוי.6.1

, 193הייעודי של פרויקט הבנקובכלל זה גביית אגרות והיטלי מים וביוב שהופקדו בחשבון193כספי פרויקט .6.2

לצורך למועצההועברוהכספים ומשם השוטפת של החברה הכלכליתלפעילות 2013במהלך שנת הועברו 

8תפעול" [ראה בהרחבה פרק שירותי ברה הכלכלית על ידי המועצה בגין "כיסוי חובות שנרשמו לחובת הח

.של החברהאחרים בפרויקטים מעכבת תשלומים לספקים לא משלמת ותהכל בזמן שהחברה הכלכלי,להלן]

לא 193לחשבונות הבנק של המועצה בוצע, בזמן שפרויקט 193יודגש, כי העברת הכספים מפרויקט 

הסתיים.

צורף לפרוטוקול ישיבת דירקטוריון שכפי 193במתחם תב"עתקציב נדרש להשלמת פרויקטמסמך-ד'ראה נספח 

.16.2.14החברה הכלכלית מתאריך 

:לחברה הכלכלית193להעברת כספים מפרויקט דירקטוריון החברה להחלטות דוגמאות.6.3

קופת החברה הכלכלית" החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית בנושא "מימון ביניים שללהלן :1דוגמה 

לקופת החברה הכלכלית:193מחן ₪ 310,000, להעביר סך של 4.2.13לפרוטוקול), מתאריך 6(סעיף 

6(סעיף החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית בנושא "מימון ביניים לקופת החברה"להלן :2דוגמה 

לקופת החברה הכלכלית:193מחן ₪ 300,000, להעביר סך של 25.8.13, מתאריך לפרוטוקול)

, ויחיד)1(סעיף החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית בנושא "מימון ביניים לקופת החברה"להלן :3דוגמה 

בלבדימים 7(וממנה למועצהלקופת החברה הכלכלית193מחן ₪ 275,000, להעביר סך של 15.10.13מתאריך 

):22.10.13לראשות המועצה שנערכו בתאריך לפני הבחירות
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

193מחשבון הבנק הייעודי של פרויקט למרות שהכספים הועברו בחלקם כבר לפני למעלה משנה וחצי.6.4

לא הוחזרו לחשבונות הבנק של 10/14, הכספים נכון לחודש לחשבון הבנק השוטף של החברה הכלכלית

.193פרויקט 

י החברה הכלכלית), בו בזמן העדפת העברת כספים מהחברה הכלכלית למועצה (בעללדעת הביקורת, .6.5

שספקים ונותני שירותים סיפקו את שירותם לחברה שהפרויקט בגינו התקבלו הכספים לא הסתיים ו

עשויה להצביע על חוסר הגינות כלפי הספקים ונותני השירותים - הכלכלית ולא מקבלים תמורה לכך 

.ולהוות, לכאורה, העדפת נושים

:29.9.14מתאריך התייחסות מזכירת החברה הכלכלית

"חלק מהכספים שהתקבלו מיזמים בגין אגרות מים וביוב הופקדו בפועל בחשבון הבנק השוטף של פרויקט 

ולא בחשבון הייעודי לגביית אגרות ומים. הנ"ל כתוצאה מכך שהגביה שהתקבלה מהיזמים לא פוצלה 193

מדרכות וכד').סלילתכבישים, סלילת בגין אגרות מים וביוב ויתר האגרות (כגון: 

בגין חיובי בגין ניהול כספי אגרות מים וביוב ובוצעו העברות "תקורה"כמו כן, החברה הכלכלית גבתה 

עו"ש 244456(לחן לחשבון השוטף של החברה הכלכלית) 111222(חן 193מחשבון אגרות ומים "התקורה" 

.ישן)

ביר לתאגיד המים."לכן, קיים חוסר בחשבון הבנק בנושא אגרות ומים שנדרש להע

:ותהמלצ

יש להימנע מהעברת כספי פיתוח ופרויקטים יעודים שהתקבלו בגינם כספים מיזמים ותושבים, לתפעול )א(

שוטף של החברה.

יעודי שלו, כך שיהיה נתיב ביקורת ופיקוח נאות אחר יש להקפיד שכל תקבול יופקד בחשבון הבנק הי)ב(

הפעילות הכספית בכל פרויקט.

המהווה בעל שליטה ולנתק, ככל הניתן, את פעילות יש להימנע מהעברת כספים מהחברה הכלכלית למועצה )ג(

החברה הכלכלית מפעילות המועצה.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בין החברה הכלכלית למועצההסכם שכירות ושירותי משרד.7

בתאריך "ירות ושירותי משרדכש"על הסכם מונד -למול המועצה המקומית תלהחברה הכלכלית חתמה .7.1

.1.6.2007הסכם נוסף בתאריך לאחר מועד פקיעת ההסכם הנ"ל, נחתם . 16.12.2004

ועד לתאריך 1.6.2007אריך מתהינה1.6.2007בהסכם החתום מתאריך בועה כפי שקשכירותתקופת ה.7.2

24"תקופת השכירות"). כמו כן, ההסכם קובע "תקופת אופציה ראשונה" במשך מוגדר בהסכם כ(31.5.2010

.(מוגדר בהסכם כ"תקופת האופציה הראשונה")31.5.2012ועד לתאריך 1.6.2010חודשים, מתאריך 

, כדלקמן:1.6.2007הוראות ההסכם החתום מתאריך מים רלוונטייםלהלן צילום קטע
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

":"תקופת השכירות והאופציה8סעיף 

₪ 600כי דמי השכירות יהיו בסך ,נקבע1.6.2007מתאריך להסכם בין החברה הכלכלית למועצה7.1בסעיף .7.3

יהיו צמודים למדד המחירים בתוספת מע"מ וישולמו בתחילת כל רבעון בגין הרבעון הבא. דמי השכירות

.15.4.2004לצרכן שהתפרסם בתאריך 

, כדלקמן:1.6.2007הסכם החתום מתאריך ל7.1סעיף להלן צילום קטע הוראות 

"שירותי משרד" על בסיס כי החברה הכלכלית תשלם ,נקבעלהסכם בין החברה הכלכלית למועצה7.2בסעיף .7.4

, 1.6.2007הסכם החתום מתאריך ל7.2סעיף ילום קטע הוראות. להלן צ₪..."5,500-חודשי בסך של כ

כדלקמן:

.בלבדיש להדגיש, כי הוראות ההסכם לא קובעות הצמדה בנושא שירותי משרד

ההתחשבנות בין המועצה לחברה הכלכלית מבוצעת בכרטיס הנהלת חשבונות המנוהל במועצה שמספרו .7.5

"חכ"ל לפיתוח ת"מ בע"מ".7050017000
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:מצאיםמ

פג ואינו –הסכם השכירות ושירותי המשרד בין המועצה לחברה הכלכלית מסקירת הביקורת עולה, כי .7.6

.6/2014, מזה כשנתיים ימים למועד הביקורת בחודש בתוקף

בסעיף את החברה הכלכלית מדי חודש המועצה מחייבת 12/13מסקירת הביקורת עולה, כי נכון לחודש .7.7

החל ₪ 600בסך הקבוע בהסכם בעוד הצמדת סכום השכירות ,לפני מע"מ₪ 1,250בסך של שכירות" -"חכ"ל

₪.751.19מסתכם לסך 31.12.13לתאריך ועד15.4.04מתאריך 

.6.10.14ועד לתאריך 1.1.11מתאריך "חכ"ל לפיתוח ת"מ בע"מ"705001700כרטיס הנהלת חשבונות –ה'ראה נספח 

לפני מע"מ500₪-כבסך בנושא שכירות את החברה הכלכלית מחייבת מועצהחיוב עודף חודשי שהלאמור:

.1.6.2007ביחס לקבוע בהסכם החתום מתאריך ), 12/13(נכון לחודש 

, בהתאם למדד 31.12.2013ועד לתאריך 15.4.2004החל מתאריך ₪ 600להלן חישוב הצמדת סכום בסך 

:המחירים לצרכן

10,224₪של ממוצע המועצה מחייבת את החברה הכלכלית בסך 2013לשנת נכוןמסקירת הביקורת עולה, כי .7.8

₪.5,500-, בעוד הוראות ההסכם מגדירות תשלום בסך של כ"שירותי משרד"בגין לחודש
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.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

- של כבסך בנושא "שירותי משרד" את החברה הכלכלית מחייבת מועצה חיוב עודף חודשי שהלאמור:

.1.6.2007, זאת ביחס לקבוע בהסכם החתום מתאריך 2013שנתבלחודשבממוצע ₪ 5,000

:המלצות

השליטה).יש לחתום על הסכם עדכני בין החברה הכלכלית למועצה (בעל.א

כל חיוב הדדי נדרש להיות מעוגן במסגרת הסכמים תקפים וחתומים בין החברה הכלכלית למועצה..ב

ודמי השכירות במידה יש לגבות תשלום בגין "דמי שכירות" בהתאם להוראות ההסכם החתום. .ג

את ההסכם החתום ולאשרו בדירקטוריון בהתאם על ידי המועצה, יש לעדכן נועודכהתקופתיים 

ברה הכלכלית.הח

יש לגבות תשלום בגין "שירותי משרד" בהתאם להוראות ההסכם החתום..ד
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

המועצה" על ידישירותי תפעולחיוב ".8

המושאלת מהמועצה לחברה הכלכלית ומזכירה עובד החברה הכלכלית בחברה הכלכלית מועסקים מנכ"ל .8.1

.(שכרה משולם מהמועצה)

28.2.2010החברה, בתקופה שמתאריך פעלה ללא מנכ"ל עובדהכלכלית החברה למועד בדיקת הביקורת, .8.2

.)מ.ב(מינוי מר 1.9.2011ועד לתאריך ) מ.כ(סיום מינוי מר 

בתקופה הנ"ל, דירקטוריון החברה הכלכלית מינה את מזכיר המועצה כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית, כפי .8.3

, כדלקמן:21.2.2010מתאריך 30שמצוין בפרוטוקול החברה הכלכלית מספר 

בדה שמזכיר המועצה משמש כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית, החליט דירקטוריון החברה הכלכלית לאור העו.8.4

, כי המועצה תחייב את החברה הכלכלית בשירותי תפעול 24.10.2010מתאריך 33במסגרת פרוטוקול מספר 

.שוויםתשלומים12-ב,31.12.2011ועד לתאריך 1.1.2011מתאריך ל שנה בלבד, לתקופה ש₪ 180,000בסך 

, כדלקמן:24.10.2010מתאריך 33להלן צילום העתק ההחלטה מפרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

להלן דוגמה לחיוב ב"שירותי תפעול" בכרטיס הנהלת חשבונות שמנוהל לחברה הכלכלית במועצה בתאריך 

, כדלקמן:30.11.11

ה מחייבת את החברה הכלכלית.דוגמה לחיוב ב"שירותי תפעול" שהמועצ-ז'ראה נספח 

:ממצאים

, עד למינוי חודשים בלבד8, מזכיר המועצה שימש כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית במשך2011במהלך שנת .8.5

מנכ"ל החברה לשעבר התחיל לעבוד בפועל .12.6.2011מנכ"ל במשרה מלאה בישיבת דירקטוריון מתאריך 

.1.9.14בתאריך 

חודשיים"שירותי תפעול"החברה הכלכלית מולגבותועצה המשיכה לחייב הממסקירת הביקורת עולה, כי 

כמ"מ החברה בנוסףכפיצוי לזמן שמזכיר המועצה משמש, 24.10.10מתאריך (כאמור בהחלטת הדירקטוריון 

משרה בחברה הכלכלית המועסק בשמונה מנכ"ל לאחרלחודש, גם בחודשים ₪ 15,000, בסך הכלכלית)

.12/11ועד לחודש 7/11מחודש ם נוספים חודשי6במשך מלאה 

כמ"מ החברה לתפקדגם לאחר שמזכיר המועצה הפסיק לא שונה ולא הוקטן,סכום החיוב החודשייודגש: 

במשרה מלאה.לחברה הכלכלית הכלכלית ומונה מנכ"ל 

.6.10.14לתאריך ועד1.1.11" מתאריך "חכ"ל לפיתוח ת"מ בע"מ705001700כרטיס הנהלת חשבונות –ה'ראה נספח 

הוצג לביקורת הסכם בין המועצה לחברה הכלכלית בו נקבע, שהמועצה תחייב את החברה הכלכלית בסך .8.6

.31.12.11ועד 1.1.11מתאריך ₪ 180,000

הסכם בין החברה הכלכלית למועצה על תשלום דמי תפעול בגין סיוע עובדי המועצה בפעילות החכ"ל.–' חראה נספח 

ההסכם נחתם על ידי ראש המועצה דאז וגזברית המועצה (מטעם המועצה) ועל ורת עולה, כי מסקירת הביק

ידי ראש המועצה דאז ומזכיר המועצה (מטעם החברה הכלכלית).

רק על הביקורת בדעה, כי חתימה על הסכם של העברת כספים בין החברה כלכלית לבעל שליטה (המועצה),

מהווה כשל בבקרה קטורים בחברה הכלכלית, וכפופים לראש המועצה)(המשמשים גם כדירידי עובדי מועצה

הפנימית.



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך57עמוד
_________________________________________________________________________
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.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

.לא כולל ציון תאריך החתימה-ההסכם, כמו גם, אישור העו"ד לחתימה על ההסכם 

, לא היה היועץ המשפטי של המועצה (שכן אין תאריך הסכם)אושר על ידי עו"ד שבמועד תחולת ההסכםההסכם 

לכן), אלא עו"ד פרטי בשוק הפרטי.ים קודם(סיים את תפקידו כחודשי

מדי חודש, גם במהלך כל חודשי ₪ 15,000את החברה הכלכלית בסך המשיכה בחיובההמועצהזאת ועוד, .8.7

, בעוד החלטת דירקטוריון החברה הכלכלית קובעת באופן חד משמעי, כי )2012בשנת ₪ 180,000(2012שנת 

בחברה הכלכלית מונה מנכ"ל כבר לאחר שכאמור ו,31.12.11לתאריךעד שנה אחת בלבדלמשך החיוב יבוצע 

.12.6.2011מתאריך ובשכר בכירים מלא,במשרה מלאה

ועד 1.1.11יודגש, כי ההסכם החתום בין החברה הכלכלית למועצה מציין במפורש, שהתשלום יבוצע מתאריך 

ומה לעובדה שאין החלטת דירקטוריון לשנת ואילך (בד2012הסכם בתוקף לשנת ולא הוצג לביקורת–1.1.12

, כפי שבוצע 2012בגין שנת 180,000₪, כי המועצה תחייב ותגבה מהחברה הכלכלית סך של ( בו נקבע2012

.הלכה למעשה

כספי פיתוח במימון31.12.12בתאריך 2012שולמו ביום האחרון לשנת 2012בגין שנת הכספים , כי יש לציין

י נכסים ביישוב, במטרה לפתח את היישוב.ששילמו יזמים בעל

חריגה בכתב ידו.פנימית תרשומת ידנית -מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר בחר לצרף ולשדך לצ'ק התשלום 

31.12.12מהחברה הכלכלית למועצה ביום האחרון של השנה בתאריך ₪ 180,000צ'ק התשלום בסך -ראה נספח ב' 

פעילות , כי מזכירת החברה הכלכלית נותנת סיוע ושעות עבודה בייןהביקורת מבקשת לצבשולי הדברים 

.מועצהה

(סיוע יום בשבוע במשך המחצית הראשונה אף היה מהותיוהשקעת השעות היקף הסיוע , 2013במהלך שנת 

החליפה 6/14חינוך באופן קבוע), החלפת מזכירת ראש המועצה (לדוגמה: בחודש מחלקת הל2013של שנת 

ימי עבודה את מזכירת ראש המועצה עקב מחלה), מתן מענה 10באופן מלא ברה הכלכלית מזכירת הח

המועצה בעת היעדרות המרכזן וכד'.במרכזיית

הביקורת נוכחה, כי בגין שעות עבודה אלה, המועצה לא מתגמלת את החברה הכלכלית בדומה לחיוב 

שקעות על ידי עובדי המועצה בחברה המולכאורה השעות בגין , כפי שמצוין בפרוטוקולים,שמבצעת

.הכלכלית

לא ברורה לביקורת חוסר ההדדיות.

, זאת בנוסף ", המועצה אף החלה לחייב את החברה הכלכלית בגין "עמלת גביית2014במהלך שנת .8.8

זאת ועוד, העמלות הנ"ל אינן נכללות כמפורט לעיל., "דמי שכירות" ו"שירותי משרד"ל"שירותי תפעול"

הסכם בין המועצה לחברה הכלכלית (בניגוד ל"דמי שכירות" ו"שירותי משרד").במסגרת ה

.193בעמלת גביה לתשלומי פיתוח ת.ב.ע על ידי המועצה החברה הכלכלית דוגמה לחיוב -ו'ראה נספח 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

א נמצא תיעוד בפרוטוקול דירקטוריון החברה הכלכלית ו/או המועצה המקומית תל מונד, להחלטה להתחיל ל

"דמי תפעול", "דמי שכירות"(זאת בנוסף ל"עמלות גביה"ב2014במהלך שנת ייב את החברה הכלכלית לח

.ו"שירותי משרד")

בוצעה על ידי מזכירת החברה הפרויקטים המנוהלים בחברה הכלכליתיודגש, כי במשך שנים הגביה בגין 

הכלכלית במסגרת שכרה המשולם מדי חודש וללא עלות נוספת.

במקביל לתשלום "שירותי משרד" על ידי החברה לא קיבלה הסברים מספקים מדוע אם כן, הביקורת 

נדרש להתחילהכלכלית למועצה והעסקת מזכירה במשרד מלאה שבין היתר אחראית על גביית אגרות, 

בגין פעילויות שבוצעו עד לאותו מועד על ידי גביה לחייב את החברה הכלכלית בעמלות 2014במהלך שנת 

.הכלכלית ללא עלותי התפקידים בחברהבעל

:עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

מדי ₪ 15,000-התשלום , 24.10.2010מתאריך 33מספר דירקטוריון החברה הכלכלית כמצוין בפרוטוקול .8.9

למימון שכרו של מזכיר המועצה המשמש כדירקטור בחברה בעיקר חודש מהחברה הכלכלית למועצה, הינו 

ית, לאחר מינויו באופן רשמי כמ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית.הכלכל

מזכיר המועצה משמש גם כדירקטור בחברה ולאחר החלטת הדירקטוריון גם כמנכ"ל החברה.יודגש: .8.10

:לאופן אישור עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, כדלקמן1999-להלן הוראות חוק החברות התשנ"ט.8.11

טות להלן, טעונות אישורים כקבוע בפרק זה, ובלבד שהעסקה היא לטובת החברה:ת של חברה המפורוסקאע. 270"

....

רות של חברה עם דירקטור בה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, לעניין כהונתו כדירקטור, וכן לעניין שהתק)3(

אם הוא מועסק כאמור;–העסקתו בתפקידים אחרים 

יטה בה או עסקה חריגה של חברה ציבורית עם אדם אחר ת עם בעל השלבוריחריגה של חברה ציקהסע)4(

שלבעל השליטה יש בה ענין אישי, לרבות הצעה פרטית שלבעל השליטה יש בה ענין אישי; וכן התקשרות 

של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה 

וונתהר לתנאי כשבא-בה ה החברה וכן אם הוא גם נושא משרשבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי

ר להעסקתו בחברה;שבא-בה משרההחברה ואינו נושא דבווהעסקתו, ואם הוא ע

....

ריון ולאחריו אישורה של ו), טעונה אישורו של הדירקט3(270של חברה שמתקיים בה האמור בסעיף סקהע(א). 273

וכן בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, טעונה העסקה אישור ועדת תוריבהאסיפה הכללית, ובחברה צי

התגמול, קודם לאישור הדירקטוריון.

...

) טעונה אישורם של אלה בסדר הזה:4(270שמתקיים בה האמור בסעיף ה.(א) עסק275

ועדת התגמול;–הביקורת, ובעסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה תועד)1(

קטוריון;רהדי)2(

..."פה הכלליתיהאס)3(
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.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בסכומים לתפעול שוטף של המועצה(כספי פיתוח וכספי פרויקטים יעודים)התשלומים מהחברה הכלכלית .8.12

, כל שכן, שהמדובר בעסקאות מהותיים וחודשיים (למימון שכר דירקטור המשמש גם כמנכ"ל החברה בפועל)

–גירעונות בחברה ובמועצה ובמהלך תקופה של הפסדים כבדים ועם בעל שליטה וצדדים קשורים

.בוועדת הביקורת של החברה הכלכלית ובאסיפה הכלליתנולא נדו

(ערוב כספים בין יש חשיבות לקיים דיון פומבי ולנקוט משנה זהירות בסוגיות כה רגישות לדעת הביקורת, 

נת, לשלול (אף כלכלית לטובת הציבור, על מהחברה המועצה והבפעילות ישויות נפרדות ללא יכולת בקרה) 

.מועצההשל פעילות שוטפתלמראית עין) חשש להעברת כספי פיתוח לכיסוי 

:עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםביאור בדוחות הכספיים אודות 

אודות עסקאות ופירוט אין כלל דיווח , 2012-ו2011זאת ועוד, בדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנים .8.13

29דעת יגילו:בכלל זה(לעריכת דוחות כספייםכנדרש בתקנים המקצועיים, דים קשוריםעם בעלי עניין וצד

בנושא "גילויים 24החשבון בישראל, תקן חשבונאות בינלאומי מספר רואיבנושא "צדדים קשורים" של לשכת 

.)ועוד"בהקשר לצד קשור

דש (שלא היה קיים בדוחות הכספיים , נוסף ביאור ח(הוגש לחתימה אך טרם נחתם)2013בדוח הכספי לשנת .8.14

הביאור מציין "שירותי משרד" באופן סתמי ללא מתן הקודמים) אודות "עסקאות עם צדדים קשורים". 

הסבר למהות התשלומים.

החודשי למועצה (תשלום נוסף לתשלוםמהחברה הכלכליתלחודש ₪ 15,000לדעת הביקורת התשלום בסך 

), אינו החברה הכלכלית למועצהותי משרד" הקבועים בהסכם החתום בין "דמי שכירות" ותשלום "שירבגין

מהווה "שירותי משרד".

לדוחות הכספיים של החברה הכלכלית:12להלן העתק צילום קטע מביאור .8.15
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:ותהמלצ

יש להימנע מהעסקת דירקטורים של החברה הכלכלית (עובדים בכירים במועצה) במסגרת החברה .א

הכלכלית.

יש להימנע מהעברת תשלום מהחברה הכלכלית למועצה בגין העסקה, לכאורה, של בעלי תפקידים .ב

עצה (המשמשים אף כדירקטורים בחברה הכלכלית) במסגרת החברה הכלכלית. במו

במידה ולחברה הכלכלית אין זכות קיום כלכלית עצמאית, יש לבחון כדאיות הפעלת החברה הכלכלית .ג

תוך שקלול מכלול ההשלכות כולל השלכות מיסויות (צבירת הפסדים משנים קודמות).

תשלומים למועצה (בעל שליטה) כנגד העסקת דירקטורים של ככל שהחברה הכלכלית נדרשת להעביר .ד

החברה הכלכלית בחברה הכלכלית, יש לקבל אישור של ועדת הביקורת של החברה הכלכלית 

והאסיפה הכללית, על מנת, להגביר את הפיקוח והבקרה אחר פעילות זו ולמנוע חשש, אף למראית עין, 

ות שוטפת של המועצה.של העברת כספי פיתוח מיזמים ותושבים לפעיל

ככל שהחברה פעילה ומבצעת פרויקטים ברחבי היישוב, יש למנות מנכ"ל ייעודי, כך שיהיה זמין .ה

להשקיע את המשאבים הנדרשים לניהול תקין של החברה והפרויקטים המורכבים (בכלל זה: פרויקט 

), ולוודא שהחברה עצמאית.105ופרויקט 237, פרויקט 89

לחייב את החברה הכלכלית בגין שעות של בעלי תפקידים, יש לקזז את השעות ככל שהמועצה בוחרת.ו

המבוצעות על ידי מזכירת החברה הכלכלית לסיוע בפעילות השוטפת של המועצה.

מומלץ, כי יבוצע תיעוד חודשי להיקף השקעת השעות של בעלי התפקידים של המועצה בחכ"ל, כך .ז

ם מהחכ"ל למועצה למול השקעת השעות בפועל.שניתן יהיה לבקר אחר התאמת היקף התשלו

כל חיוב של המועצה את החברה הכלכלית (בכלל זה "עמלת גבייה") נדרש לקבל אישור המועצה .ח

ודירקטוריון החברה הכלכלית. חיובים כאמור נדרשים להיכלל במסגרת הסכם התפעול החתום בין 

הצדדים.

ורים מפורטים אחר העברת הכספים יש לכלול בדוחות הכספיים של החברה הכלכלית ביא.ט

והתשלומים בין החברה הכלכלית למועצה. תשלומים בגין העסקת עובדים של המועצה לטובת פעילות 

החברה הכלכלית יוצגו בביאור נפרד.
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258מתוך61עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

החברה הכלכליתחברי דירקטוריוןהרכב.9

ות על מועצה מקומית מכח סעיף המוחל2006-בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו.9.1

, כדלקמן:(ב)2נקבע בין היתר בסעיף ,1950-, תשי"אצו המועצות המקומיות (א)א(ד) ל146

בנושא "נוהל הקמת חברה עירונית" נקבע כי הרכב הדירקטוריון 5.05לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2.4בסעיף .9.2

יהיה כדלקמן:

החברה , חברי דירקטוריון 30.8.2007לתקנון החברה מתאריך 84וכפי שנקבע בסעיף לעילבהתאם לאמור .9.3

ימונו במפתח, כדלקמן:הכלכלית 

חברי מועצת העיר.-הדירקטוריוןמנציגי 1/3

עובדי העירייה.-הדירקטוריוןמנציגי 1/3

מקרב הציבור.-הדירקטוריוןמנציגי 1/3

לתקנון החברה נקבע, בין היתר, כדלקמן: 81בסעיף .9.4

ל עוד לא נקבע אחרת, לא יעלה מס' חברי הדירקטוריון על אחד עשר.""כ
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258מתוך62עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הרכב הדירקטוריון של החברה הכלכלית,16.6.14מסקירת הביקורת עולה, כי נכון למועד הביקורת בתאריך .9.5

., זאת בניגוד להוראות החוק וחוזר מנכ"ל משרד הפניםלא כולל נציגי ציבור

עובדי מועצה בלבד.3- (חברי ועדת הנהלה) וחברי מועצה 3למועד הביקורת מונו 

התקיימה ישיבת מליאת המועצה במהלכה התפטר חבר מועצה מחברותו בחברה הכלכלית.22.6.14בתאריך 

.2-ל3-בכך, מספר חברי המועצה המכהנים כדירקטורים בחברה הכלכלית ירד מ

כולל הדירקטוריון של החברה הכלכליתהרכב ,11/13שסיימה את תפקידה בחודש כך גם במועצה היוצאת 

כנדרש בהוראות החוק.1/3נציג ציבור אחד ולא 

הינם חברי וועדת הנהלה בלבד (קואליציה), ללא כמו כן, חברי המועצה שמונו כדירקטורים בחברה הכלכלית.9.6

.5/2004ה לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .2.4כנדרש בסעיף שמירה על יחסי הכוחות של סיעות המועצה, 

"התאגידים העירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהםאסדרת"מבקר המדינה קבע בדוח הביקורת בנושא .9.7

, בין היתר, כדלקמן:2012לשנת 

כי עליה לקבוע את הרכב דירקטוריון החברות העירוניות כנדרש על ...משרד מבקר המדינה העיר לעיריית "

של חברי דירקטוריון מפר את האיזון שאמור להיות בין חברי פי תקנות התאגידים, זאת כיוון שהרכב חסר 

..הדירקטוריון השונים.

כי עליה לפעול למינוי נשים בדירקטוריון החברה הכלכלית, כך ...משרד מבקר המדינה העיר לעיריית 

".שיינתן ביטוי הולם לייצוג של בני שני המינים

:ותהמלצ

יש לפעול בהקדם, למינוי חברי דירקטוריון בחברה הכלכלית, זאת בהתאם להרכב הנדרש בהוראות .א

החוק.

חברי מועצה שישמשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית, ככל הניתן, כך שישמר יחס יש לבחור.ב

הכוחות של הסיעות במועצה.
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258מתוך63עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נייםדים עירויבדיקת כשירות מינויים בתאג.10

המוחלות על מועצה מקומית מכח סעיף 2006-בתקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני), תשס"ו.10.1

, כדלקמן:(ד)2נקבע בין היתר בסעיף ,1950-, תשי"אצו המועצות המקומיות (א)א(ד) ל146

עמדים לכהונה החלה לפעול במשרד הפנים ועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מו2008החל מחודש ינואר .10.2

מטעם רשות מקומית בגוף מנהל של תאגיד עירוני.

בנושא "בדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם רשות 3/2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .10.3

כי כל מינוי נציג מטעם רשות מקומית 3מקומית בגוף המנהל של תאגיד עירוני" נקבע, בין היתר, בסעיף 

חייב בקבלת אישור משרד הפנים, כדלקמן:-עובדי הרשות ומקרב הציבור בתאגיד עירוני מקרב

בגין כל מועמד נדרש המועצה להמציא לוועדת המינויים שאלון בתוספת תצהיר של המועמד כקבוע בחוזר .10.4

. את הבקשה יש להגיש לאחר שהשאלון נבדק על היועץ המשפטי של הרשות.3/08מנכ"ל 

לעובדי המועצה המשמשים כדירקטורים בחברה הכלכלית (מזכיר המועצה, מסקירת הביקורת עולה, כי.10.5

תקין.–16.2.2010מתאריך קיים אישור משרד הפנים –גזברית המועצה ומהנדס המועצה) 

אישור קיים–היוצאת (מר אריה קדמי וגב'  עינת רז) כמו כן, לנציגי הציבור שמונו כדירקטורים במועצה 

תקין. –משרד הפנים 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

237תב"ע מונד -תלניהול תקציב פרויקט אזור תעשיה .11

בגוש ,מונד מקדמת תוכנית לשינוי יעוד קרקע מחקלאית ודרכים ליעוד אזור תעסוקה-החברה הכלכלית תל.11.1

, במסגרת תוכנית בניין עיר (תב"ע) מספר דונם115.81-בשטח קרקע של כ(דופן מערבית של היישוב) 7786

237.

אושרה על ידי הוועדה המרחבית שרונים והופקדה על ידי הועדה 237, תב"ע 6/14הביקורת בחודש ד למוע.11.2

המחוזית לקבלת התנגדויות.

237בשטח תב"ע קרקעות העיקריים בעלי ה3, נחתמו הסכמים עם14.9.09- ו2.7.09, 16.6.09בתאריכים .11.3

.שינוי ייעוד הקרקעלצורך ,הכלכליתהחברה לבין דונם בשטח התב"ע) 64-(המחזיקים כ

מן את הליך תכנון , נדרשו בעלי הקרקעות למבין החברה הכלכלית לבעלי הקרקעותהסכםל3.5סעיף רת במסג

אזור התעשייה ושינוי יעוד הקרקע, כדלקמן:

לדונםהכנסההתקדמותשלבי 
₪

3,000חתימת הסכם
2372,500המלצת הועדה המקומית להפקדת תב"ע 

2371,500תב"ע ועדה המחוזית להפקדההמלצת ה
1,000הועדה המחוזיתע"י 237תב"ע אישור 

8,000(₪)סה"כ תקבולים לדונם

כמפורט 237בהתאם למפתח ההכנסות לדונם שנקבע בהסכם עם בעלי הקרקעות העיקריים בשטח תב"ע .11.4

הינו, כדלקמן:238לעיל, צפי ההכנסות לפרויקט תכנון ואישור תב"ע 

הכנסות מבעלים דונם ברשות הבעליםהקרקעותלי בע
₪

10.382,400אהרונוב שאול ואביבה
36288,000טינה חברה למסחר בע"מ

18.5148,000דודי אהרון
64.8518,400סה"כ

.בלבדהמדובר בפרויקט מורכב והביקורת בחרה לבחון במסגרת פרויקט זה, את נושא ניהול תקציב הפרויקט.11.5

.237/ 1-5ע הצ/ג לביקורת תקציב שהוכן על ידי החברה הכלכלית לתכנון תב"הוצ.11.6

שינוי היעוד לבחברה הכלכלית במסגרת התקציב שהוצג לביקורת, ניתן להיווכח, כי היקף ההוצאות המתוכנן 

לאמור ₪, 518,400בעוד היקף ההכנסות המתוכננות מסתכם לסך ₪ 510,000מסתכם לסך 237תכנון תב"ע ו

יב מאוזן.תקצ
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, כדלקמן:והוצג לביקורתכפי שהוכן בחברה הכלכלית237להלן נתוני התקציב לתכנון תב"ע 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

באופן תקופתי תקציב מול ביצוע בדיקת לא מבוצע הליך של מסקירת הביקורת עולה, כי בחברה הכלכלית .11.7

.237לתכנון פרויקט תב"ע 

(כגון: רישום כל ההוצאות אין ריכוז סדור של כל ההוצאות שבוצעו בפרויקטזאת ועוד, למועד הביקורת 

חשבוניות והתשלומים (עשרות מסמכים) מתויקים בקלסרים.כל הבגיליון אלקטרוני). 

, על מנת, לבחון 237ביצעה ניתוח וריכוז של ההוצאות בתב"ע בסיוע מזכירת החברה הכלכלית הביקורת .11.8

תקציב מול ביצוע בניהול הפרויקט.

עולה, כי נכון וביצעבשיתוף מזכירת החברה הכלכלית שהביקורתוהתשלומים החיוביםוריכוז מניתוח 

, כך שנוצרהמהתכנון התקציבי61%-גדול בשיעור של כ237היקף ההוצאות בתכנון תב"ע 29.5.14לתאריך 

בעוד תקציב ההוצאות ₪ 821,898-בסך כחיובים(היקף 311,899₪המסתכמת לסך תקציבית חריגה 

. ₪)510,000מסתכם לסך 

(הפרויקט טרם הסתיים ונמצא 29.5.14לתאריך 237יקט תכנון תב"ע להלן ריכוז נתוני תקציב מול ביצוע של פרו

, כדלקמן:בשלב התנגדויות ודיונים במוסדות התכנון)

קטגוריה 
הוצאה/התחייבות 

בפועל

ביצוע בפועל
(*)(כולל מע"מ)

₪

תקציב מתוכנן

₪

פער תקציב מול 
ביצוע

₪

פער תקציב 
מול ביצוע 

%

134%(81,685)321,685240,000אדריכל
180%(55,930)125,93070,000תכנון תנועה
(52,201)52,2010יעוץ משפטי

תכנון נספח נופי 
סביבתי

72,17622,500(49,676)321%

372%(33,996)46,49612,500העתקות
150%(12,496)37,49625,000תכנון נספח ניקוז

(70,200)70,2000ליווי והצגת תוכנית
34,47360,00025,52757%מדידות

27,92050,00026,44056%שמאי
23,40025,0001,60094%תכנון נספח ביוב

4,4845,00051690%פרסום בעיתון
(4,238)4,2380ציוד משרד ומחשבים

(1,199)1,1990אגרות טיפול תב"ע
161%(311,899)821,898510,000.00סכום כולל

עקב קשיי תזרים מזומנים.,שטרם שולמו,(*) כולל חיובים שהתקבלו מספקים ונותני שירותים

לא נמצא (ולו פעם אחת) דיווח על , למועד הביקורת,מסקירת פרוטוקולי דירקטוריון החברה הכלכלית

.חייבויות בסכומים הגבוהים מההכנסות ומהתקציבוהת237חריגה תקציבית בפרויקט 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

יודגש: כי היקף ההוצאות הנ"ל בוצע עוד לפני הדיון הציבורי בנושא אזור התעסוקה וההתנגדויות שהוצגו 

מתכננים, של בעלי התפקידים ועל ידי תושבים ואחרים, שבאופן טבעי, מצריכים שעות עבודה נוספות 

.ובכך הגדלת הגרעון בתקציב הפרויקטנוספים לא מתוכנניםשעשויה ליצור חיובים

קט.במסגרת הכנת תקציב הפרויכלל לא תוקצבוחלק מהותי מההוצאות שבוצעו בפועל .11.9

:להוצאות שבוצעו בפועל וכלל לא תוקצבולהלן דוגמאות

₪. 52,201-יעוץ משפטי 

₪.70,200-ליווי והצגת התוכנית 

במשך מעוכבים מספקים ונותני שירותים222,673₪חיובים בסך ת מתקציב הפרויקט, לאור חריגה מהותי.11.10

.ולא משולמיםתקופה ארוכה 

:ותהמלצ

יש לנהל תקציב מפורט וריאלי לכלל הפרויקטים בחברה הכלכלית, על מנת, למנוע חריגות תקציביות .א

והתחייבויות ללא מקורות תקציביים. 

כל הסעיפים הרלוונטיים הנדרשים ובכלל זה סעיף בלתי צפוי.יש לכלול בתקציב לפרויקט את.ב

יש לנהל תקציב מול ביצוע באופן שוטף. בכלל זה, הזנת כל הוצאה והתחייבות לגיליון אלקטרוני .ג

שיאפשר מעקב שוטף על ההוצאות וההתחייבויות.

יש להציג אחת לרבעון תקציב מול ביצוע וצפי הוצאות לדירקטוריון החברה..ד

סור על נטילת התחייבויות בשם החברה הכלכלית ללא מקור תקציבי לכיסוי ההתחייבויות.חל אי.ה
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הכלכליתתקנון החברה.12

בנובמבר 23יסוד החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד אושרה על ידי המנהל הכללי של משרד הפנים בתאריך .12.1

1994.

מונד על ידי משרד הפנים.-יסוד החברה הכלכלית לפיתוח תלאישור -ג'ראה נספח 

תקנון החברה הוא החוקה הפנימית החלה על החברה ועל כל חבריה, לצד הוראות הדין השונות..12.2

כאשר מוקמת חברה, נדרשים . יה, ובין בעלי המניות לבין עצמםהתקנון הוא חוזה בין החברה לבין בעלי מניות.12.3

נון בתור "מסמך ההתאגדות", והעתקו נשמר בתיק החברה אצל רשם החברות.המתאגדים להמציא את התק

:1999-לחוק החברות התשנ"ט15להלן הוראות סעיף .12.4

ברה יהיה תקנון כמפורט בסימן זה.חכל ל.15"

.הה של חברה, כפי שנרשם עם התאגדותה, תקף מעת התאגדותנקנות.16

"בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.התקנון כדין חוזה בין החברה וביןדין(א). 17

התקנון אושר בהחלטת דירקטוריון מתבססת בהתאם להוראות התקנון של החברה.הכלכליתפעילות החברה.12.5

. 6.12.06של החברה הכלכלית מתאריך 83מספר 

התקנון שהוצג לביקורת כולל חותמת נתקבל של רשם החברות והשותפויות במשרד המשפטים מתאריך 

30.8.2007.

להלן העתק חותמת נתקבל על גבי דף ראשון של תקנון החברה:
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ל"נוהל אסדרת חברה עירונית" של אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים קובע, בין היתר, כי 9סעיף .12.6

תקנון חברה עירונית נדרש לכלול התייחסות למספר נושאים, ובכלל זה: מטרות עיקריות של החברה, חברה 

חלטות הטעונות אישור הרשות המקומית ושר הפנים, הגבלת אשראי, הון מניות, חובת מכרז, פרטית, ה

מקרקעין, תמורת מקרקעין, תנאי קבלה לעבודה, תנאי העסקה, כללי ניגוד עניינים, העסקת קרובי משפחה, 

וריון ומורשי מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים, דיווח לרשות המקומית, תמיכות, פירוק, זכויות הצבעה, דירקט

חתימה.

בנושא "נוהל בקשה להקמת חברה על ידי רשות 5.2004כמו כן, מנכ"ל משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל .12.7

הפרטים האמורים להיכלל בתקנון חברה עירונית.2בסעיף ונקבעבמהלכומקומית", 

סותר - ם מהותיים)(נושאיבנושא שכרם של עובדי החברה הכלכלית ומורשי החתימההוראות תקנון החברה .12.8

.)"נוהל אסדרת חברה עירונית"ו5/2004(חוזר מנכ"ל משרד הפנים משרד הפניםנחיותאת ה

להלן פירוט המקרים:

עובדי החברה הכלכלית:בנושא קביעת שכרם של 

היה כמקובל ברשויות מקומיות תקבלת עובד שכי תקנון חברה עירונית יכיל ציון ,בעוד משרד הפנים קובע

הדירקטורים כי ,מצייןהכלכליתתקנון החברההעסקת עובדים יקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים, יותנא

., בניגוד להנחיות משרד הפניםבחברה יקבעו את תנאי העסקה ומשכורתם של העובדים

, כדלקמן:5/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים להלן הוראות 

ת עירוניות: מינוי כזה יבוצע עפ"י חוזר המנהל הכללי : "מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים בחברו2.15סעיף 

... לא יתקבל אדם לעבודה בחברה אלא על פי 3/2004, וכן חוזר המנהל הכללי מס' 2003שפורסם מרץ המיוחד

מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. כללי המכרז יקבעו על ידי החברה, ויהיו דומים 

ת המקומית. סולם הדרגות ותנאי השכר והעסקה יהיו כמקובל ברשות המקומית".לכללים הנהוגים ברשו

, תאגיד עירונילסעיפים שיש לכלול בתקנון משרד הפנים ב"נוהל אסדרת חברה עירונית"להלן הוראות 

כדלקמן:
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, בין היתר, כדלקמן:יםהכלכלית הקובעתקנון החברה ל109- ו108סעיףלהלן הוראות 

: 108סעיף 

"הדירקטורים יהיו ראשיים מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן פקידים, עובדים, סוכנים 

ומשמשים לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים כפי שהדירקטורים ימצאו לנכון מזמן לזמן..., על פי 

שיקול דעתם המוחלט".

: 109סעיף 

(הדגשות ...".הםיוכן את משכורותיהם ומענק..."הדירקטורים יוכלו לקבוע את הסמכויות והתפקידים

לא במקור)

מורשי החתימה בחברה הכלכלית:בנושא 

חתימות 2תחייב כי תקנון חברה עירונית יכיל ציון שכל התחייבות של החברה ,בעוד משרד הפנים קובע

שלפחות אחת מהן היא של עובד בכיר ברשות,

יכול לקבוע שרק דירקטור אחד יחתום ללא יון בחברה הכלכלית תקנון החברה הכלכלית מציין, שהדירקטור

ציון שאחד מהחותמים יהיה עובד בסגל הבכיר של המועצה.

, לסעיפים שיש לכלול בתקנון תאגיד עירונילהלן הוראות משרד הפנים ב"נוהל אסדרת חברה עירונית"

כדלקמן:

, בין היתר, כדלקמן:לתקנון החברה הכלכלית הקובע106להלן הוראות סעיף 

"הדירקטוריון נקבע מדי פעם את האיש או האנשים הראשיים לפעול ו/או לחתום בשם החברה, בין 

באופן כללי ובין ע"י חתימת מסמכים או התחייבויות מסוימים, והוא יכול לסייג ו/או לחתום את 

היקף סמכותם.

ו/או דירקטורים אחרים מה לדירקטור אחדהדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתי

ביחד, למנהל או למנהלים וכן לתפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון 

(הדגשות לא במקור)יקבע לפי שיקול דעתו את צירוף החתימות הדרושות כדי לחייב את החברה".
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לנושאים שנדרשת התייחסות פרטנית התייחסותאינו כולל תקנון החברה הכלכלית במקרים אחרים,.12.9

משרד הפנים.להנחיותבהתאם בתקנון 

להלן דוגמאות:

הנחיות שנדרש לכלול בתקנון 5.04חוזר מנכ"ל משרד הפנים נושא

להנחיות משרד הפנים בהתאם

"נוהל אסדרת חברות ב

עירוניות"

תקנון החברה הכלכלית 

בפועל

(כולל חותמת רשם 

החברות מתאריך 

30.8.04(

כללי ניגוד 

עניינים 

והעסקת 

קרובי 

משפחה

ב:2.15סעיף 

"כללי ניגוד עניינים והעסקת 

קרובי משפחה החלים ברשויות 

המקומיות יחולו גם על עובדי 

החברה".

:9.2.10סעיף 

"כללי ניגוד עניינים והעסקת 

קרובי משפחה החלים ברשויות 

המקומיות יחולו גם על החברה 

ועובדיה".

התייחסות.אין 

דיווח לרשות 

המקומית

:9.2.12סעיף אין התייחסות.

"אחת לשנה, ובכל עת לפי 

דרישת ראש הרשות או מועצת 

הרשות המקומית, יוגש 

למועצת הרשות המקומית 

דו"ח בכתב על פעילות 

החברה".

אין התייחסות.

הגבלת 

אשראי

:2.7סעיף 

החברה לא תקבל אשראי "

אלא על פי חוק יסודות 

".1985-קציב, התשמ"ההת

:9.2.4סעיף 

"החברה לא תקבל אשראי ולא 

תערוב אלא על פי חוק יסודות 

".1985-התקציב, התשמ"ה

אין התייחסות.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הנחיות שנדרש לכלול בתקנון 5.04חוזר מנכ"ל משרד הפנים נושא

להנחיות משרד הפנים בהתאם

"נוהל אסדרת חברות ב

עירוניות"

תקנון החברה הכלכלית 

בפועל

(כולל חותמת רשם 

החברות מתאריך 

30.8.04(

לחוזר מנכ"ל:2.9סעיף חובת מכרז

"על החברה חלה חובת מכרז 

על פי חוק חובת המכרזים 

ובהתאם לתקנות שיותקנו 

בעניין זה על ידי שר הפנים. עד 

נת התקנות, יחולו על להתק

החברה דיני המכרזים של 

הרשויות המקומיות בשינויים 

המחייבים".

:9.2.6סעיף 

"לא תתקשר החברה בחוזה 

לביצוע עסקה בטובין או 

במקרקעין, או לביצוע עבודה 

או לרכישת שירותים אלא על 

פי מכרז, על פי חוק חובת 

1992- המכרזים תשנ"ב

והתקנות שיותקנו לפיו ועד 

תקנת התקנות, על פי לה

הכללים החלים על הרשות 

המקומית בשינויים 

המחייבים".

: 136סעיף 

"החברה לא תתקשר 

לביצוע עבודות קבלניות 

עבורה אלא לאחר מכרז 

עפ"י אמות מידה של 

גוף ציבורי".

:92סעיף 

"הדירקטורים יוודאו 

כי החב' תבצע מכרזים 

לגבי עבודותיה וזאת 

כמקובל לחברות 

-ת ממשלתיתבבעלו

ציבורית".

:לחוזר מנכ"ל2.12סעיף מקרקעין

"החברה לא תהא רשאית 

למכור זכויות במקרקעין, 

להחליפם, למשכנם, או 

להשכיר אותם לתקופה העולה 

שנים, אלא על פי החלטת 5על 

מועצת הרשות המקומית ברוב 

חבריה ובאישור שר הפנים".

:9.2.7סעיף 

"החברה לא תהא רשאית 

כויות במקרקעין, למכור ז

להחליפם, למשכנם, או 

להשכיר אותם לתקופה העולה 

שנים, אלא על פי החלטת 5על 

מועצת הרשות המקומית ברוב 

חבריה ובאישור שר הפנים או 

מי שהוסמך לכך מטעמו."

אין התייחסות.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הנחיות שנדרש לכלול בתקנון 5.04חוזר מנכ"ל משרד הפנים נושא

להנחיות משרד הפנים בהתאם

"נוהל אסדרת חברות ב

עירוניות"

תקנון החברה הכלכלית 

בפועל

(כולל חותמת רשם 

החברות מתאריך 

30.8.04(

תמורת 

מקרקעין

:לחוזר מנכ"ל2.12סעיף 

"כספי התמורה ממכירת 

לתאגידהמקרקעין שהועברו

על ידי הרשות המקומית 

ישמשו לקניית מקרקעין, 

ואולם רשאי התאגיד העירוני, 

באישור מועצה הרשות 

המקומית ושר הפנים, אם ראה 

שטובת הציבור דורשת זאת, 

לעשות אחר התמורה".

:9.2.8סעיף 

"כספי התמורה ממכירת 

המקרקעין שהועברו לחברה על 

ידי הרשות המקומית ישמשו 

ואולם לקניית מקרקעין,

רשאית החברה, באישור 

מועצה הרשות המקומית ושר 

הפנים, אם ראה שטובת 

הציבור דורשת זאת, לעשות 

שימוש בכספי התמורה".

אין התייחסות.

:לחוזר מנכ"ל2.10סעיף ועדת ביקורת

"החברה תמנה ועדת ביקורת 

וכן תעסיק מבקר פנים".

אין התייחסות.אין התייחסות.

:9.2.13סעיף חסות.אין התייתמיכות

"לא תתמוך החברה במוסדות 

ציבור בתקציב שהועבר לה 

מהרשות המקומית. ככל 

שיועברו לחברה כספים 

ממקורות שאינם הרשות 

המקומית תוכל החברה לתמוך 

במוסדות ציבור בהתאם לכללי 

התמיכות החלים על הרשות 

המקומית בשינויים 

המחייבים".

אין התייחסות.

:ההמלצ

יש להתאים את הוראות תקנון החברה הכלכלית להוראות הרגולציה המחייבות.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ה כלליתאסיפ.13

מונד הינה חברי -אסיפה כללית של חברה הינה בעלי המניות של החברה. בעלי המניות של החברה הכלכלית תל.13.1

מליאת המועצה.

נקבע, בין לתקנון 54בסעיף מונד יועד פרק נפרד לנושא "אסיפות כלליות". -בתקנון החברה הכלכלית תל.13.2

ה, כדלקמן:תתכנס אחת לשנהאסיפה הכלכלית של החברההיתר, כי 

"אסיפה כללית תכונס אחת לשנה, במועד ובמקום שייקבעו ע"י הדירקטורים, אך לא 

יאוחר מחמישה עשר חודשים אחרי האסיפה הכללית האחרונה...".

לחוק החברות נקבע, בין היתר, החלטות שבסמכות האסיפה הכללית של החברה, כדלקמן:57בסעיף .13.3

, כדלקמן:אחת לשנהסהאסיפה הכלכלית של החברה תכונות, לחוק החבר(א)60בהתאם לסעיף .13.4

5מזה לא התכנסה המועצה) מסקירת הביקורת עולה, כי האסיפה הכללית של החברה הכלכלית (מליאת .13.5

, בניגוד להוראות.שנים (לפני כן לא נבדק)

וקולים של "אסיפה , כי אין ברשותה פרוט29.9.14תאריך בנמסר לביקורת על ידי מזכירת החברה הכלכלית 

כללית" כלל.

:ההמלצ

.ובתקנון החברהיש לכנס אסיפה כללית של החברה הכלכלית כקבוע בהוראות החוק
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מצב פיננסי- חובות לספקים .14

פעילות החברה ,)2011-2013(השנים האחרונות3-מניתוח הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית עולה, כי ב.14.1

.גרעונית

.בשיעורים ניכריםגרעון החברה גדל מדי שנהניתן להיווכח, כי 

, כדלקמן:2011-2013רה הכלכלית לשנים להלן תמצית דוח על הפעילות של החב

2013סעיף בדוח על הפעילות

(₪)

2012

(₪)

2011

(₪)

2,113,4634,608,51210,040,004מחזור הפעילות

)9,569,213()4,353,557()2,251,860(עלות הפעילות

)640,803()865,859()745,651(הוצאות הנהלה וכלליות

)11,746(5,466)347(הכנסות (הוצאות) מימון

3,6763,269-שערוך ניירות ערך

)178,489()601,762()884,395(רווח (הפסד) לשנה

מזה זמן רב עקב ומעוכבים חיובים של ספקים ונותני שירותים לא משולמים מסקירת הביקורת עולה, כי .14.2

קשיי תזרים מזומנים של החברה הכלכלית.

להלן דוגמאות:

₪ סכום נושא/מהות החשבוןפרויקטשם הספקתאריך חשבון
(כולל מע"מ)

2374,360שמאות תב"ע 237תב"ע שמאי גדי דגני13/11/12
10582,367תכנון תב"ע 105תב"ע דוויק אדריכלים13/12/12
קומפורט יעוץ 31/12/12

אקוסטי
10,530יעוץ אקוסטי105תב"ע 

מהנדסים ייזום 04/02/13
מפרויקטים בע"

8913,704טיפול בהיתרים ויזמים תב"ע 89תב"ע 

11,174מדידת עצים עפ"י בקשת אסבן237תב"ע לזר מדידות11/04/13
22,000שכ"ט הכנת נספח סביבתי237תב"ע אלדד שרוני30/04/13
ספידיגרף מכון 31/05/13

העתקות
טבלאות 237תב"ע 

הקצאה+תשריטים+חוברות בה"ת
5,459

ביצוע סקר עצים לצורך הכנת נספח 237תב"ע שלפ מעבדה חקלאית06/08/13
עצים

20,060

ספידיגרף מכון 31/12/13
העתקות

תשריטים+ נספח נופי+ניקוז+ 237תב"ע 
תנועה

12,170

אופק הנדסת תנועה 27/01/14
בע"מ

8,544ן סופי-השלמת התוכנית ח237תב"ע 

11/13טי בגין חודשים יעוץ משפכלליעו"ד יעקב לרר11/02/14
1/14ועד 

10,620
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

₪ סכום נושא/מהות החשבוןפרויקטשם הספקתאריך חשבון
(כולל מע"מ)

לפי שלב ביצוע 
בהתקשרות 

13.3.11מתאריך 

35,400ליווי והצגת תוכנית237תב"ע דר יעוץ ניהול ותכנון

:ותהמלצ

ול התחייבות למול ספקים וקבלנים ללא יכולת פיננסית לעמוד בהתחייבויות החברה.יש להימנע מליט.א

יש לקבוע מנגנון לאישור סדרי עדיפויות בתשלום חובות לספקים ביחס לתשלומים לבעל שליטה .ב

(המועצה), על מנת להימנע מהעדפת נושים.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

רכש והתקשרויות.15

: נקבע, בין היתר, כדלקמן"לנוהל אסדרת חברה עירונית" 9.2.6בסעיף בהתאם להנחיות משרד הפנים .15.1

תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או "לא

והתקנות 1992- לרכישת שירותים אלא על פי מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב

שיותקנו לפיו ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים 

המחייבים".

בנושא "נוהל הקמת חברה עירונית" נקבע בין 2004במאי 20מיום 4/05ספר בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מ.15.2

כדלקמן:2.9היתר, בסעיף 

"על החברה חלה חובת מכרז על פי חוק חובת מכרזים ובהתאם לתקנות שיותקנו בעניין 

זה על ידי שר הפנים."

ת התקשרות במכרז, כאמור החיל המחוקק חוב2002-), התשס"ג14בתיקון לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' .15.3

.(א) לחוק חובת המכרזים, גם על תאגידים מקומיים2בסעיף 

מונד נקבע, בין היתר, כי החברה תבצע מכרזים לגבי -לתקנון החברה הכלכלית תל92יתרה מכך, בסעיף .15.4

עבודותיה, כדלקמן:

ת הדירקטורים יוודאו כי החברה תבצע מכרזים לגבי עבודותיה וזאת כמקובל לחברו"

ציבורית".- בבעלות ממשלתית

לאף התקשרות ולא קיבלה הצעות מחיר כי החברה הכלכלית לא ביצעה מכרזים מסקירת הביקורת עולה,.15.5

.(אזור התעשייה)237בפרויקט שנדגמה על ידי הביקורת 

להלן דוגמאות:

חיובים שהתקבלו עד לתאריך נושאשם הספק

(כולל מע"מ)28/5/14

₪(*)

321,685אדריכלכלים אסבן שמעוןג.א.ש. אדרי

77,462יועץ תכנון תנועהאופק הנדסת תנועה בע"מ

48,468יועץ תנועהמשרד להנדסת תנועה וכבישים-ג'לאל מנסור

44,174מכון העתקותספידיגרף מכון העתקות

34,996יועץ ביובבני כרמי

34,473מודדלזר מדידות

27,920שמאיגדי דגני שמאות מקרקעין
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

חיובים שהתקבלו עד לתאריך נושאשם הספק

(כולל מע"מ)28/5/14

₪(*)

26,156יועץ נופידן פוקס אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע"מ

23,400מהנדסיםריטר מהנדסים יועצים בע"מ

המוצגים בטבלה לעיל, שכן הסכומים המוצגים גובה יותר מהיקף החיובים עם הספקים הנ"ל יתכן והיקף ההתקשרות (*) 

לא , 28/5/14עד לתאריך התקבלו בחברה הכלכלית. חיובים שלא 28/5/14עד לתאריך בפועל שהתקבלו בגין חיובים רק הינם 

.לתשלום בעתידנכללו גם אם קיימת התחייבות /הזמנת עבודה בגין הספק

אסדרת התאגידים העירוניים מבקר המדינה העיר על כך בדוח מבקר המדינה בנושא ".15.6

כדלקמן:וקבע, בין היתר, 2012" לשנת בשלטון המקומי והפיקוח עליהם

לדעת משרד מבקר המדינה החלת חובת המכרזים על התאגידים העירוניים נועדה, בין "

היתר, להחיל עליהם כללי מינהל תקין, שכן למרות היותם גופים פרטיים הם משמשים 

זרוע ארוכה של הרשות המקומית. ראוי שהתקשרויותיהם ייעשו בהתאם לכללים 

."ל שוויון הזדמנויות ועל תחרות הוגנתשמטרתם היא שמירה על טוהר מידות, ע

:ההמלצ

כמקובל בהליכי רכש קנון החברהיש לקבל הצעות מחיר וביצוע מכרזים בהתאם להוראות החוק ות

.והתקשרויות עם ספקים נאותים



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך79עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בגין פעילות החברה הכלכליתמועצהמליאת הדין וחשבון ל.16

ל"נוהל אסדרת חברה עירונית" של משרד הפנים נקבע, בין היתר, כדלקמן:9.2.12בסעיף .16.1

"אחת לשנה ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות או מועצת הרשות המקומית, יוגש 

"ו"ח בכתב על פעילות החברה.למועצת הרשות ד

א(ה) לצו המועצות המקומיות (א) ראש המועצה נדרש להגיש למועצה לפחות פעם בשנה 146בהתאם לסעיף .16.2

דין וחשבון על מצב התאגיד, כדלקמן:

ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, "

תק הדין וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה המועצה תקיים דיון על הדין וחשבון, הע

שבה נידון יועבר לשר הפנים".

הובא פעם אחת –(מועד סיום ביצוע ביקורת שטח)11/14עד לחודש ו2008משנת מסקירת הביקורת עולה, כי.16.3

.)27.7.10מתאריך 702(פרוטוקול מספר 2008שנת בגין בלבד לדיון דוח כספי של החברה הכלכלית 

לא הובאו לדיון במליאת המועצה.–2013ועד 2009הכספיים של החברה הכלכלית לשנים הדוחות 

כתוצאה, הליך הפיקוח והבקרה אחר פעילות החברה הכלכלית ומצבה הכספי נפגם..16.4

לחברי המליאה ולציבור הרחב (יודגש כי אין פרוטוקולי דירקטוריון החברה הכלכלית לא מפורסמיםבנוסף, .16.5

ך).חובה חוקית לכ

לאור הממצאים, יש להגביר את מערך השקיפות אחר פעילות החברה ויחד עם זאת, לדעת הביקורת 

ולהציג באופן שקוף וגלוי לאין כל את פרוטוקולי החברה הכלכלית באתר האינטרנט של מונד -תלהכלכלית 

המועצה.

:ההמלצ

יש להציג דין וחשבון אחר הפעילות הכלכלית והפעילות העסקית של החברה הכלכלית, לאל הפחות 

בתדירות של אחת לשנה, בפני האסיפה הכללית של החברה הכלכלית ומליאת המועצה.
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258מתוך80עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נאותות גביית אגרות.17

יטלים עירוניים בחלק ממתחמי הבנייה בשטח המוניציפאלי של החברה הכלכלית אחראית לגביית אגרות וה.17.1

מונד.- תל

החיובים הינם בגין חוקי העזר המקומיים בתחומי: "היטל סלילת כבישים", "היטל סלילת רחוב משולב", .17.2

"היטל תיעול" וכד'.

קבלת החברה הכלכלית גובה את האגרות וההיטלים הקבועים בחוקי העזר בדרך כלל בעת הגשת בקשה ל.17.3

היתר בניה והגשת תוכניות בניה לאישור (גרמושקא), זאת בהתאם לשטח הבניה המבוקש.

.12/13במהלך חודש על ידי החברה הכלכלית הביקורת סקרה את נאותות גביית אגרות .17.4

.ה להיתר בניהשבעת הגשת בקבאופן שגוי (חיוב חסר) יזםההחברה הכלכלית חייב, במהלכונמצא מקרה.17.5

לכל מ"ר בגין היטל 12.56הכלכלית חייבה את היזם בסך ), החברה9046גוש 56דגם (חלקה שנבמקרה 

25.69למ"ר (חיוב חסר של ₪ 38.25"רחוב משולב", בעוד החיוב הנכון בהתאם לחוק העזר המקומי הינו 

למ"ר).

נוסף ליזם בסך לאור ממצאי הביקורת ואיתור החיוב השגוי במהלך הבדיקה, החברה הכלכלית הפיקה חיוב 

813.44.₪

נמסר לביקורת על ידי מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר, כי מדי חודש מחלקת הגביה שולחת בתכתובת דואר .17.6

אודות בטבלה הנ"ל בע מנתון שגוי החיוב השגוי נאלקטרוני, את סכומי ההיטלים והאגרות בטבלה קבועה. 

ממחלקת הגביה.12/13הכלכלית בחודש הלחברבגין היטל "סלילת רחוב משולב" שנשלחהתעריפי הגביה 

:ותהמלצ

גרות והיטלים בהתאם להוראות חוקי העזר המקומיים.יש לחייב יזמים ותושבים בא.א

יש ליצור הליך של גורם מבצע וגורם אחר מבקר ומפקח, על מנת, לצמצמם ככל הניתן מקרים של .ב

חיובים שגויים.
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258מתוך81עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ועדת ביקורת בחברה הכלכלית.18

בנושא "נוהל הקמת חברה עירונית", חברה עירונית 5.2004לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2.10בהתאם לסעיף .18.1

מחויבת למנות ועדת ביקורת, כדלקמן:

, מונתה לחברה הכלכלית ועדת ביקורת, שנים)10-(לפני כ3.8.2004מסקירת הביקורת עולה, בתאריך .18.2

כדלקמן:

4/2008חודשועדת ביקורת בחברה הכלכלית לא התכנסה ממסקירת פרוטוקולי החברה הכלכלית עולה, כי .18.3

(לפני כן לא נבדק).ואילך

בו אחרון הפרוטוקול ה, כי ומצאה29.9.14בתאריך לבקשת הביקורת מזכירת החברה הכלכלית בצעה חיפוש 

ופרוטוקול קודם בו מצוין ועדת ביקורת 9.4.2008מתאריך הינו מצוין "פרוטוקול ועדת כספים וביקורת" 

.22.3.05תאריךהינו מבלבד 

:ותהמלצ

יש למנות ועדת ביקורת בחברה הכלכלית..א

.ועדת ביקורת נדרשת להתכנס ולבחון באופן תדיר את פעילות החברה הכלכלית.ב
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258מתוך82עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הזמנות עבודה.19

התקשרות עם ספקים מחייבת הסכם התקשרות המגדיר את תנאי ההתקשרות ובכלל זה: תכולת העבודה, .19.1

ובד מעביד, סודיות, ביטוח, אחריות וכד'.תנאי תשלום, העדר יחסי ע

כמו כן, התקשרות עם ספק ומתן התחייבות מטעם החברה הכלכלית, מחייבת הנפקת הזמנת עבודה מסודרת .19.2

הזמנת העבודה כוללת את סך ההתקשרות ומהות ההתקשרות החתומה על ידי מורשי החתימה בחברה.

המאושרת.

ת, נדרשות להיות חתומות על ידי מורשי החתימה בחברה.הזמנות העבודה המהוות התחייבות כספי.19.3

:ממצאים
(חוברת כרוכה של הזמנות עבודה ידניים עם ידנייםעבודה פנקסי הזמנות בבחברה הכלכלית עושים שימוש .19.4

.העתק כימי)

, על מנת לבדוק את היקף לא ניתן להפיק דוח של היקפי הזמנות העבודה לכל ספק, בכל רגע נתוןכתוצאה: 

.נדרש לעבור באופן ידני על כל הזמנות העבודה בכל הפנקסים)(ההתקשרות עם כל ספק 

ללא הסכם וללא הזמנת עבודה.-מהותיים בסכומי כסף ספקים התקשרויות עם .19.5

₪ 227,360סך של 237בגין תב"ע )31.5.14עד לתאריך (בפועל לספק ג.א.ש אדריכלים שולם: לשם המחשה

ללא שקיים - ₪) 321,685(לאמור היקף התקשרות בסך ₪ 94,325ים שטרם שולמו בסך והתקבלו חיובים נוספ

הסכם התקשרות בין הצדדים וללא הזמנת עבודה חתומה.

הוצג לביקורת "הצעת התקשרות" על גבי נייר לוגו של הספק.

התשלומים בפועל לספקים גבוהים מהזמנות העבודה החתומות.מקרים בהם .19.6

להלן דוגמאות:

הזמנות עבודהפרויקטהספקשם
(כולל מע"מ)

₪

תשלום בפועל
(כולל מע"מ)

₪

פער
(כולל מע"מ)

₪
11,700₪34,99623,296: 24הזמנה מס' 237תב"ע בני כרמי

-ג'לאל מנסור

משרד להנדסת 

תנועה וכבישים

14,732₪: 10הזמנה מס' 237תב"ע 

29,000₪: 17הזמנה מס' 

43,732₪סה"כ:              

48,4685,136

23,200₪27,9204,720: 10הזמנה מס' 237תב"ע שמאי גדי דגני
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258מתוך83עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

.חתומות על ידי מורשה חתימה בודדמקרים בהם הזמנות העבודה .19.7

להלן דוגמאות:



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך84עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:ותהמלצ

יש לנהל את מערך הזמנות העבודה של קבלנים, ספקים ונותני שירותים בחברה הכלכלית באופן .א

ממוחשב, כך שניתן יהיה בכל רגע נתון לבחון את היקף ההתקשרות על כל ספק.

בגין כל התקשרות נדרשת להיות מנופקת הזמנת עבודה. .ב

סכם התקשרות שיעגן את כל תנאי ההתקשרות בגין התקשרויות בסכומים מהותיים, יש לחתום על ה.ג

מעביד, התמורה, -בין הצדדים (בכלל זה: תכולת העבודה, לוחות זמנים, ביטוחים, העדר יחסי עובד

תחרות, העדר יכולת הסבה של הסכם, חתימה על הצהרת ניגוד עניינים - תנאי תשלום, סודיות, אי

וכד').

ה המאושרת. כל שינוי בהיקף ההזמנה מחייב הפקת חל איסור על תשלום סכום הגבוה מסכום ההזמנ.ד

הזמנה משלימה חתומה כדין.

הזמנות העבודה נדרשות להיות חתומות בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה של החברה..ה
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258מתוך85עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

יועץ משפטי.20

דין.יועץ משפטי בחברה כלכלית הינו חיוני להבטחת פעילותה של החברה הכלכלית על פי כל.20.1

יועץ משפטי כאמור, מהווה חלק ממערך הפיקוח והבקרה אחר פעילות החברה.

.4/14מסקירת הביקורת עולה, כי היועץ המשפטי של החברה הכלכלית התפטר במהלך חודש .20.2

במשך מספר רב של חודשים, לא מונה ואין בחברה הכלכלית יועץ משפטי..20.3

:ההמלצ

יש למנות יועץ משפטי לחברה הכלכלית.
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טיוטה לדיון

258מתוך86עמוד
____________________________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף והמועצות המקומיותו(ו) לצו145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

נספח א'
]1מתוך 1[עמוד 

16.2.14הוצג בדירקטוריון –וביוב שנגבו על ידי החברה הכלכלית במקום תאגיד המים אגרות מים 
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_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'בספח נ
]2מתוך 1[עמוד 

31.12.12מהחברה הכלכלית למועצה ביום האחרון של השנה בתאריך ₪ 180,000צ'ק התשלום בסך 
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258מתוך88עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'בספח נ
]2מתוך 2[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך89עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

נספח ג'
]1מתוך 1[עמוד 

מונד-שור יסוד החברה הכלכלית לפיתוח תלאי
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_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

נספח ד'
]1מתוך 1[עמוד 

193מסמך תקציב נדרש להשלמת פרויקט במתחם תב"ע 
16.2.14צורף לפרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מתאריך שכפי 
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258מתוך91עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'הספח נ
]4מתוך 1[עמוד 

6.10.14ועד לתאריך 1.1.11מתאריך ת"מ בע"מ""חכ"ל לפיתוח 705001700כרטיס הנהלת חשבונות 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך92עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'הספח נ
]4מתוך 2[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך93עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'הספח נ
]4מתוך 3[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך94עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'הספח נ
]4מתוך 4[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך95עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'וספח נ
]1מתוך 1[עמוד 

193בעמלת גביה לתשלומי פיתוח ת.ב.ע על ידי המועצה דוגמה לחיוב החברה הכלכלית 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך96עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'זספח נ
]1מתוך 1ד [עמו

דוגמה לחיוב החברה הכלכלית על ידי המועצה ב"שירותי תפעול"



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך97עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'חספח נ
]1מתוך 1[עמוד 

הסכם בין החברה הכלכלית למועצה בגין שירותי תפעול וסיוע עובדי מועצה לפעילות החברה הכלכלית



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך98עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'טספח נ
]1מתוך 1[עמוד 

12.14.14תגובת מזכירת החברה הכלכלית מתאריך 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך99עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יספח נ
]1מתוך 1[עמוד 

15.12.14תגובת ראש המועצה לשעבר מתאריך 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך100עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 1[עמוד 

תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך101עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 2[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך102עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 3[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך103עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 4[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך104עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8וך מת5[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך105עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 6[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך106עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 7[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך107עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלהגשתו למועצה,ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע

'יאספח נ
]8מתוך 8[עמוד 



דוח הביקורת בנושא החברה הכלכליתמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך108עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,ת העיריותלפקוד(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מונד-מועצה מקומית תל

דו"ח הביקורת

בנושא

נוכחות עובדים

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*



נוכחות עובדיםמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך109עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,ת העיריותלפקוד(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,



נוכחות עובדיםמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך110עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,ת העיריותלפקוד(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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נוכחות עובדיםמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך111עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,ת העיריותלפקוד(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

כללי.1

שכר עובדי המועצה המשולם מדי חודש מחושב, בין היתר, בהתאם לשיעור המשרה והנוכחות של העובדים..1.1

צה מועסקים בהתאם להנחיות "חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות", המהווה אבן יסוד עובדי המוע.1.2

מרכזית המסדירה את מערכת יחסי העבודה ברשויות המקומיות.

בפרק "הנחיות בנושא ניהול עובדים" נקבע, בין היתר, כדלקמן:3/2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר .1.3

ובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או בשכר בכירים, חייבים להחתים "עובדי הרשות המקומית, כולל ע

כרטיס נוכחות פעמיים ביום.

החתמת הכרטיס חייבת להיעשות בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממנו.

במקרה של היעדרות עובד לצורך עבודה, על העובד לדווח על השעות בדו"ח הנוכחות, ולקבל את אישור 

הממונה.

ת המקומית לנקוט סנקציות כנגד עובדים הנעדרים מהעבודה בלא אישור ו/או שאינם ממלאים אחר על הרשו

ההנחיות בנוגע לדיווחי נוכחות".

לעובדי הרשויות המקומיות נקבע, בין היתר, כדלקמן:בחוקת העבודה .1.4

:66סעיף 

דתו. על העובד לדייק "על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונה עליו בנאמנות ובמלא כושר עבו

ולבוא לעבודה בשעה הקבועה, לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, ולא להעדר מן העבודה בלי הודעה 

לממונה עליו ובלי הסכמתו".

:27סעיף 

ימי עבודה שבועיים...מספר שעות העבודה במשרדים הוא כנהוג 5"ברשויות המקומיות יפעלו במשך 

העבודה בכל יום מימות השבוע ייקבע בהתייעצות עם ועד העובדים. שעות במשרדי הממשלה. לוח שעות 

.שעות בשבוע"42.5העבודה של העובדים בכל ימות השנה הן 

:66.1סעיף 

ימים יונהג שעון נוכחות או הסדרי חתימות ובדיקת נוכחות 5"במקומות בהם מועסקים בשבוע עבודה בן 

ודה".שיחייבו את כלל העובדים באותו מקום עב

באוגדן תנאי השירות חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי הרשויות המקומיות נקבע, בין היתר, בסעיף .1.5

, כדלקמן:5.6

"עובד רשות מקומית חייב אישית להטביע את כרטיס הנוכחות שלו בשעון רישום הנוכחות בתחילת העבודה 

לחתום אישית בגיליון הנוכחות בתחילת העבודה ובסיומה. במקומות בהם אין שעון נוכחות חייב העובד 

ובסיומה".



נוכחות עובדיםמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך112עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,ת העיריותלפקוד(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:במועצה מבוצע במספר שיטות, כדלקמןדיווח הנוכחות 2014למועד הביקורת בתחילת שנת .1.6

של העובד. נתוני הכניסה והיציאה מופעל באמצעות כרטיס מגנטי שעון נוכחות ה–שעון נוכחות אלקטרוני.1.6.1

.ות עובדים ממוחשבתמערכת נוכחמועברים בממשק ממוכן ל

ברחבי המועצה מספר שעוני נוכחות אלקטרוניים, כדלקמן:

 המחובר לתוכנת נוכחות -בניין המועצה"RealTime."

"המחובר לתוכנת נוכחות "לומן".-בית ספר "רבין

"המחובר לתוכנת נוכחות "י.ל.מ פתרונות בע"מ".-בספריה בתחום כותלי בית ספר "שלנו

העובד על גבי שעון נוכחות מכני מותקן במשרד קב"ט המועצה. בשעון זה מדפיס-ת מכנישעון נוכחו.1.6.2

חובר למערכת הממוחשבת של העירייה.כרטיס קרטון את שעות הכניסה והיציאה. שעון זה אינו מ

.נרשם על ידי העובדיםדיווח ידני ה-רישום דיווח נוכחות ידני.1.6.3

עובדים, בהתפלגות כדלקמן:355- המועצה שילמה שכר ל2013בשנת .1.7

מספר מקבלי שכר (*)קטגוריה
2013שנת 

שיעור ממקבלי שכר
%

3710%עובדים פעילים בבניין המועצה

339%עובדים פעילים לא בניין המועצה (**)

4713%עובדים בגני ילדים

19154%עובדים ומורים בבתי ספר

4713%פנסיה ושאירים

355100%סה"כ

שעזבו במהלך השנה.עובדים או ו/כולל עובדים שקיבלו שכר בחלק מחודשי השנה (*) 

עובדים במועדונית, משטרה, מועדון קשישים, ספריה, עובדים חד פעמיים/זמניים, חברה כלכלית, וטרינר, קידום נוער, ראש (**) 

מועצה ושירות פסיכולוגי.

מרוכזים על ידי מזכירת מחלקת ,2013העובדים במהלך הביקורת בשנת דיווחי הנוכחות וניהול מערך הנוכחות של .1.8

להלן: ) (2013חינוך, הממלאת מקום של חשבת השכר עובדת המועצה (שנעדרה מהעבודה לתקופה ממושכת בשנת 

. ")מרכזת תחום הנוכחות"

ועד לחודש 2/13מרכזת תחום נוכחות ביצעה את תפקידה במקביל לחשבת שכר במיקור חוץ גב' מ.ג. מחודש 

11/13.

התקשרה המועצה עם חשבת שכר חיצונית חדשה גב' מ.ע., כנותנת שירותים למועצה 29.12.13החל מתאריך 

במיקור חוץ בתחום השכר והנוכחות גם יחד.

.2014ביקורת אודות התקשרות המועצה עם חשבות השכר במיקור חוץ, ראה בדוח ביקורת נפרד לשנת 
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מטרת הביקורת.2

.תהליך ניהול מערך נוכחות העובדים במועצה והתאמתו להוראות הרגולציה וכללי מינהל תקיןירת סק

.2013הביקורת בחנה את ניהול הנוכחות בעיקר במהלך שנת 

מתודולוגיה.3

.2013שנת להנוכחות במועצה מערךתוך התמקדות וסקירת,2014ברבעון הראשון לשנת בוצעאיסוף הממצאים

יצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן:הביקורת ב

בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה..3.1

נסקרו דיווחי נוכחות ממוחשבים..3.2

נסקרו ונבדקו דיווחי נוכחות ידניים..3.3

נסקרו נתוני שכר של העובדים..3.4

בוצעה השוואה בין דיווחי נוכחות למערכת השכר..3.5

ניתוח מסמכים ואסמכתאות..3.6

:תגובות

20.2.14ת אימות ממצאים וקבלת תגובות התקיימה עם מזכיר המועצה בתאריך ישיב .

. 9.11.14ישבה נוספת לאימות הממצאים ואשרור התגובות התקיימה בתאריך 

התגובות שהתקבלו ממזכיר המועצה שולבו כלשונן בגוף הדוח.

18.2.14ץ, התקיימה בתאריך ישיבת קבלת התייחסות עם חשבת השכר גב' מ.ע. המועסקת במועצה במיקור חו .

את התגובות שמסרה. 17.11.14חשבת השכר במיקור חוץ אשררה בתכתובות דואר אלקטרוני מתאריך 

התגובות שהתקבלו מחשבת השכר במיקור חוץ שולבו כלשונן בגוף הדוח.

שלחה בתאריך טיוטת דוח הביקורת כולל התגובות שנמסרו בישיבות אימות הממצאים וקבלת התגובות הנ"ל, נ

לבעלי התפקידים הרלוונטיים (מזכיר המועצה, גזברית המועצה, יועצת משפטית, חשבת שכר במיקור חוץ, 18.11.14

עובדות) לקבלת תגובות.2-ראש המועצה לשעבר ו

 27.11.14פגישה להצגת טיוטת דוח הביקורת התקיימה לבקשת ראש המועצה לשעבר בתאריך.

.ומוצגת במלואה כנספח ב' לדוח.–11.12.14התקבלה בתאריך 8.2א בגין פרק תגובתה העובדת גב' צ
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 שטרם -נשלחה תזכורת לראש המועצה לשעבר, מזכיר המועצה, גזברית המועצה ועובדת נוספת –23.12.14בתאריך

.29.12.14העבירו תגובה בכתב עד לתאריך 

 ומוצגת כנספח ג' לדוח.-23.12.14תגובת ראש המועצה לשעבר התקבלה בתאריך

 ומוצגת במלואה כנספח ד' לדוח.–29.12.14התקבלה בתאריך 7.3תגובת העובדת גב' ס.מ בגין פרק
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עיקרי הממצאים.4

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

1.

מכלל העובדים במועצה הנדרשים 19%-(המהווים כעובדים 36

מחתימים י בניין המועצה)מעובד99%- לחתום כרטיס נוכחות ו

שעון נוכחות המחובר למערכת הנוכחות בבניין המועצה. 

) המחתימים נוספים10%-עובדים (המהווים כ18בנוסף, ישנם 

שעון נוכחות מקומי במבנה בו הם מועסקים (בי"ס רבין ובספריה 

ס שלנו).בכתלי בי"

דים מהעוב72%-עובדי המועצה, המהווים שיעור של כ140יתר 

(לא כולל עובדי הוראה הנדרשים להחתים כרטיס נוכחות 

לא מחתימים שעון נוכחות ממוחשב, אלא מתקבל -ופנסיונרים)

דיווח נוכחות ידני של העובד.

5.1

יש להבטיח שכל עובדי המועצה )א(

יחתימו שעון נוכחות דיגיטלי 

בכניסה וביציאה למקום 

העבודה.

שעון הנוכחות ודיווחי הנוכחות )ב(

מחוברים למערכת הנוכחות יהיו

המרכזית בבניין המועצה.

יש לנהל מאגר אחד מרכזי של )ג(

נוכחות כלל עובדי המועצה.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

9.11.14:

"כל עובדי בניין המועצה החתימו כרטיס 

נוכחות. יתר העובדים מילאו דוחות נוכחות 

ות, ידניים המאושרים על ידי מנהלי המחלק

וזאת בהתאם למדיניות שהיתה הנהוגה 

במועצה במועד עריכת דוח הביקורת ובהתאם 

באוגדן תנאי השירות".5.6.2לסעיף 

תאריך מהתייחסות חשבת שכר חיצונית 

18.2.14:

"המועצה התקשרה עם חברת "רנעד" להתקנת 

שעוני נוכחות ביומטריים לעובדים בבניין 

הפסיכולוגיה. המועצה, בבית ספר רבין ובבניין 

יתר העובדים  (במקומות עבודה אחרים) ידווחו 

נוכחות באמצעות טלפון נייח."
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פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

2.3

 מחוץ לבניין המועצה הראשי בהם מועסקים המשרדיםבמרבית

.כלל לא מותקנים שעוני נוכחות- עובדי מועצה

.במקרים אלה העובדים נדרשים לדווח נוכחות בטופס ידני

לק ממשרדי המועצה בהם מועסקים עובדי מועצה, מחוברים בח

שלא מחוברים למערכת הנוכחות -שעוני נוכחות מקומיים 

.המרכזית בבניין המועצה

כתוצאה: למרות שהעובדים מחתימים נוכחות באמצעות 

כרטיס נוכחות, הדיווחים מועברים באופן ידני, באמצעות 

מי למרכזת תחום הדפסת דוחות נוכחות והעברתם בדואר פני

הנוכחות.

5.2

יש להתקין מערכת שעוני נוכחות )א(

בכל המתקנים בהם שוהים עובדי 

המועצה.

המערכת תאפשר לכל עובדי )ב(

המועצה להחתים שעון נוכחות 

באופן דיגיטלי.

כלל הדיווחים ינוהלו בבסיס )ג(

נתונים אחד שיקושר למערכת 

השכר.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

וחשבת שכר חיצונית מתאריך 11.14.9

18.2.14:

"המועצה התקשרה עם חברת "רנעד" להתקנת 

שעוני נוכחות ביומטריים לעובדים בבניין 

המועצה, בבית ספר רבין ובבניין הפסיכולוגיה. 

יתר העובדים  (במקומות עבודה אחרים) 

ידווחו נוכחות באמצעות טלפון נייח.

ס נתונים אחד כל דיווחי הנוכחות ינוהלו בבסי

בבניין המועצה."

3.

שעון נוכחות נמצאו מקרים רבים, בהם עובדי מועצה מחתימים 

.פעם אחת ביום בלבד, בניגוד להנחיות משרד הפנים

:, בין היתר, כדלקמן2010מבקר המדינה קבע בדוח המבקר לשנת 

עובדיה החתמת משרד מבקר המדינה העיר לעירייה על שאינה אוכפת על "

כרטיס נוכחות כנדרש. הדבר פוגם ביכולתה לפקח על עובדיה ולוודא שהם 

ממלאים את מכסת שעות העבודה המוטלת עליהם. יתרה מכך, עובדים בכירים 

"שאינם מחתימים כרטיס נוכחות מהווים דוגמה רעה לעובדים הכפופים להם.

5.3

כל עובדי המועצה שברשותם )א(

י, יחתמו כרטיס נוכחות דיגיטל

נוכחות פעמיים ביום בכניסה 

וביציאה מיום העבודה.

בכל מקרה של אי החתמת כרטיס )ב(

נוכחות יש לקבל אישור פרטני של 

ראש המועצה או גורם אחר 

שיוסמך על ידי ראש המועצה.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

וחשבת שכר חיצונית מתאריך 9.11.14

18.2.14:

נינתה הנחיה על ידי מזכיר 2/14"במהלך חודש 

המועצה לכלל העובדים להחתים כרטיס 

נוכחות פעמיים ביום."
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פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

4.

דיווחי נוכחות ידניים.מקרים רבים, בהם עובדי המועצה מעבירים

כלל לא מציינים את שעת הכניסה בחלק מהמקרים העובדים

ושעת היציאה בכל יום במהלך החודש.
5.4

אוף לביטול החתמת שעון יש לש)א(

נוכחות באופן ידני ומעבר 

להחתמת שעון נוכחות דיגיטלי.

עד לשילוב מערכת נוכחות )ב(

ממוחשבת, עובדים המדווחים 

נוכחות באופן ידני יציינו על גבי 

טופס הדיווח: תאריך עבודה, 

שעת כניסה ושעת יציאה 

מדויקת.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

וחשבת שכר חיצונית מתאריך 9.11.14

18.2.14:

, כל עובד שיש לו דיווחים 1/14"החל מחודש 

חסרים בדוח הנוכחות החודשי או חוסר 

בשעות עבודה, השעות מקוזזות משכר העובד 

החודשי, למעט עובדים שביקשו לקזז את 

החוסר בשעות בימי חופשה."

5.

שברשותם כרטיס נוכחות מקרים רבים בהם לעובדיםנמצאו 

חסרות החתמות נוכחות רבות במהלך חודש העבודה.דיגיטלי, 

על במקרים אלה, העובד הוסיף בכתב יד דיווח שעת כניסה/יציאה 

גבי טופס מודפס של הנוכחות.

השעות המדווחות בכתב יד עגולות.ניתן להיווכח, כי במקרים אלה

את ציון השעות בחלק אחר מהמקרים, העובד כלל לא השלים 

החסרות בטופס הדיווח המודפס של הנוכחות.

הנ"ל מעקר מתוכן ניהול נוכחות באמצעות שעון נוכחות והחתמת 

שעון נוכחות באופן דיגיטלי ומדויק.

5.5

חל איסור על הוספת תיקונים )א(

ידניים בדיווחי הנוכחות 

הממוחשבים של העובדים.

כל תיקון ו/או הוספת שעת )ב(

מחייב קבלת כניסה/יציאה, 

אישור פרטני של ראש המועצה 

או גורם אחר שיוסמך על ידי 

ראש המועצה.

כל חוסר בשעות הנוכחות )ג(

החודשיים של עובד יקוזז 

מהשכר.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

וחשבת שכר חיצונית מתאריך 9.11.14

18.2.14:

" בכל המקרים שעובד 1/14החל מחודש

ה ו/או יציאה, ללא קבלת משלים שעת כניס

אישור מפורש של ראש המועצה ו/או יציאה 

בתפקיד מאושרת, חצי יום עבודה מקוזז 

משכר העובד.

 בכל דיווח של עובד ששהה

בקורס/השתלמות, העובד נדרש להציג 

"בטופס הנוכחות החודשי את הזימון.
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

6.

שעון נוכחות במערכת הנוכחות של עובדי המועצה המחתימים 

(למרבית העובדים) אין הגדרת הסכמי נוכחות בבניין המועצה, 

שיוך הסכם נוכחות לעובד.ואין 

סיכום שעות הנוכחות לעובד ברמה חודשית בטופס כתוצאה: אין

הנוכחות החודשי, אין ציון השעות שנדרש העובד לבצע במהלך 

החודש, שעות חסרות, התפלגות השעות לשעות רגילות/שעות

נוספות וכד'.

הנ"ל אינו מאפשר לבחון באם העובד הגיע לעבודה בהיקף השעות 

הנדרש ואינו מאפשר ביצוע פיקוח ובקרה כנדרש.

6.1

יש להגדיר לכל עובד הסכם )א(

נוכחות שתואם להסכם העסקה 

של העובד.

הסכם הנוכחות יכלול את )ב(

מאפייני הנוכחות של העובד 

ובכלל זה: ימי העבודה של 

עות הנוכחות שנדרש העובד, ש

לבצע, זכאות לשעות נוספות, 

זכאות לכוננות וכד'.

המערכת תציג השוואה בין ביצוע )ג(

השעות בפועל הסכם הנוכחות 

שהוגדר לכל עובד.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

9.11.14:

ביצעה תחשיב ידני "מרכזת תחום נוכחות

לשעות הנוכחות של העובדים. במקרים בהם

היו חוסרים קיזזה בהתאם, בניכוי ימי חופשה.

ליתר הנושאים ראה התייחסות חשבת השכר 

החיצונית".

תאריך מהתייחסות חשבת שכר חיצונית 

18.2.14:

"מערכת הסכמי נוכחות תחל לפעול החל .1

.3/14מחודש 

לכל עובד ישויך הסכם נוכחות שירכז את .2

שעות הנוכחות החודשיות וציין הפרשים, 

קיימים."ככל ש
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

7.

כלל לא מועברים ולא מקושרים דיווחי הנוכחות של העובדים

למערכת השכר.

כתוצאה: אין הלימה ואין ממשק ממוחשב בין מערך הנוכחות של 

העובדים למערך תשלומי השכר במועצה.

6.2

יש לקשר את מערכת הנוכחות )א(

למערכת השכר.

מדי חודש יקבע מועד בו תסגר )ב(

ערכת הנוכחות לביצוע תיקונים מ

ושינויים.

סה"כ שעות הנוכחות החודשיות )ג(

מכל סוג יועברו באופן ממוחשב 

למערכת השכר, שיהוו בסיס 

לחישוב השכר החודשי.

חוסר בשעות נוכחות, יקוזזו )ד(

מיתרת ימי חופשה של העובד 

ומשכר העובד.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

9.11.14:

תחום נוכחות ביצעה תחשיב ידנימרכזת"

לשעות הנוכחות של העובדים. במקרים בהם 

היו חוסרים קיזזה בהתאם, בניכוי ימי 

"חופשה.

תאריך מהתייחסות חשבת שכר חיצונית 

18.2.14:

"במסגרת הקמת מערכת נוכחות ביומטרית 

חדשה במועצה, ישולב קישור של מערך דיווחי 

הנוכחות למערכת השכר."

8.

משתמשות באותו שם משתמש וסיסמה עובדות שונות במועצה 2

לביצוע פעולות במערכת הנוכחות והשכר.

פעולות שביצע להצביע על הגורם הספציפיבמקרה זה, לא ניתן 

בשכר.

הנ"ל מהווה ליקוי במבדק הפנימי, בתחום כה רגיש.

6.3

כל בעל תפקיד בעל סמכות וגישה )א(

ת והשכר, יעבדו למערכת הנוכחו

במערכת בהתאם להרשאה 

וסיסמה אישית.

לכל הרשאה יוגדרו סט )ב(

ההרשאות בהתאם לתפקיד 

העובד.

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

9.11.14:

"הנושא תוקן."
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

9.

–עובדים רבים במועצה הן עובדים דור ב' והן עובדים דור א' 

שעות שבועיות שהוגדרו 42.5- נמוך מעובדים בהיקף משרה ה

, בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.כמשרה מלאה

בכל המקרים שנדגמו, שולם לעובדים שכר עבודה חודשי מלא, 

זאת למרות העובדה, שאותם עובדים ביצעו ודיווחו בטופס 

היקף שעות הנוכחות החודשי שלהם (כולל חופשות והיעדרויות),

דרות קטן באופן משמעותי מהמשרה שלהם.נוכחות והיע

לא קוזז לעובדים החוסר בשעות עבודה בשכר או במקרים אלה,

בחופשה.

7.1

יש לוודא שהיקף הנוכחות )א(

החודשי של כלל העובדים 

לשעותתואםהמועצה, 

שהעובדים נדרשים החודשיות

לבצע.

בגין כל חוסר יש לקזז ימי )ב(

בהתאם להסכמת העובד חופשה 

ין קיזוז החוסר בשכר.או לחילופ

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

9.11.14:

עם כניסתו של ראש המועצה החדש לתפקידו "

"הנושא תוקן.11/13בחודש 

תאריך מהתייחסות חשבת שכר חיצונית 

18.2.14:

במערכת הנוכחות החדשה הסכמי העבודה של "

העובדים יוגדרו בהתאם לתנאי העסקתם 

בודה.וחוקת הע

כל חריגה מסך שעות הנוכחות שהעובד נדרש 

יקוזזו –לבצע בהתאם להסכם העסקה שלו 

משכר העובד או מימי חופשה שצבר (בכפוף 

"לבקשה פרטנית של העובד).
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

10.

בימי עבודה מפוצלים, בגין חלק מעובדי המועצה דיווחי הנוכחות 

, ללא החתמת יציאה רבהעהינם באופן מתמשך משעות הבוקר ועד 

, זאת למרות העובדה, )16:00ועד 13:30משעה (בשעות הצהרים

.שהעובדים לא שהו בעבודה במהלך שעות הצהרים והמנוחה

כתוצאה: דיווחי הנוכחות של העובדים לא תואמים לסטאטוס 

.במקום העבודההנוכחות בפועל של העובדים 

7.2

דיווחי הנוכחות של העובדים )א(

קף ולהתאים לנוכחות חייבים לש

בפועל של העובדים בעבודה.

במידה ועובד מסיים את עבודתו )ב(

במהלך היום לזמן קצוב וחוזר 

בשעה מאוחרת יותר, העובד 

נדרש להחתים יציאה מהעבודה. 

בעת חזרה נוספת במהלך יום 

העבודה, יחתים העובד כרטיס 

נוכחות פעם נוספת, כך שדיווחי 

הנוכחות יהיו תואמים למצב 

פועל.ב

-ו20.2.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

9.11.14:

עם כניסתו של ראש המועצה החדש לתפקידו "

"הנושא תוקן.11/13בחודש 
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

ל.11

קיבלה 80%נדגם מקרה בו עובדת המועסקת בשיעור משרה של 

. 11/13ועד 8/13בגין כל אחד מהחודשים 125%שעות נוספות 

:ממצאים

בגין כל אחד 125%שולמו לעובדת שעות נוספות בעלות שעה של .א

החלקיתשכן עבדה מעל משרתה 11/13ועד 8/13מהחודשים 

בעוד הוראות החוק קובעות שעובד זכאי לשעות נוספות ,)80%(

שעות ליום).8.5(רק אם עבד מעבר למשרה מלאה

חות אך פהחלקית מעבר למשרתו שביצע שעות(עובד בחלקיות משרה 

,100%בעלות שעה רגילה שביצע זכאי לתוספת השעות -ממשרה מלאה

.)עות נוספותולא כש

%125שעות נוספות בשיעור 50לעובדת שולם בפועל בשכר .ב

), בניגוד ולמרות שבטופס הדיווח אודות שעות 10/13(בגין חודש 

נוספות ובסיכום אותו הטופס שעות 10.5רק מפורטותנוספות 

.(הסיכום שעות לא תואם לפירוט באותו הטופס)ת שעו25מצוין 

, 10/13[ראה בגוף הדוח גיליון דיווחי הנוכחות היומי של העובדת לחודש 

.טופס שעות נוספות וקטע תלוש השכר בנושא שעות נוספות]

העובדת דיווחה שעות נוכחות יומיות 10/13בגין אותו חודש .ג

מעבר למשרתה עותש18בהיקף של (כולל תיקונים ידניים רבים)

החלקית.

שעות מעבר למשרה חלקית, 18דיווחי נוכחות של :לאמור

- לבטופס שעות נוספות, ציון סה"כ זכאותשעות10.5פירוט 

לעובדת בשכר בפועל תשלום ושעות נוספות באותו טופס25

., בניגוד לכל האמור לעילשעות נוספות50של

7.3

דיווחי שעות נוספות ושעות )א(

, ידווחו באופן כוננות

ממוחשב במערכת הנוכחות 

של העובדים.

תשלום שעות נוספות יבוצע )ב(

בהתאם לדיווחי הנוכחות 

הממוחשבים ובהתאם 

להוראות החוק.

חל איסור על תשלום שעות )ג(

נוספות המדווחות באופן 

ידני.

שעות נוספות ישולמו אך )ד(

משרה שעות ורק מעבר ל

מלאה ולאחר קבלת אישור 

מראש.

מהעסקת עובדים יש להימנע)ה(

מעבר למשך זמן רצוף, זאת 

לשעות המותרות בחוק

.שעות עבודה ומנוחה

:9.11.14התייחסות מזכיר המועצה מתאריך 

 בפועל העובדת סייעה למזכיר המועצה בהכנת כל"

מערך הבחירות המוניציפאליות במסגרת תפקידו 

כמזכיר ועדת הבחירות. 

 עבודה רבות העובדת תוגמלה בגין סיוע זה על שעות

ארוכות ובלתי שגרתיות ולעיתים אף נדרשה לעבוד 

פרקי זמן ארוכים הדורשים נוכחות הרבה מעבר 

להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. 

 לעיתים לא היה מנוס מלחרוג מחוק שעות עבודה

ומנוחה, היות ומדובר בהכנת מערך הבחירות 

המוניציפאליות.

וועדת בפועל, העובדת תפקדה כמעין מזכירת

הבחירות. לו היתה מתמנה העובדת כמזכירת ועדת 

בחירות, היתה מתוגמלת בשכר גבוה עשרות מונים 

לאוגדן 4.11מעבר למה שתוגמלה בפועל על פי סעיף 

תנאי שירות, המצורף לבקשתי כנספח א'.

 04:00דיווחי הנוכחות ביום הבחירות בוצעו משעה

ה של , לפני תחילת יום העבוד06:30ועד השעה 

העובדת ולכן אין כפילות".

:18.2.14התייחסות חשבת שכר חיצונית מתאריך 

בוטלו כל "החל מכניסת ראש המועצה החדש לתפקידו,

שעות נוספות בעתיד, השעות הנוספות ששולמו לעובדים.

אם ישולמו, יהיו באישור מיוחד פרטני של ראש המועצה 

עובד."ודיווח פרטנית בשעון הנוכחות הממוחשב של ה
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

:המשך

משך זמן העסקת מדיווחי הנוכחות של העובדת,בגין חלק .ד

שעות עבודה ומנוחה בחוקמהקבועחרג באופן רצוף העובדת 

המגביל כללי להעסקה בשעות נוספות, ההיתר הו1951-תשי"א

ליוםשעות15:12לדוגמה: (שעות ביום12-העסקת עובד עד ל

).2.10.13בתאריך שעות 14:30-ו21.10.13בתאריך 

לפנות 04:00-06:30בין השעות דיווחי שעות נוכחותנמצאו .ה

ביום חופשה של העובדתיד העובדת)(דיווחים ידניים בכתבבוקר 

). בגין יום זה 22.10.13(יום הבחירות המוניציפאליות בתאריך 

העובדת תוגמלה בנפרד כבעלת תפקיד בוועדת הבחירות.

מוצגת ה31.12.14מתאריך ובת העובדת גב' ס.מ תג
במלואה כנספח ד' לדוח הביקורת. 

להלן קטעים מהתגובה:
"לא ברור לי מדוע שאלותיך מופנות אלי שכן, אני 
נדרשתי לעבוד בשעות לא שגרתיות רבות ולעיתים אף 

. ברצף ארוך מאוד בשל העיסוק בהכנת מערכת הבחירות
שאליו נדרשתי היה גבוה היקף העבודה בשעות הנוספות

בהרבה מהדיווח בשעון הנוכחות...
מעולם לא בדקתי לפי מה שולם לי וזה גם לא היה המניע 
שעמד מאחורי עבודתי, לקחתי את העבודה מתוך 
אחריות ורצון לעזור למערכת לקדם את הטיפול במערך 

הבחירות . 
היה ידוע לי גם בזמן עבודתי שניתן היה לתגמל אותי 

ים גבוהים הרבה יותר לו מוניתי למזכירת ועדת בהיקפ
הבחירות (כידוע לך את רוב העבודה בהכנת הבחירות אני 
בצעתי)... אני כמי שמעריכה ומוקירה ביקורת ומברכת 

כלי ניהולי לשיפור העבודה על כך מצפה שביקורת תהווה 
."ולא תעסוק  בפערים זניחים.

.ס:התייחסות מבקר המועצה לתגובת העובדת מ


5.2.5(סעיף לתשלום שעות נוספות

. שירות לעובדים בשלטון המקומי)

לפעול מחויבתמונד -מועצה מקומית תל
אות חוק תקין.נהלוכללי מבהתאם להור
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

12.

 מהמכסה המקסימלית יתרות חופשה גבוהות עובדים בעלי

בסוף שנה.המותרת

2 יתרות חופשה שליליות.מקרים שלעובדים

 ימי חופשה בחודש 10.5נמצא מקרה במהלכו קוזז לעובדת

למנוע חריגה מהיתרה המקסימלית המותרת., על מנת, 12/12

חודשים מאוחר 9הקיזוז הנ"ל הוחזר באופן לא תקין לעובדת 

.9/13יותר, בשנה העוקבת בגין היעדרות העובדת בחודש 

שלא תואם להוראות משרד הפנים ובאופן לא -המדובר בקיזוז 

אחיד לעובדים אחרים במועצה.

8.1

יש להקפיד לקזז לעובדי המועצה )א(

יתרות ימים החורגת מהתקרה 

המותרת.

חל איסור להחזיר את הימים )ב(

שקוזזו בהתאם להוראות משרד 

הפנים, בשנה העוקבת.

יש לבטל לעובדת את הקיזוז )ג(

החריגה ממכסת קטיבי של יהפ

ולחייב אותה 2012הימים לשנת 

.9/13בגין מלוא חופשה בחודש 

התייחסות חשבת שכר חיצונית מתאריך 

18.2.14:

בוצעו קיזוזי ימי 12/13-1/14"בחודשים .1

עובדים בעלי יתרות ימי 16-חופשה ל

ימים.55חופשה מעל 

קוזזו ימי החופשה לעובדים ביתרת חופשה .2

ם הופחת ויתרת במינוס. שכר העובדי

הימים השלילית שולמה בכסף."
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ואין ני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

13.

לצורך נסיעה באופן מתוכנןעובדת המועצה נעדרה מעבודתה 

החל מתאריך חודשים8-למעלה מלחו"ל, לפרק זמן ממושך של 

. 14.10.13ועד לתאריך 6.2.13

, כמו הוגדרה ממלאת מקום ובוצעה חפיפה-טרם נסיעתה לחו"ל 

התקשרות עם יועצת שכר חיצונית (עובדת האוטומציה) גם, 

(ראה דוח 1.2.13שתסייע בביצוע חשבות השכר במועצה מתאריך 

.ביקורת נפרד בנושא)

העובדת קיבלה שכר עבודה חודשי מלא בגין כל תקופת .א

לא נדרשה ולא מילאה טפסי חל"תשהותה בחו"ל. העובדת

ר לתקופה ממושכת.למרות שהיה ידוע שתעד(חופשה ללא תשלום)

תמוה, ובצירוף מקרים, העובדת הציגה בעת שהותה באופן .ב

מסמכים מרופא זר בשפה הספרדית, בגינם הוזנו 2בחו"ל 

ימי מחלה), למרבית 184(רצופים חודשי מחלה 6לעובדת 

תקופת השהייה המתוכננת בחו"ל.

של הסתמכו על תרגום, בעל פה,בעלי התפקידים במועצה .ג

במועצה, שאינה מתמצאת במונחים המקצועיים עובדת אחרת 

הרפואיים ואף ציינה שמתקשה לתרגם את המסמך.

לרופא מהביקורת העברת המסמכים הרפואיים .ד

ופיזיותרפיסטית דוברי השפה הספרדית המתמחים בטיפול 

באירועים בגינם העובדת הגיעה למרפאה בחו"ל עולה חשש, 

קים ימי מחלה המסמכים הרפואיים אינם מענילכאורה, כי

והיעדרות מעבודה בהיקף שניתנו.

8.2

טופסי אישורי המחלה ומסמכי )א(

התרגום החופשי שהועברו 

לביקורת נמסרו על ידי הביקורת 

לחשבת השכר החדשה במועצה. 

חשבת השכר מתבקשת להעביר את 

המסמכים לוועדה רפואית לבחינת 

תקפותם ותשלום בגינם ימי מחלה 

חודשים.6במשך 

להחלטת הוועדה בהתאם )ב(

הרפואית יש לבחון באם תשלום 

השכר בגין ימי המנוחה בוצעו 

באופן תקין. ככל הנדרש יש לבצע 

השבת כספים.

יש לבחון שניכוי מספר ימי חופשה )ג(

בוצע כדין ובהתאמה למשך 

היעדרות העובדת מהעבודה (לאחר 

קיזוז ימי מחלה מאושרים). ככל 

הנדרש יש לבצע השבת כספים.

באם העובדת היתה נדרש יש לבחון)ד(

לשהות בחל"ת ובאם תקופת 

השהייה בחו"ל נחשבת כוותק 

לשכר, על כל המשתמע מכך.

: נמסר לביקורת על ידי ראש המועצה הנוכחי

 ,העובדת ביקשה ממני לאחר חזרתה לארץ"

), פעם נוספת אישור 12/13בחודש העוקב (

נסיעה לחו"ל. 

 במסגרת הבקשה לנסיעה החוזרת ולאור

ובדה שאין ברשותה מספיק ימי חופשה, הע

הציעה לי העובדת כי תציג בעתיד אישור 

מחלה בעת שתשהה בחו"ל מרופא בחו"ל, 

ובכך תוכל לשהות בחו"ל לתקופה ממושכת 

מתקופת יתרת החופשה שיש ברשותה 

(שלא מספיקה למשך זמן הנסיעה 

המבוקשת), וללא צורך בחופשה ללא 

תשלום (חל"ת). 

 אישורי מחלה עתידיים הבקשה להצגת

מרופא מחו"ל, הפעם, נדחתה על ידי ולא 

הסכמתי לבקשה."

המשך בדף הבא:
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ואין תו למועצה,ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשזהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק הממצא#
בדוח

מהותיותגובההמלצות
ת

:המשך

למרות הוראות אוגדן תנאי שירות לעובדי הרשויות המקומיות, .ה

חודשי מחלה ברצף, 6ניתנו והעובדה כי אישורי המחלה מחו"ל

לא הועברו לאישור ועדה רפואית, כנדרש בהנחיות.

חודשי מחלה 6- (מעבר לימי השהייה בחו"ל של העובדת יתרתבגין .ו

באופן חלקי! בלבד קוזזו מספר ימי חופשה, שניתנו לעובדת)

ובכמות שלא תואמת למספר ימי ההיעדרות בפועל של העובדת

.(גם במידה ולאחר קיזוז מלא של ימי המחלה)

ות שיש ברשות הביקורת אודנציין, כי עיון מעמיק ותיעוד 

שפורסמו על ידיFacebook-תכתובות ותמונות בפורטל ה

כלשהוא התומך , לא נמצא תיעוד בזמן שהותה בחו"להעובדת

. נהפוך הוא.באישורי המחלה שהציגה

לשכת ראש ב23.2.14בתאריך כמו כן, בתשאול שבוצע לעובדת 

נוכחות ראש המועצה ומזכיר המועצה, העובדת ציינה המועצה וב

העובדת (מקרות האירועמספר ימיםלאחר בחו"ל פא שפנתה לרו

, בעוד בטופס המחלה מצוין על ידי טענה שלא היה רופא בסמיכות)

.כשעה לאחר קרות האירועלמרפאה הגיעה מטופלתכי ה,הרופא

שביצעה רפואיים שאין ברשותה צילומים כמו כן, העובדת ציינה 

במסמך שהומלץכחלק מהטיפולו/או אישורי פיזיותרפיה שערכה

.הרפואי שהציגה

עיקרי תגובת העובדת בתשאול שנערך לה 

:23.2.14בתאריך 

.יצאתי לחופשה בחו"ל"

.במהלך החופשה בחו"ל נפצעתי

 אישורי מחלה מרופא בחו"ל, כל 2קיבלתי

חודשים.3אחד למשך 

 ,מסרתי את אישורי המחלה לממונים עלי

על פי הנהלים.

 אישורי המחלה אושרו כדין על ידי

הממונים עלי.

 ניתן כיום להציג בפני שהאישורים לא לא

תקינים לאחר שאושרו על ידי הגורמים 

המוסמכים לכך.

 פעלתי על פי הנהלים ואף אחד לא אמר לי

לאחר שהצגתי את אישורי המחלה תחזרי 

לעבודה או ביקש אישורים נוספים.

 לא הגשתי בקשה לחל"ת לפני יצאתי

לחו"ל, כי לא היה ידוע משך הזמן שבו 

בחו"ל."השהה 

תגובה מלאה בכתב שהתקבלה מהעובדת 

.מצורפת כנספח ב' לדוח הביקורת
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

דיווחי נוכחות ממוחשבים.5

דיווחי נוכחות באמצעות שעון נוכחות.5.1

עובדים (כולל מורים, פנסיונרים, עובדים זמניים וכד').355- המועצה שילמה שכר ל2013בשנת .5.1.1

עובדים פעילים מתוכם, נדרשים לדווח נוכחות.194-כ.5.1.2

מכלל העובדים במועצה הנדרשים 19%-עובדים (המהווים כ36מסקירת הביקורת עולה, כי רק .5.1.3

מחתימים שעון נוכחות המחובר למערכת מעובדי בניין המועצה)99%- כרטיס נוכחות ולחתום 

) המחתימים שעון נוכחות מקומי 10%-הווים כעובדים (המ18הנוכחות בבניין המועצה. בנוסף, ישנם 

במבנה בו הם מועסקים (בי"ס רבין ובספריה בכתלי בי"ס שלנו).

מהעובדים הנדרשים להחתים כרטיס נוכחות 72%- המועצה, המהווים שיעור של כעובדי 140יתר 

נוכחות ל דיווח מתקב, אלא לא מחתימים שעון נוכחות ממוחשב- (לא כולל עובדי הוראה ופנסיונרים)

ידני של העובד.

שעוני נוכחות דיגיטליים.5.2

ברחבי המועצה מותקנים מספר שעוני נוכחות, כדלקמן:.5.2.1

 המחובר לתוכנת נוכחות "-בניין המועצהRealTime."

לומן"המחובר לתוכנת נוכחות שעון נוכחות מקומי -בית ספר רבין"

המחובר לתוכנת נוכחות "י.ל.מ ון נוכחות מקומי שע-בספריה בתחום כותלי בית ספר שלנו

פתרונות בע"מ".

:ותהמלצ

וביציאה למקום העבודה.יש להבטיח שכל עובדי המועצה יחתימו שעון נוכחות דיגיטלי בכניסה )ד(

שעון הנוכחות ודיווחי הנוכחות יהיו מחוברים למערכת הנוכחות המרכזית בבניין המועצה.)ה(

יש לנהל מאגר אחד מרכזי של נוכחות כלל עובדי המועצה.)ו(
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

-בהם מועסקים עובדי מועצה הראשי במרבית המבנים מחוץ לבניין המועצה הביקורת נוכחה, כי .5.2.2

.כלל לא מותקנים שעוני נוכחות

:להלן דוגמאות

וטרינר, חברה כלכלית, מזכירת משטרה.-בניין המועצה הישן

 שירות פסיכולוגי.-ברח' הגפןמשרדי המועצה

קידום נוער.-משרדי המועצה ברח' האלון

 מועדון קשישים.-משרדי המועצה ברח' הדקל

מול בי"ס אור תורה.-מועדונית

.גני ילדים

בנוסף, בחלק ממשרדי המועצה (משרד קב"ט המועצה, עובדי מנהלה בבית ספר רבין ובספריה בבי"ס .5.2.3

שלא מחוברים למערכת -ים עובדי מועצה, מחוברים שעוני נוכחות מקומיים שלנו) בהם מועסק

.הנוכחות המרכזית בבניין המועצה

.2013עובדי מועצה נוכחות במהלך שנת 18בשעוני נוכחות מקומיים אלה מחתימים 

כתוצאה: למרות שהעובדים מחתימים נוכחות באמצעות כרטיס נוכחות, הדיווחים מועברים באופן 

י, באמצעות הדפסת דוחות נוכחות והעברתם בדואר פנימי למרכזת תחום הנוכחות.ידנ

החתמת כרטיס נוכחות בכניסה/יציאה מהעבודה.5.3

בפרק "הנחיות בנושא ניהול עובדים" נקבע, בין היתר, 3/2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר .5.3.1

כדלקמן:

חוזה משכורת כוללת או בשכר "עובדי הרשות המקומית, כולל עובדים המועסקים ב

בכירים, חייבים להחתים כרטיס נוכחות פעמיים ביום.

החתמת הכרטיס חייבת להיעשות בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממנו.

במקרה של היעדרות עובד לצורך עבודה, על העובד לדווח על השעות בדו"ח הנוכחות, 

ולקבל את אישור הממונה.

:ותהמלצ

יש להתקין מערכת שעוני נוכחות בכל המתקנים בהם שוהים עובדי המועצה.)א(

להחתים שעון נוכחות באופן דיגיטלי.המערכת תאפשר לכל עובדי המועצה)ב(

כלל הדיווחים ינוהלו בבסיס נתונים אחד שיקושר למערכת השכר.)ג(
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

סנקציות כנגד עובדים הנעדרים מהעבודה בלא אישור ו/או על הרשות המקומית לנקוט 

שאינם ממלאים אחר ההנחיות בנוגע לדיווחי נוכחות".

הביקורת ביצעה ניתוח ממוחשב לנאותות החתמת כרטיס נוכחות על ידי עובדי המועצה הן בכניסה .5.3.2

ין המועצה.לעבודה והן ביציאה ממקום העבודה, בהתאם לדיווחי הנוכחות בשעון הנוכחות בבני

נמצאו מקרים רבים, בהם עובדי מועצה מחתימים שעון נוכחות פעם אחת ביום בלבד, בניגוד .5.3.3

.להנחיות משרד הפנים

, 13.12.13ועד 1.1.13להלן דוגמאות להתפלגות מספר החתמות פעם אחת בלבד ביום, מתאריך .5.3.4

כדלקמן:

מספר 
תג

מספר החתמות שם העובד
בלבדכניסה

מספר החתמות 
בלבדיאהיצ

סה"כ החתמות 
פעם אחת ביום

%
החתמת פעם 

אחת ביום

715716497%חדווה במני18
716817593%רה חייםש2
942111590%יגאל קרז'נר5

127313088%ונית נחוםר84
18284656%ילן הדסא82
2442849%יפורה אסרףצ89
4195049%ינה אחיאלד28
32548646%יוון ממןס92

אי החתמת כרטיס נוכחות.5.4

בפרק "הנחיות בנושא ניהול עובדים" נקבע, בין היתר, 3/2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר .5.4.1

כדלקמן:

"עובדי הרשות המקומית, כולל עובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או בשכר 

ם ביום.בכירים, חייבים להחתים כרטיס נוכחות פעמיי

:המלצות

כל עובדי המועצה שברשותם כרטיס נוכחות דיגיטלי, יחתמו נוכחות פעמיים ביום בכניסה וביציאה )א(

מיום העבודה.

ראש המועצה או גורם אחר בכל מקרה של אי החתמת כרטיס נוכחות יש לקבל אישור פרטני של)ב(

שיוסמך על ידי ראש המועצה.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מקרים רבים, בהם עובדי המועצה מעבירים דיווחי נוכחות ידניים. .5.4.2

בחלק מהמקרים העובדים כלל לא מציינים את שעת הכניסה ושעת היציאה בכל יום במהלך 

החודש.

:1דוגמה מס' 

:2דוגמה מס' 

:המלצות

יש לשאוף לביטול החתמת שעון נוכחות באופן ידני ומעבר להחתמת שעון נוכחות דיגיטלי.)א(

עד לשילוב מערכת נוכחות ממוחשבת, עובדים המדווחים נוכחות באופן ידני יציינו על גבי טופס )ב(

עת יציאה מדויקת.הדיווח: תאריך עבודה, שעת כניסה וש
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תיקונים ידניים בדוחות נוכחות.5.5

נוכחות, מהווה אמצעי הזדהות ורישום נוכחות מהימן החתמת שעון נוכחות דיגיטלי באמצעות כרטיס.5.5.1

ומדויק.

חסרות החתמות נוכחות רבות נמצאו מקרים רבים בהם לעובדים שברשותם כרטיס נוכחות דיגיטלי, .5.5.2

במהלך חודש העבודה.

על גבי טופס מודפס של הנוכחות.בכתב יד דיווח שעת כניסה/יציאה העובד הוסיףבמקרים אלה, 

השעות המדווחות בכתב יד עגולות.ח, כי במקרים אלהניתן להיווכ

בטופס הדיווח המודפס של השעות החסרותציון מהמקרים, העובד כלל לא השלים את אחר בחלק 

.הנוכחות

הנ"ל מעקר מתוכן ניהול נוכחות באמצעות שעון נוכחות והחתמת שעון נוכחות באופן דיגיטלי

.ומדויק

2דוגמה 1דוגמה 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:3דוגמה מס' :2דוגמה מס' :1גמה מס' דו

:המלצות

חל איסור על הוספת תיקונים ידניים בדיווחי הנוכחות הממוחשבים של העובדים.)א(

כל תיקון ו/או הוספת שעת כניסה/יציאה, מחייב קבלת אישור פרטני של ראש המועצה או גורם )ב(

אחר שיוסמך על ידי ראש המועצה.

שכר.כל חוסר בשעות הנוכחות החודשיים של עובד יקוזז מה)ג(
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מערכת נוכחות.6

ניהול הסכמי נוכחות במערכת הנוכחות.6.1

מערכת הנוכחות מאפשרת ניהול הסכם נוכחות בהתאם למאפייני הנוכחות של העובד..6.1.1

בחגים, הסכם הנוכחות כולל את שעות העבודה שנדרש העובד לעבוד כל יום, מספר ימי עבודה, עבודה .6.1.2

סופי שבוע, זכאות לשעות נוספות וכד'.

מסקירת הביקורת עולה, כי במערכת הנוכחות של עובדי המועצה המחתימים שעון נוכחות בבניין .6.1.3

ואין שיוך הסכם נוכחות לעובד.(למרבית העובדים) אין הגדרת הסכמי נוכחות המועצה, 

ופס הנוכחות החודשי, אין ציון השעות : אין סיכום שעות הנוכחות לעובד ברמה חודשית בטכתוצאה

שנדרש העובד לבצע במהלך החודש, שעות חסרות, התפלגות השעות לשעות רגילות/שעות נוספות 

וכד'.

הנ"ל אינו מאפשר לבחון באם העובד הגיע לעבודה בהיקף השעות הנדרש ואינו מאפשר ביצוע פיקוח 

ובקרה כנדרש.

שיוך להסכם עבודה המגדיר את התקן לנוכחות העובד וללא להלן דוגמה לדוח נוכחות חודשי ללא 

:החודשי של העובדסיכום שעות הנוכחות 

והשוואה לתקןאין סיכום נתונים חודשי
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

:)תקיןעם שיוך הסכם לעובד (מקרה להלן דוגמה לדוח נוכחות חודשי לשם השוואה, 

קישור מערכת נוכחות למערכת השכר.6.2

וים בסיס לקביעת שכר העובד.דיווחי הנוכחות החודשיים של עובדי המועצה, מהו.6.2.1

עובד שאינו משלים את שעות העבודה שנדרש לבצע, נדרש לנכות את החוסר בשעות חופשה או בניכוי .6.2.2

בשכר העובד.

:המלצות

יש להגדיר לכל עובד הסכם נוכחות שתואם להסכם העסקה של העובד.)א(

הסכם הנוכחות יכלול את מאפייני הנוכחות של העובד ובכלל זה: ימי העבודה של העובד, שעות )ב(

הנוכחות שנדרש לבצע, זכאות לשעות נוספות, זכאות לכוננות וכד'.

רכת תציג השוואה בין ביצוע השעות בפועל הסכם הנוכחות שהוגדר לכל עובד.המע)ג(

...)ד(
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

דיווחי הנוכחות של העובדים כלל לא מועברים ולא מקושרים למערכת מסקירת הביקורת עולה, כי .6.2.3

השכר.

מערך הנוכחות של העובדים למערך תשלומי השכר כתוצאה: אין הלימה ואין ממשק ממוחשב בין 

במועצה.

ניהול הרשאות וסיסמאות למערכת הנוכחות.6.3

."RealTime"בבניין המועצה מנוהלת מערכת נוכחות .6.3.1

תוכנת הנוכחות מותקנת על גבי מחשב בחדר חשבת השכר..6.3.2

סמה אישית.לתוכנת הנוכחות ולמחשב חשבת השכר מערך הרשאות הכולל שם משתמש וסי.6.3.3

הועבר עובדת המועצה שם המשתמש והסיסמאות של חשבת השכר מסקירת הביקורת עולה, כי .6.3.4

לשימוש עובדת אחרת אשר מסייעת בתחום השכר וניהול הנוכחות.

עובדות שונות משתמשות באותו שם משתמש וסיסמה בעלות הרשאה לביצוע פעולות 2כתוצאה: 

במערכת הנוכחות והשכר.

:ורת על ידי רכזת תחום נוכחות ושכרנמסר לביק

הוקצה שם משתמש וסיסמה שונים ונפרדים משם המשתמש והסיסמה של חשבת השכר שנעדרה 

מתפקידה. יחד עם זאת, ההרשאות שהוקצו בשם המשתמש החדש היו מינימאליות ולא אפשרו 

סף. על מנת גישה לביצוע הפעולות בתחום השכר והנוכחות. הרחבת סט ההרשאות דרש תשלום נו

חשבת השכר הרשאה שלבתי, השתמשובלא לשים לב לחשיבות הנושאלחסוך בעלויות המועצה

שנעדרה מתפקידה.

:ותהמלצ

יש לקשר את מערכת הנוכחות למערכת השכר.)א(

מדי חודש יקבע מועד בו תסגר מערכת הנוכחות לביצוע תיקונים ושינויים.)ב(

וו בסיס סה"כ שעות הנוכחות החודשיות מכל סוג יועברו באופן ממוחשב למערכת השכר, שיה)ג(

לחישוב השכר החודשי.

חוסר בשעות נוכחות, יקוזזו מיתרת ימי חופשה של העובד ומשכר העובד.)ד(

:ותהמלצ

כל בעל תפקיד בעל סמכות וגישה למערכת הנוכחות והשכר, יעבדו במערכת בהתאם להרשאה )א(

וסיסמה אישית.

לכל הרשאה יוגדרו סט ההרשאות בהתאם לתפקיד העובד.)ב(
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145אם לסעיף בהת
.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

התאמת הנוכחות לתשלום השכר.7

התאמת נוכחות לשיעור משרה ותשלום שכר.7.1

42.5בהתאם לחוקת העבודה לעוברי הרשויות המקומיות, העובדים ברשות מקומית נדרשים לעבוד .7.1.1

שעות בשבוע, כדלקמן:

:66סעיף 

"על העובד למלא את תפקידו לפי הוראות הממונה עליו בנאמנות ובמלא כושר עבודתו. 

על העובד לדייק ולבוא לעבודה בשעה הקבועה, לא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, 

ולא להעדר מן העבודה בלי הודעה לממונה עליו ובלי הסכמתו".

:27סעיף 

ימי עבודה שבועיים...מספר שעות העבודה במשרדים 5מקומיות יפעלו במשך "ברשויות ה

הוא כנהוג במשרדי הממשלה. לוח שעות העבודה בכל יום מימות השבוע ייקבע 

42.5שעות העבודה של העובדים בכל ימות השנה הן בהתייעצות עם ועד העובדים. 

[הדגשות לא במקור]"שעות בשבוע

5, במשך 16:30ועד 08:00שעות עבודה ביום (8.5רכבים מהיקף משרה של שעות השבועיות מו7.1.2.42.5

ימים בשבוע).

בין ההסתדרות לבין מרכז השלטון המקומי והמעסיקיםנחתם הסכם קיבוצי כללי 3.3.99בתאריך .7.1.3

בקרב המעסיקים שהיולהסדיר את חריגות השכר 3/99. ככלל, נועד הסכם ")3/99הסכם (להלן: "

ת המקומיות.ובהם הרשויו

לעובדים לגביהם יושמו בא להסדיר תשלומי שכר והטבות לעובדי הרשויות המקומיות 3/99הסכם 

ויצר הבחנה בין עובדים ותיקים דור א' 3/99הטבות שכר מקומיות אלה ערב החתימה על הסכם 

דשים דור ) ועובדים ח, עת החתימה על ההסכם3/99(עובדים שהחלו לעבוד ברשות מקומית לפני חודש 

).3/99ב' (עובדים שהחלו לעבוד לאחר חודש 

בהם נקבע, בין היתר, כדלקמן:3/99להלן סעיפים עיקריים להסכם .7.1.4

:3/99להסכם 9סעיף 

"לא ישתכר עובד חדש בכל עת אלא אך ורק על פי הוראות ההסכמים המפורטים להלן: 

ו יונהגו לאחר המועד הסכמים ארציים. הסכמים מקומיים שייחתמו, יוסכמו, יקבעו, א

הקובע אם אישר אותם הממונה במפורש ובכתב. הוראות ההסכמים המקומיים שנחתמו, 

יחולו על עובדים חדשים."נקבעו, הונהגו או הוסכמו לפני המועד הקובע לא 
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:3/99להסכם 4.3סעיף 

תוספת מכח הסכמים מקומיים, עד למועד הקובע, לא תהווה תקדים משפטי או עילה 

שפטית לדרישת אותה תוספת לגבי עובדים אחרים באותה רשות.מ

נקבע בין היתר, כדלקמן:9/07מחודש 458בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' .7.1.5

"בהמשך לפסק דין של ביה"ד הארצי לעבודה בעניין שעות העבודה של עובדי עיריית נס 

, אשר התקבלו לעבודה 3.3.99ציונה, הרינו להבהיר כי עובדים חדשים, כהגדרתם בהסכם 

42.5ש"ש יעברו לעבוד בהיקף מלא, היינו 42.5-משרה ומועסקים פחות מ100%-ב

".11/07-ש"ש, החל מ

בנושא נוכחות בעיריית נס ציונה, נקבע 18.9.2007בפסק דין כבוד בית הדין הארצי לעבודה מתאריך .7.1.6

ש"ש 40.5יחשבו היקף השעות 3/99הסכם ש"ש ערב החתימה על40.5בין היתר, כי עובדים שעבדו 

כמשרה מלאה, כדלקמן:
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עובדים –מסקירת הביקורת עולה, כי עובדים רבים במועצה הן עובדים דור ב' והן עובדים דור א' .7.1.7

, בחוקת העבודה לעובדי שעות שבועיות שהוגדרו כמשרה מלאה42.5-בהיקף משרה הנמוך מ

הרשויות המקומיות.

זאת למרות העובדה, שאותם עובדים ביצעו ם שנדגמו, שולם לעובדים שכר חודשי מלא, בכל המקרי.7.1.8

היקף שעות נוכחות והיעדרות ודיווחו בטופס הנוכחות החודשי שלהם (כולל חופשות והיעדרויות),

קטן באופן משמעותי מהמשרה שלהם.

ו חופשה.במקרים אלה בגין החוסר בשעות העבודה, לא קוזז לעובדים תשלום השכר א

:להלן דוגמאות

מס' 
תג

שיעור שם העובד
משרה

היקף 
משרה 
בשעות

תאריך 
קליטה 
למועצה

חודש 
עבודה

שעות עבודה + 
היעדרות 
מדווחות

[שעות] (*)

תשלום 
שכר עודף

[שעות]

שיעור 
תשלום שכר 

עודף

100%1841.9.006/131246032%שרון לויבי"ס

100%1841.3.088/131473720%רחביה רצון44

100%1841.12.8010/131453921%צילה כהן15

100%1841.8.848/131552915.7%סימה ביטון40

100%1841.11.9010/131562815%דקה זהבה101

80%1471.12.098/131272013.7%סיוון ממן92

100%1841.4.788/131651910.3%רפי היזמי80

של ללא קיזוז החתמת שעון נוכחות ברצף בימי עבודה מפוצליםבטבלה הינן המדווחות הנוכחות החודשיות שעות (*)

. קיזוז כאמור היה יוצר חוסר שעות מהותי יותר.העובדים

התאמת דיווחי הנוכחות לשהייה בעבודה בפועל.7.2

ת העובדים בעבודה.שעות הנוכחות של העובדים נדרשים להיות תואמים לנוכחו.7.2.1

ועד 16:00ומשעה 13:30ועד 08:00עובדי המועצה מועסקים בימי ג' בשבוע באופן מפוצל משעה .7.2.2

הינם שעות מנוחה מחוץ לכותלי המועצה ולא שעות עבודה).16:00ועד 13:30(השעות 19:00

:ותהמלצ

א שהיקף הנוכחות החודשי של כלל העובדים המועצה, תואם לשעות החודשיות שהעובדים יש לווד)א(

נדרשים לבצע.

בגין כל חוסר יש לקזז ימי חופשה או לחילופין קיזוז החוסר בשכר.)ב(

...)ג(
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.ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ינם באופן מתמשך המסקירת הביקורת עולה, כי בגין חלק מעובדי המועצה דיווחי הנוכחות בימי ג' .7.2.3

, זאת 16:00ועד 13:30משעות הבוקר ועד אחר הצהרים, ללא החתמת יציאה בשעות הצהרים משעה 

.למרות העובדה, שהעובדים לא שהו בעבודה במהלך שעות הצהרים והמנוחה

.בעבודהכתוצאה: דיווחי הנוכחות של העובדים לא תואמים לסטאטוס הנוכחות בפועל של העובדים 

מדווחים במערכת הנוכחות כעובדים , מחוץ לעבודה, בזמנם הפנוי: עובדים הנמצאים כתוצאה.7.2.4

.ונמצאים בעבודה

שעות נוספות.7.3

לאוגדן תנאי שירות חובות וזכויות של עובדים בשלטון המקומי" מצוין כי עובד במשרה 5.2.5סעיף .7.3.1

זכאי לשעות העודפות בשיעור חלקית, המבצע שעות מעבר למשרתו החלקית אך פחות ממשרה מלאה, 

משכרו.100%

:כדלקמן,לאוגדן תנאי השירות5.2.5להלן העתק צילום הוראות סעיף 

(ג) לתקשי"ר נציבות שירות המדינה, כדלקמן:27.212הוראות דומות אף נקבעו בהוראות סעיף .7.3.2

-ת מחושב בהתאם לא לחוקת העבודה קובע, כי היקף משרה מלאה של עובד רשות מקומי27.2סעיף .7.3.3

שעות לחודש, כדלקמן:184-שעות שבועיות ו42.5

אחוז השכר וחלקיות המשרה יחושב באופן יחסי.

:ותהמלצ

דיווחי הנוכחות של העובדים חייבים לשקף ולהתאים לנוכחות בפועל של העובדים בעבודה.)א(

ים את עבודתו במהלך היום לזמן קצוב וחוזר בשעה מאוחרת יותר, העובד נדרש במידה ועובד מסי)ב(

להחתים יציאה מהעבודה. בעת חזרה נוספת במהלך יום העבודה, יחתים העובד כרטיס נוכחות פעם 

נוספת, כך שדיווחי הנוכחות יהיו תואמים למצב בפועל.
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לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות נקבע, בין היתר, כדלקמן:27בהתאם לסעיף .7.3.4

"אם צרכי עבודה יוצאים מן הכלל מחייבים להעסיק עובד שעות נוספות, תשלם הרשות 

השעות הנוספות 2עובדת תמורת השעות הנוספות שהעובד יעבוד לפי דרישתה: בעד ל

150%–ולאחר השעתיים הראשונות 125%–הראשונות לאחר יום העבודה הרגיל 

מהשכר שלו לכל שעה נוספת."

חלק מבעלי התפקידים במועצה תוגמלו בשעות נוספות ושעות כוננות בשכר החודשי המשולם להם. .7.3.5

9/13), משולמות בחודש השכר השוטף (חודש שכר 9/13עות נוספות בחודש נתון (למשל ביצוע ש

).10/10/13המשולם עד לתאריך 

בוטלו באופן גורף הקצאות שעות נוספות 10/13מיד עם כניסת ראש המועצה החדש לתפקידו בחודש 

ושעות כוננות.

:ממצאים והערות

בגין כל אחד 125%קיבלה שעות נוספות 80%ה של נדגם מקרה בו עובדת המועסקת בשיעור משר.7.3.6

. 11/13ועד 8/13מהחודשים 

י פ, כ11/13ועד 8/13ששולמו לעובדת בכל אחד מהחודשים ) 157(סמל שכר להלן היקף השעות נוספות 

שהופקו ממערכת השכר:

שכן 11/13עד ו8/13בגין כל אחד מהחודשים 125%שולמו לעובדת שעות נוספות בעלות שעה של .7.3.7

רק אם עבד , בעוד הוראות החוק קובעות שעובד זכאי לשעות נוספות החלקיתעבדה מעל משרתה 

שעות ליום).8.5(מעבר למשרה מלאה

זכאי -(עובד בחלקיות משרה שביצע שעות מעבר למשרתו החלקית אך פחות ממשרה מלאה 

פות)., ולא כשעות נוס100%לתוספת השעות שביצע בעלות שעה רגילה 

19שעות נוספות, זאת למרות שסיכום דיווחי הנוכחות בטופס הנוכחות מהווה רק 25לעובדת שולמו .7.3.8

.80%שעות מעבר למשרה החלקית שלה בשיעור 
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), זאת למרות שבטופס הדיווח 10/13(בגין חודש %125שעות נוספות בשיעור 50לעובדת שולם בשכר .7.3.9

שעות (הסיכום 25עות נוספות ובסיכום אותו הטופס מצוין ש10.5מפורטות רק אודות שעות נוספות 

שעות לא תואם לפירוט באותו הטופס).

:10/13להלן קטע תלוש השכר של העובדת לחודש 

, כדלקמן:10/13להלן טופס דיווח שעות נוספות של העובדת לחודש 
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:10/13להלן דיווח הנוכחות של העובדת לחודש 

) משך זמן העסקת העובדת 21.10.13- ו2.10.13ן חלק מהימים בדיווח הנ"ל (בתאריכים נציין, כי בגי.7.3.10

, המגביל כללי להעסקה בשעות נוספותוהיתר 1951- חרג מהנחיות חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

שעות ביום.12-העסקת עובד עד ל

) והועסקה 22.10.13כמו כן, העובדת שהתה בחופשה במהלך יום הבחירות לרשויות המקומיות (.7.3.11

). בנוסף בגין במסגרת וועדת הבחירותכבעלת תפקיד במערך הבחירות (על כך קיבלה תשלום נפרד

אותו יום, למרות שהיתה בחופשה והועסקה במערכת הבחירות, מצוין כי העובדת עבדה גם במועצה 

לפנות בוקר.06:30ועד 04:00בין השעות 

. השעות לא מדווחות במערכת הנוכחותננות והשעות הנוספות בגין כלל עובדי המועצה, שעות הכו.7.3.12

מדווחות על גבי טופס ידני.
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:ותהמלצ

פן ממוחשב במערכת הנוכחות של העובדים.דיווחי שעות נוספות ושעות כוננות, ידווחו באו)א(

תשלום שעות נוספות יבוצע בהתאם לדיווחי הנוכחות הממוחשבים ובהתאם להוראות החוק.)ב(

חל איסור על תשלום שעות נוספות המדווחות באופן ידני.)ג(

שעות נוספות ישולמו אך ורק מעבר למשרה מלאה ולאחר קבלת אישור מראש.)ד(

בר לשעות המותרות בחוק.יש להימנע מהעסקת עובדים מע)ה(
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חופשה ומחלה.8

יתרות חופשה גבוהות.8.1

לעובדי הרשות המקומית זכאות לחופשה שנתית בתשלום..8.1.1

מכסת החופשה השנתית נקבעת בהתחשב במאפייני העובד (דרגה, ותק, גיל וכד')..8.1.2

בודה לעובדי הרשויות המקומיות נקבע, בין היתר, כדלקמן:לחוקת הע34בסעיף .8.1.3

ום י65"אין לצבור חופשה אלא על פי הסכמת הרשות המקומית, אך לא יותר מאשר 

ימים בשבוע."5יום למועסקים בשבוע בן 55- ימים בשבוע ו6למועסקים 

לה, כי ישנם עובדים בעלי עו1/13מסקירת הביקורת יתרות ימי החופשה לעובדי המועצה נכון לחודש .8.1.4

יתרות חופשה גבוהות מהמותר, כדלקמן:

12/13בחודש ימי חופשהתיתרשם העובד

[ימים]

73ברנס יותם

69סיון ממן

67עובד סימי

66מנחם דוד

66רחביה רצון

65אריה דוכן

62זכריה אהרון

עובדים 16- בוצעו קיזוז ימים ל12/13-1/14נמסר לביקורת על ידי חשבת השכר החיצונית, כי בחודש 

ימים.55בעלי יתרות ימי חופשה מעל 

מקרים בהם לעובדים יתרת ימי חופשה במינוס.2נמצאו .8.1.5

להלן פירוט המקרים:

12/13בחודש ימי חופשהתיתרשם העובד

[ימים]

8.4-רות סטון

2.7-מיטל בדש
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קוזזו ימי החופשה לעובדים ביתרת 12/13, כי בחודש נמסר לביקורת על ידי חשבת השכר החיצונית

חופשה במינוס. שכר העובדים הופחת ויתרת הימים השלילית שולמה בכסף.

, על מנת, למנוע חריגה מהיתרה 12/12ימי חופשה בחודש 10.5נמצא מקרה במהלכו קוזז לעובדת .8.1.6

.2012ימים בשנת 55המקסימלית המותרת בסך 

חודש גין היעדרות העובדת בחודשים מאוחר יותר, בשנה העוקבת ב9עובדת הקיזוז הנ"ל הוחזר ל

9/13.

שלא תואם להוראות משרד הפנים ובאופן לא אחיד לעובדים אחרים -המדובר בקיזוז פיקטיבי 

במועצה.

: לא לקזז ימים בחודש 9/13להלן תיעוד בקשת העובדת, בכתב ידה, על גבי דוח הנוכחות שלה לחודש 

, כדלקמן:12/12ין קיזוז שבוצע בחודש בג9/13

:ותהמלצ

יש להקפיד לקזז לעובדי המועצה יתרות ימים החורגת מהתקרה המותרת.)א(

חל איסור להחזיר את הימים שקוזזו בהתאם להוראות משרד הפנים, בשנה העוקבת.)ב(

ולחייב אותה בגין מלוא 2012יש לבטל לעובדת את הקיזוז הפיקטיבי של החריגה ממכסת הימים לשנת )ג(

.9/13פשה בחודש חו



נוכחות עובדיםמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך146עמוד
_________________________________________________________________________
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תיעוד אסמכתאות לימי חופשה ומחלה.8.2

לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות נקבע בין היתר, כדלקמן:32בסעיף .8.2.1

"עובד רשאי לקבל מן הרשות חופשה שלא בשכר לצרכים משפחתיים, להשתלמות מקצועית 

ם והסכמה של הנהלת הרשות. עובד שיצא לחופשה שלא ולהבראה. הסדר זה טעון אישור מוקד

בשכר, אינו זכאי לחופשה שנתית ולא לקופת תגמולים פנסיה ופיצויים בעד תקופת חופשה זו. 

כמו כן, משך הזמן של החופשה שלא בשכר, לא יכלל בחשבון תוספת הותק למשכורת ולא 

פנסיה".בחשבון שיעור החופשה השנתית ולא בחשבון דמי הפיצויים וה

בנושא "בדיקות רפואיות לעובדי הרשויות המקומיות" באוגדן תנאי שירות חובות וזכויות 2.5בסעיף .8.2.2

של העובדים בשלטון המקומי, נקבעו השירותים שהוועדות הרפואיות של משרד הבריאות במחוזות 

יספקו, בין היתר, כדלקמן:

:3סעיף 

ראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך "במקרה בו העובד חולה ברציפות מעל חודשיים: 

מטעמו, יהיה רשאי לפנות לועדה רפואית אם נעדר עובד לרגל מחלה רצופה מעל חודשיים ועד 

חודשים רצופים".6לפנות לועדה אם נעדר העובד חייבחודשים ברציפות, ויהיה 6

:6סעיף 

"בדיקת אישורי מחלה מחו"ל".

:שירותלהלן העתק ההוראות מאוגדן תנאי ה

אחת מעובדות המועצה נעדרה מעבודתה באופן מתוכנן לצורך נסיעה פרטית לחו"ל..8.2.3
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.14.10.13ועד 6.2.13חודשים תמימים, החל מתאריך 8- למעלה מההיעדרות נמשכה לתקופה של .8.2.4

לאור ההיעדרות הממושכת המתוכננת, המועצה נערכה מבעוד מועד, והסמיכה עובדת אחרת במועצה .8.2.5

את מערך השכר ונוכחות העובדים, בתקופת היעדרות חשבת השכר ואף התקשרה עם חשבת לנהל 

שכר חיצונית בתחום שכר מורים.

שנשלח על ידי יועצת השכר החיצונית עימה התקשרו במטרה לסייע 19.3.14במכתב מתאריך 

קמן:ולהחליף את העובדת שנסעה לתקופה ממושכת באופן פרטי לחו"ל נקבע, בין היתר, כדל

לקבלת תפקיד זמני לשנהקיבלתי פנייה ממזכיר המועצה מר דהן דדי 2012"בסוף שנת 

של ניהול משכורות במועצה מקומית תל מונד. הסיבה שקיבלתי הצעה זו מכיוון שגב' ..., 

[הדגשות לא במקור]".2013יצאה לחופשה מפברואר 

באופן מתוכנן לצורך נסיעהממושכת מסקירת הביקורת עולה, כי למרות שהעובדת נעדרה לתקופה .8.2.6

ובוצעה חפיפה (כמו גם התקשרות עם ל ואף הוגדרה עובדת אחרת כממלאת מקום לתפקידהלחו"

(חופשה ללא מילאה טפסי חל"תנדרשה ולא , העובדת לאיועצת שכר חיצונית בתחום שכר מורים)

.ולא ניתן אישור בכתב להיעדרות הממושכת מהעבודהתשלום) 

ולם במשך כל התקופה שכר עבודה חודשי מלא.לעובדת ש

הציגה לאחר שעזבה את העבודה ושהתה בחו"ל באופן פרטי, , העובדת ובצירוף מקריםבאופן תמוה, 

1.3.13(מסמך ראשון מתאריך על מחלהזר בשפה הספרדיתמסמכים מרופא 2בעת שהייתה בחו"ל 

המתוכננת למרבית תקופת השהייה חודשי מחלה, 6בגינם הוזנו לעובדת ,)1.6.13ומסמך נוסף מתאריך 

בחו"ל.

למרות הוראות אוגדן תנאי שירות חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי, ההיעדרות 

לא הועברו לאישור הוועדה הרפואית המחוזית.-הממושכת והמסמכים הרפואיים מחו"ל 

השפה הספרדית יזיותרפיסטית דוברפירופא אורטופד והמסמכים הרפואיים להביקורת העבירה את 

בטיפול באירועים בגינם העובדת הגיעה למרפאהיםיפה המתמח-חולים הללהבית בהמועסקים

בחו"ל.

כילכאורה,,חששעולהמקריאת תרגום המסמכים וחוות דעת הרופא האורטופד והפיזיותרפיסטית 

6בהיקף שניתנו לעבודת במשך והיעדרות מעבודההמסמכים הרפואיים אינם מעניקים ימי מחלה

.(ראה הרחבה בהמשך)חודשים
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מבקר המועצה ולא ברשות(תרגום מלא של המסמכים הרפואיים נמצאים להלן סיכום חוות דעת הרופא אורטופד 

, כדלקמן:צורפו מטעמי צנעת הפרט)

צנעת הפרט., מטעמי יקורתתרגום מלא של המסמכים הרפואיים נמצאים ברשות הביקורת ולא צורפו לדוח הב

: נמסר לביקורת על ידי ראש המועצה הנוכחי

פעם נוספת אישור לנסיעה חוזרת לחו"ל הציעה העובדת , בחודש העוקב,בעת שהעובדת ביקשה

בעת שתשהה בחו"ל מרופא בחו"לציג בעתיד אישור מחלהיכולה להלראש המועצה, כי ביוזמתה 

יתרת תקופת ה), ובכך תוכל להיות בחו"ל לתקופה ממושכת מ(הבטחה עתידית להצגת אישור מחל

וללא צורך בחופשה (שלא מספיקה לתקופת הנסיעה לחו"ל המבוקשת),ימי החופשה שיש ברשותה

ללא תשלום (חל"ת).
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6.2.13(מתאריך חודשים8-במשך כל זמן היעדרות העובדת במשך למעלה מהביקורת נוכחה, כי .8.2.7

, כדלקמן:מלאשכר עבודה חודשי,דת קיבלה, העוב)14.10.13ועד 

מידע שנמסר לביקורתעדרות העובדתיתקופת ה

.ימי חופשה19נוכו לעובדת -1.3.13ועד 6.2.13מתאריך 

!ימי מחלה184נוכו -31.8.13ועד 1.3.13מתאריך 

 1.6.13-ו1.3.13מסמכים מרופא זר מתאריך 2הוצג לביקורת .

ת ואינם קריאים לבעלי התפקידים המסמכים בספרדי

האחראיים במועצה. 

 במועצה אין מסמך תרגום לעברית של המסמכים הרפואיים

בספרדית.

 מתרגום המסמכים יש חשש, לכאורה, שהמסמכים כלל לא

מעניקים ימי מחלה.

ועד 1.9.13מתאריך 
14.10.13

! לא קוזזו ימי מחלה או ימי חופשה-
לו שהתה בארץ והיתה נוכחת בעבודה, העובדת קיבלה שכר כאי

למרות שבפועל שהתה בחו"ל.

:ותהמלצ

טופסי אישורי המחלה ומסמכי התרגום החופשי שהועברו לביקורת נמסרו על ידי הביקורת לחשבת )א(

להעביר את המסמכים לוועדה רפואית לבחינת התבקשההשכר החדשה במועצה. חשבת השכר 

חודשים.6ם בגינם ימי מחלה במשך תקפותם ותשלו

יש לבחון באם תשלום השכר בגין ימי המנוחה בוצעו באופן תקין. ,בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית)ב(

ככל הנדרש יש לבצע השבת כספים.

ניכוי ימי חופשה בוצע כדין ובהתאמה למשך היעדרות העובדת מהעבודה (לאחר קיזוז ימי שיש לבחון )ג(

מחלה מאושרים). ככל הנדרש יש לבצע השבת כספים.

בחל"ת ובאם תקופת השהייה בחו"ל נחשבת כוותק לשכר, יש לבחון באם העובדת היתה נדרש לשהות)ד(

על כל המשתמע מכך.
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: נמסר לביקורת על ידי ראש המועצה הנוכחי

העובדת ביקשה לאחר חזרתה לארץ, בחודש העוקב, פעם נוספת אישור נסיעה לחו"ל. בהליך אישור הנסיעה החוזרת הציעה 

בעת שתשהה בחו"ל מרופא בחו"ל, ובכך תוכל לשהות בחו"ל העובדת לראש המועצה החדש, כי תציג בעתיד אישור מחלה

, וללא צורך בחופשה (שלא מספיקה למשך זמן הנסיעה המבוקשת)לתקופה ממושכת מתקופת יתרת החופשה שיש ברשותה

על ידי ולא הסכמתי לבקשה., הפעם, נדחתה להצגת אישורי מחלה עתידיים מרופא מחו"להבקשהללא תשלום (חל"ת).

:23.2.14מתאריך תגובת העובדתי עיקר

.יצאתי לחופשה בחו"ל"

 חודשים.3אישורי מחלה מרופא בחו"ל, כל אחד למשך 2במהלך החופשה בחו"ל נפצעתי וקיבלתי

 לממונים עלי, על פי הנהלים.אישורי המחלה מסרתי את

 אושרו כדין על ידי הממונים עלי.אישורי המחלה

שורים לא תקינים לאחר שאושרו על ידי הגורמים המוסמכים לכך.לא ניתן כיום להציג בפני שהאי

.פעלתי על פי הנהלים ואף אחד לא אמר לי לאחר שהצגתי את אישורי המחלה תחזרי לעבודה או ביקש אישורים נוספים

", כי לא היה ידוע משך הזמן שבו השהה בחו"ל.לפני יצאתי לחו"ללחל"תהגשתי בקשהלא 
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נספח א'
]1מתוך 1[עמוד 

" לאוגדת תנאי שירות שכר מזכירי ועדת בחירותבנושא "4.11הוראות סעיף 

]בגוף הדוח7.3בתמצית הממצאים ופרק 11במסגרת תגובתו לסעיף [שהתבקש על ידי מזכיר המועצה להוסיף כנספח 
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'בנספח 
]2מתוך 1[עמוד 

8.2תגובת העובדת גב' צ.א בגין ממצא בפרק 
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'בנספח
]2מתוך 2[עמוד 
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'גנספח 
]1מתוך 1[עמוד 

תגובת ראש המועצה לשעבר
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'דנספח 
]1מתוך 1[עמוד 

תגובת העובדת גב' ס.מ.
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מונד-מועצה מקומית תל

דו"ח הביקורת

בנושא

התקשרות המועצה עם חשבי שכר במיקור חוץ

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*
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 בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית". 10/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -  נספח א' 
 .19.3.14שנשלח לראש המועצה בתאריך  .ג.מכתב של גב' מ -  ' בנספח 
  .2.8.12הגדרות תפקידים בשלטון המקומי" מתאריך  בנושא "קובץ 3/2012חוזר מנכ"ל משרד הפנים  -  ' גנספח 

פסק דין בג"צ בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, בנושא התקשרות עיריית נצרת עם רואה חשבון בפטור ממכרז, מינואר  -  נספח ד' 

2013.  

  ושכר ברשויות מקומיות משרד הפנים.האגף לכוח אדם  כפי שפורסם על ידי ניתוח תפקיד ועיסוק תפקיד חשב שכר   -  נספח ה' 

  תגובת חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע.  -  נספח ו' 

  אישור ראש המועצה את תגובותיו שמסר והמוצגות בדו"ח הביקורת.  -  נספח ז'
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 כללי .1
 

 במועצה מנוהל תקן עובדים על פי נחיצות משרה. .1.1

 

 עבודה ותלוש שכר.עובדי המועצה מועסקים כשכירים על ידי המועצה ומקבלים שכר  .1.2
  

 במהלך השנים האחרונות פעלה המועצה עם מספר חשבות שכר, כדלקמן: .1.3

, מערך השכר של כלל עובדי המועצה נוהל באמצעות חשבת שכר, עובדת המועצה, גב' צ.א. 12/13עד לחודש  .1.3.1

 .10/13ועד לחודש  2/13חשבת השכר נעדרה מעבודתה לתקופה ממושכת מחודש 

 

), 10/13ועד לחודש  2/13של חשבת השכר גב' צ.א עובדת המועצה (מחודש  לאור היעדרות ממושכת .1.3.2

המועצה התקשרה עם יועצת שכר, גב' מ.ג., במיקור חוץ עובדת החברה לאוטומציה, כסיוע בניהול מערך 

 השכר במועצה. 
 לחודש (לפני מע"מ).₪  4,000ההתקשרות הינה בריטיינר חודשי בסך 

  

לעיל) והן יועצת  1.3.1כניסת ראש המועצה הנוכחי לתפקידו, סיימו הן העובדת גב' צ.א (סעיף בסמוך ל

לעיל, שהחליפה את חשבת השכר בעת היעדרותה) סיימו את  1.3.2השכר במיקור חוץ גב' מ.ג (סעיף 

  .12/13תפקידן במועצה בתחום השכר בחודש 

  

  :19.1.15התייחסות ראש המועצה מתאריך 

לתפקידי לאחר בדיקות שעשיתי וממצאים שחשפתי גם לנושא חשבת השכר הקודמת עובדת המועצה גב' צ.א.  "עם כניסתי

וגם לגבי גב' מ.ג במיקור חוץ, הורתי להעביר את גב' צ.א מתפקידה לתפקיד אחר, ואת עבודתה של גב' מ.ג הפסקתי באופן 

  מידי".

  

(התייחסות מלאה של חשבת השכר במיקור חוץ גב'  153.12.יך עיקרי התייחסות חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע. מתאר

  :בנספח ו' לדוח)ראה מ.ע 

המועצה התקשרה עם מיקור חוץ (קודם לכניסתי) רק ביחס לעובדי הוראה, את שכר עובדי המועצה (מוניציפאלי וחינוך)  4.1"

  ביצעה המועצה באמצעות עובדיה. 

רק ביחס לעובדי ההוראה בתיכון רבין. ₪  4,000חוץ שקדם לכניסתי סך של ולעצם ההמחשה, המועצה שילמה למיקור ה 4.2

  ביחס לכלל העובדים : הוראה, חינוך, רווחה ומוניציפאלי".₪  5,800המועצה משלמת כיום סך של 

  

  

 , המועצה התקשרה עם יועצת שכר עצמאית חדשה, גב' מ.ע., גם היא במיקור חוץ. 15.12.13החל מתאריך  .1.3.3
 לחודש (לפני מע"מ).₪  5,800נה בריטיינר חודשי בסך ההתקשרות הי
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מנוהל ותלושי השכר מופקים באמצעות מערכת השכר של החברה לאוטומציה. לשם כך, המועצה מערך השכר .1.4

התקשרה עם החברה לאוטומציה.

החברה לאוטומציה מספקת שירותי תוכנה ויעוץ בתחום השכר למועצה..1.5

הינו, כדלקמן:15.1.14מתאריך 755להצעת התקציב שאושרה במליאה מספר תקציב השכר של המועצה בהתאם .1.6

2014תקציב 

₪אלפי 

2013תקציב 

₪אלפי 

2012ביצוע בפועל 

₪אלפי 

9,7929,5788,847שכר כללי

21,87621,85019,426שכר חינוך

1,5231,6001,530שכר רווחה

33,19133,02829,803סה"כ

עם נותני שירותים, ובין היתר יועצים רשות מקומיתהנורמות המשפטיות המסדירות את נושא התקשרותה של .1.7

חיצוניים ומתכננים, נקבעו בחקיקה ראשית, בחקיקת משנה ובחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

קעין או : "לא תתקשר מועצה בחוזה להעברת מקר1950-לצו המועצות המקומיות (א), התש"א192בהתאם לסעיף 

טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי הוראות התוספת הרביעית."

התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, מועצה רשאית להתקשר עם נותן שירותים ב"מכרז בהתאם להוראות .1.8

כקבוע בתקנות), 15,000₪(הצמדה של 10/13נכון לחודש ₪ 70,400זוטא" עם היקף ההתקשרות אינו עולה על סך 

.א לתוספת הרביעית כדלקמן:8כקבוע בסעיף 

"מועצה מקומית רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על 

שקלים חדשים, על פי מכרז שאינו פומבי 75,000שקלים חדשים, אולם אינו עולה על 15,000

לפני הצמדה),במקורבציטוט מופיעים (הסכומים מכרז זוטא)."- (להלן 

בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית" קובע, 2004באוקטובר 25מתאריך 10/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים .1.9

בין היתר, כי יש להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר בשירותים מסוג זה ובהתאם לכל 

דין. 

יועצים שאינם עובדי הרשות המקומית בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים עוד נקבע כי אין להעסיק 

בעובדי הרשות או בד בבד עם עובד רשות הממלא תפקיד דומה.

הנחיות נוספות לאיסור העסקת יועצים חיצוניים ברשימת תפקידים סגורה שהוגדרו על ידי משרד הפנים, מצוין 

.2012באוגוסט 2מתאריך 3/2012ם משרד הפנימיוחד של בחוזר מנכ"ל 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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משרד הפנים פרסם קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי ובכלל זה מאפייני תפקיד חשב שכר .1.10

ברשות מקומית.

, המוחל על מועצות מקומיות ) לפקודת העיריות2א(ג)(170במסגרת סעיף ראש המועצה דוח זה נערך עפ"י הנחיית .1.11

.לפקודת המועצות המקומיות47תיקון מכח

מטרת הביקורת.2

בחינת התקשרות המועצה עם יועצת חיצונית בתחום השכר והתאמת ההתקשרות בפועל להוראות החוק וכללי מבדק 

פנימי.

מתודולוגיה.3

.2014לשנת II- דוח הביקורת בוצע במחצית ה.3.1

בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים במועצה..3.2

סקירה של כרטיסי הנהלת חשבונות.בוצעה .3.3

נסקרו רישומי הנהלת חשבונות ובכלל זה הזמנות עבודה, חשבוניות, צ'קים וכד'..3.4

הביקורת ביצעה ניתוח מסמכים ואסמכתאות..3.5

:תגובות

ו9.12.14שנערכו בתאריכים ,נמסרו לביקורת בישיבות אימות ממצאים וקבלת תגובות,תגובות מזכיר המועצה-

8.1.15.

 28.12.14תגובות ראש המועצה נמסרו לביקורת בישיבות אימות ממצאים וקבלת תגובות, שנערכו בתאריכים

.19.1.15ובתאריך 

של ראש המועצה המאשרות את התגובות שמסר והמוצגות בדו"ח הביקורת.22.1.15מתאריך תכתובת דואר אלקטרוני -מצורף כנספח ז' 

1.1.15ורת בישיבות אימות ממצאים וקבלת תגובות, שנערכה בתאריך תגובות גזברית המועצה נמסרו לביק.

 ,טיוטת דוח הביקורת כולל התגובות שהתקבלו מבעלי התפקידים בישיבות אימות הממצאים וקבלת התגובות הנ"ל

לבעלי התפקידים, כדלקמן: 11.1.15נשלחה בתאריך 

.ראש המועצה

(קטעים רלוונטיים) ראש המועצה לשעבר

ר המועצה. מזכי

.גזברית המועצה
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ביקורתו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

.היועץ המשפטי של המועצה

 12.1.15נשלח בתאריך –חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע (קטעים רלוונטיים(

 ובה נקבע: 21.1.15תגובות ראש המועצה לשעבר התקבלה בתאריך

".מעבר להתייחסותם של הנוגעים הישירים לעניין במועצה, אין לי מה להוסיף"

 לבת כנספח ו'.ומשו12.3.15אריך חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע התקבלה בתתגובות
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

עיקרי הממצאים.4

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

1.

(גב' החיצונית הקודמת שכר ההמועצה פנתה לחשבת 

בחברה )100%שהועסקה במשרה מלאה (מ.ג) 

ה באופן שוטף את פעילות תלוו(ושלאוטומציה 

בבקשה שתעניק המועצה מטעם החברה לאוטומציה)

אישי מדי חודש למועצה, החל - יעוץ חיצוני פרטי

, במקביל לשירות שמספקת למועצה 2/13מחודש 

כעובדת האוטומציה.

חודשי מלא לתשלום שכרובמקביל בנוסף הנ"ל 

במשרה מלאה ,עובדת המועצהאחרת, לחשבת שכר 

ולתשלומים החודשיים של המועצה לאוטומציה.

גב' מ.ג. השכר הקודמת במיקור חוץהעסקת יועצת 

לתשלום שכר עבודה במקבילבתחום חשבות השכר 

אינו כלכלי, אינו מלא לחשבת שכר עובדת המועצה,

.יעיל וסותר את הנחיות משרד הפנים

הנ"ל אף עשויה להוות שיטה פסולה, לכאורה, 

.להעסקת עובדים במועצה ללא תקן וללא מכרז

5

כל התקשרות עם יועץ חיצוני תאושר באופן .א

פרטני, מבעוד מועד, על ידי ועדת יועצים (כפי 

יש ועדה להקים שמבוצע ברשויות אחרות).

כאמור.

יש לעגן נוהל עבודה מסודר לבחירה .ב

ים במיקור חוץ.והתקשרות עם יועצ

יודגש, אישור סעיף תקציבי במסגרת אישור .ג

התקציב השנתי, אינו מהווה חלופה לקיום 

דיון ואישור פרטני להעסקת יועץ חיצוני 

במועצה.

:9.12.14מזכיר המועצה מתאריך תגובת

"לאור היעדרות חשבת השכר עובדת המועצה .1

הקבועה, לתקופה קצרה וקצובה בגין יציאתה 

שמדובר בתפקיד ,בחו"ל ולאור העובדהלחופשה 

התחלנו רגיש הדורש מיומנויות מקצועיות גבוהות,

להכשיר עובדת מועצה שכירה שתמלא את מקומה 

של חשבת השכר. 

בשל החשש הכבד ליכולתה לבצע את מילוי המקום .2

באופן נאות בשל העדר הכשרה מקצועית מתאימה,

פנינו לקבל הצעות מחיר ממספר בעלי מקצוע

למילוי מקומה של חשבות שכר, העוסקים בתחום 

חשבת השכר באופן זמני בלבד.

חשבת השכר המקוריתלצערי, בעקבות מחלתה של .3

להאריך ואי הבהירות לגבי מועד חזרתה, היה צורך 

את תקופת עבודת היועצת החיצונית הקודמת.

היועצת החיצונית הקודמת מ.ג. נבחרה לאחר הליך .4

לטיפול במערך השכר.של קבלת הצעות מחיר

המלצות הביקורת מקובלות"..5
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

2.3

[ראה נספח א']4/2010בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

"אין להעסיק יועצים נקבע, בין היתר, כדלקמן: 

בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים על ידי 

עובדי הרשות...".

המהווה [ראה נספח ג'] 3/2012בחוזר מנכ"ל מיוחד 

רשויות לקובץ מלקבלת התייחסויות מנכ"ל חוזר 

הגדרות תפקידים ברשויות מקומיות נקבע, שחל 

איסור להעסיק חשב שכר במיקור חוץ.

חשבת שכר 2013המועצה העסיקה במהלך שנת 

במהלך במיקור חוץ (גב' מ.ג.) ומעסיקה אף היום 

גב' במיקור חוץ (ראשית שכר תחשב2014שנת 

מ.ע.).

לאור העובדה שאין הנחיה חד משמעית של משרד 

יש לקבל אישור בכתב להעסקה -הפנים בנושא 

כאמור.

מבקר המדינה העיר לרשות אחרת כדלקמן:

משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי העסיקה את יועץ "

הגינון חודשים רבים ללא חוזה. כמו כן, העסקתו אינה עולה 

; לפיהם, היה 3/2008- ו10/2004המנכ"ל בקנה אחד עם חוזרי

"עליה להטיל את התפקיד על עובד עירייה.

6

יש לקבל אישור היועצת המשפטית של המועצה 

ומשרד הפנים להעסקת יועצים במיקור חוץ 

במקום עובדים בכלל ובגין תפקיד חשב שכר 

ראשי בפרט.

:9.12.14תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

המועצה לא -במיקור חוץ הקודמת "לגבי היועצת השכר 

התכוונה להעסיק את יועצת השכר במיקור חוץ הקודמת 

באופן קבוע. המדובר בהתקשרות זמנית עד לחזרת 

חשבת השכר השכירה הקבועה או לחלופין הכשרת 

עובדת מועצה חלופית."

:19.1.15-ו28.12.14תגובת ראש המועצה מתאריך 

לתפקידי הבנתי "לאור העובדה שמיד עם כניסתי .1

שנדרש שינוי מהותי בתחום כ"א ושכר ולאור המצב 

בפועל, נדרש היה לבצע תחלופה מהירה בתפקיד 

חשבת השכר במועצה.

חשבת השכר גב' צ.א פעלה שלא על פי הנהלים (ראה .2

בדוח מבקר המועצה בנושא נוכחות) ולכן 8.2פרק 

הועברה מתפקידה לתפקיד אחר עד לבירור הנושא 

קנות. חשבת השכר שהועסקה במקומה והסקת מס

גב' מ.ג עבדה בניגוד לחוק וללא ידיעת במיקור חוץ 

מנהלי החברה לאוטומציה בה עבדה ונתנה שירותים 

תפקידי הפסקתי למועצה כשכירה, ולכן עם כניסתי ל

די.את עבודתה באופן מי

:בעמוד הבאהמשך
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

מחוץ למערכת ולכן להבנתי היה נדרש גורם מקצועי.3

הוחלט על העסקה בשיטת מיקור חוץ.

מעולם לא הכרתי את חשבת השכר הנוכחית. .4

הבחירה שלה בוצעה ברמה המקצועית בלבד על 

בסיס המלצות חמות שקיבלתי בגינה מראשי רשויות 

אחרים שעובדים איתה וממנהל כ"א במשרד הפנים 

מר מוני מעתוק."
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

3.

גב' במיקור חוץ הקודמתהמועצה פנתה לחשבת שכר

חברה המועסקת כשכירה ובמשרה מלאה במ.ג.

מלווה באופן שוטף את האוטומציה ה(עובדת לאוטומציה 

בבקשה פעילות המועצה מטעם החברה לאוטומציה)

אישי מדי חודש למועצה, -שתעניק יעוץ חיצוני פרטי

.2/13החל מחודש 

,בכתב,לא בוצעה פניה רשמיתבגין ההתקשרות הנ"ל

של המועצה לחברה לאוטומציה בבקשה לקבל את 

, באותו תחום אישורם להעסיק עובדת שכירה שלהם

שירות למועצה.תנותנהחברהבו 

בשיחה שקיים עם יו"ר ":דווח לביקורת על ידי ראש המועצה

החברה לאוטומציה ועם מנהלת אגף שכר בחברה לאוטומציה, 

ת בין עובדת האוטומציה האחרונים לא ידעו על קיום ההתקשרו

על רקע .אישי למועצה-למועצה, כנותנת שירותים באופן פרטי

"זה סיימה העובדת את עבודתה באוטומציה.

להוות התנהלות לא אתית עלול הנ"ל לדעת הביקורת, 

.למול ספקי המועצה

נציין, כי מקרה דומה נמצא על ידי מבקר המועצה במסגרת דוח 

בנושא "ניקיון וגינון ציבורי", 2013מבקר המועצה לשנת 

במהלכו המועצה התקשרה באופן ישיר ועצמאי עם מנהל 

העבודה מטעם חברת הניקיון שזכתה במכרז.

7

יש להימנע מביצוע התקשרות עם עובדים 

המועסקים אצל ספקים של המועצה.

ככל שיתקיימו מקרים חריגים כאמור בעתיד, יש 

כתוב לקבל את הסכמת הספק על ידי אישור

ממורשי החתימה אצל הספק ושל מליאת 

המועצה.

:9.12.14מזכיר המועצה מתאריך תגובת

"ההתקשרות עם עובדת האוטומציה בוצעה בידיעת .1

מנהל אגף שכר בחברה לאוטומציה, בעקבות שיחה 

אישית שקיימתי איתה.

יש לזכור, שצורת התקשרות זו נעשתה לאור העלות .2

שקיבלה המועצה הנמוכה ביחס להצעות המחיר 

ומקצועיותה המוכחת של עובדת חברת האוטומציה.

כמו כן, לאור העובדה, שהכוונה היתה להתקשר .3

לתקופה קצרה בלבד סברנו, כי לאור מצבה הכספי 

הרעוע של המועצה והסכמת החברה לאוטומציה 

ההסדר נאות.-שניתנה בעל פה 

המלצת הביקורת מקובלת ולהבא התקשרויות כאמור .4

ו בכתב".יתועד
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

4.

:יועצת שכר במיקור חוץ קודמת

שכר אין כלל הסכם התקשרות בין המועצה ליועצת ה

במיקור חוץ הקודמת, גב' מ.ג., כך שיסדיר חיצוניתה

(יודגש, את ההתקשרות בין המועצה ליועצת החיצונית 

.כי נופקה הזמנת עבודה)

נוכחית:יועצת שכר במיקור חוץ 

ההתקשרות לשנה בין המועצה ליועצת השכר הסכם 

.14.12.14הנוכחית, גב' מ.ע., פג תוקף בתאריך 

החוזה הועבר באופן אוטומטי לחידוש לשנה נוספת 

לחתימת הגזברית.

לאור הערות הביקורת ובקשת הגזברית לקבל אישור 

, הסכם לחידוש (כנדרש בגין כל הסכם)היועצת המשפטית 

ההתקשרות בין המועצה לחשבת השכר אוטומטי של 

ליועצת 11.12.14במיקור חוץ, הועבר רק בתאריך 

.המשפטית של המועצה לבחינה ואישור

אין הארכת -) 11.1.15למועד פרסום טיוטת הדוח (עד 

הסכם חתום וחשבת השכר פועלת ומייצגת את 

המועצה ללא הסכם חתום.

:בעמוד הבאהמשך

8

יועץ חיצוני וספק חל איסור להתקשר עם 

במיקור חוץ ללא הסכם כתוב וחתום שיכלול את 

כל פרטי ההתקשרות ובכלל זה: מהות העבודה, 

מעביד, עלות, -שעות עבודה, העדר יחסי עובד

לו"ז, תנאי תשלום, סודיות, זמינות, סמכויות, 

אחריות, ביטוחים, פיקוח, הפסקת התקשרות, 

"מ, החובה בניהול תיק עצמאי במס הכנסה ומע

החובה בהצגת חשבונית מס כדין וכד'.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

אכן אין הסכם -ודמת גב' מ.גקלגבי חשבת השכר ה"

התקשרות אך הופקה הזמנת עבודה. הערת הביקורת 

מקובלת ולהבא ייחתם הסכם מראש.

לאור הערת -לגבי חשבת השכר הנוכחית גב' מ.ע

הביקורת והעובדה כי הנושא נמצא בשלב בחינה של 

היועצת המשפטית למול משרד הפנים, היועצת 

המשפטית נתנה אישור להאריך את ההתקשרות עם 

חודשים נוספים בלבד."3-חשבת השכר הנוכחית ב

:28.12.14ראש המועצה מתאריך תגובת

גם בגלל לחץ זמנים וגם לאחר שנמסר לי על ידי ".1

חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע., כי עד לסכום של 

לשנה בהתקשרות עם יועץ חיצוני לא נדרש ₪ 70,300

התקשרתי עם חשבת השכר –לקבל הצעות מחיר 

הנוכחית במיקור חוץ ללא קבלת הצעות מחיר וללא 

מכרז לשנה אחת בלבד.

ה שערכתי עם מנהל כ"א ושכר חשוב לציין, שבבדיק

במשרד הפנים מר מוני מעתוק, טרם חתימה על 

ההסכם עם גב' מ.ע. אישר מוני מעתוק כי אין כל 

בעיה לקלוט את חשבת השכר במיקור חוץ על סמך

:המשך בעמוד הבא



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

מבקר המדינה העיר לרשות מקומית אחרת בגין 

ממצאים דומים כדלקמן:

"...חמורה מכך היא העובדה שההתקשרות עם החברה נעשתה 

בלי שייחתם עמה הסכם המעגן את תנאי ההתקשרות; וזאת 

בניגוד לסדרי מינהל תקין..."

:המשך

הסכם חתום המוגבל עד לתקרה שנחתמה בהסכם 

לשנה אחת בלבד. כמו כן, היועץ המשפטי של המועצה 

בחתימתו עם דאז עו"ד אשר אלון אישר את ההסכם 

חשבת השכר גב' מ.ע. ונתן את ברכת הדרך להעסקתה.

לאור הערת הביקורת פניתי מיד ליועצת המשפטית של .2

המועצה וציינתי בפני מבקר המועצה שכל דבר 

יש לתקן באופן מידי, כמו - שמתנהל בניגוד להוראות 

שאני פועל לגבי כל דבר במועצה.

י את העובדה שמיד עם כניסתי לתפקידי ביטלת.3

ההתקשרות עם חשבת השכר הקודמת גב' מ.ג לאחר 

ולא תי שההתקשרות בוצעה באופן לא תקיןישגיל

, רק מוכיחה שאין לי כוונה למנות גורם אחר חוקי

במקומה שלא על פי הנהלים.

לאור הערות הביקורת ובהמלצת היועצת המשפטית .4

של המועצה, הוחלט להאריך את הסכם ההתקשרות 

חודשים, 3-במיקור חוץ הנוכחית בעם חשבת השכר 

על מנת למנוע זעזועים במערכת מחד ומתן אפשרות 

לבצע התקשרות כדין וחתימה על הסכם באופן מסודר 

מנגד.

:המשך
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

:המשך

המועצה תפעל לחתימה על הסכם חדש של תפקיד .5

חשבת שכר במיקור חוץ בהתאם לחוק. אם חוות 

של המועצה הדעת המשפטית של היועצת המשפטית 

תאשר שחובה לעשות מכרז פומבי או מכרז זוטא או 

, תבצע המועצה אך ורק על פי בכל דרך חוקית אחרת

חוות הדעת המשפטית הכתובה של היועצת 

המשפטית של המועצה".

5.

לא פועלת בהתאם להנחיות באופן גורף המועצה 

משרד הפנים בנושא בדיקת ניגודי עניינים של 

כקבוע בנוהל מחייב שפורסם בחוזר ,יועצים חיצוניים

.2/2011מנכ"ל משרד הפנים מספר 

לא דרשה ולא קיבלה הצהרה מחשבת כך המועצה

השכר הקודמת מ.ג ומחשבת השכר הנוכחית גב' 

מ.ע, המועסקות כיועצות חיצוניות במיקור חוץ, 

כנדרש בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

9

בדיקת כל התקשרות עם יועץ חיצוני תחייב.א

העדר ניגוד עניינים, כקבוע בחוזר מנכ"ל 

.2/2011משרד הפנים 

כל יועץ יחויב בחתימה על שאלון ניגוד .ב

עניינים המצורף לחוזר מנכ"ל האמור, עוד 

בטרם יחל את עבודתו במועצה.

לאור העובדה שהמועצה לא פעלה בהתאם .ג

לחוזר זה בעבר, יש ל"יישר קו" ולהחתים גם 

שאלון ניגודי עניינים. יועצים קיימים על 

היועץ המשפטי של המועצה יאשר שאין חשש .ד

לניגוד עניינים כקבוע בהוראות חוזר מנכ"ל 

משרד הפנים.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

"הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם מידית".

:19.1.15תגובת ראש המועצה מתאריך 

של המועצה עו"ד "כפי שציינתי, היועץ המשפטי הקודם

אשר אלון אישר בחתימתו את ההסכם עם גב' מ.ע. ולא 

התנה את החתימה בדרישה למלא שאלון ניגוד עניינים.

מאחר והייתי חדש בתפקיד ולא ידעתי על נוהל קיים זה, 

ובהסתמך על אישור בחתימתו של היועץ המשפטי של 

המועצה דאז, פעלתי על פיו."
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

6.

כנדרש עדכני לא מנהלת "ספר ספקים"המועצה 

בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ועל כן, 

בכלל "מכרז זוטא"המועצה לא ערוכה לביצוע 

ובתחום יעוץ שכר בפרט.התחומים 

ישן (מאוד) ולא עדכני ברשות המועצה "ספר ספקים" 

(כולל רשימות ספקים מלפני שנת שלא נמצא בשימוש 

, בחלק מהמקרים, רשימות טלפונים הכולל2000

ללא קידומת, כפי 7ספרות במקום 6נייחים עם 

).1995שהחלו לנהל משנת 

10

יש להכין ולנהל באופן שוטף "ספר ספקים" .א

כנדרש בתוספת הרביעית לצו המועצות 

המקומיות.

בעת יציאה לקבלת הצעות מחיר יש לפנות .ב

לספקים בהתאם לספר הספקים הנ"ל.

:8.1.15מזכיר המועצה מתאריך תגובת 

הוצאנו פרסום באתר האינטרנט של 2014"בשנת 

המועצה בפניה לספקים, בכל התחומים, להציע את 

מועמדותם להיכלל בספר הספקים של המועצה, וזאת על 

מנת, שיהיה ברשותנו ספר ספקים מעודכן ושמיש.

בכל השנים לרבות היום, נמנענו מביצוע "מכרזי זוטא". 

כרזי המועצה בוצעו או באמצעות מכרזי משכ"ל או כל מ

באמצעות "מכרז פומבי" לביצוע העבודות, כך שהמועצה 

לא נפגעה בהעדר "ספר ספקים" עדכני. 

ואולם, ברור לנו שזו אחת מדרישות החוק. נדאג לפרסום 

חוזר לספקים, על מנת, לאפשר לספקים להציע 

ים" מועמדותם כאמור ובעקבותיו להכין "ספר ספק

עדכני.

לאחרונה, אף מונתה מנהלת רכש במועצה אשר תוכל 

להסתייע בקבלת הצעות מחיר בתחומי העבודה השונים 

אשר אינם מחויבים במכרז ואף לעבות את ספר הספקים 

באמצעות ספקים שונים שאליהם היא פונה לביצוע 

עבודות שאינן  מחייבות מכרזים".
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

7.

לא קיבלה הצעות מחיר אף ביצעה מכרז ולא המועצה 

בהליך ההתקשרות עם יועצת השכר במיקור חוץ 

., כנדרש בתוספת הרביעית לצו הנוכחית גב' מ.ע

המועצות המקומיות וכן בהתאם לפרסום ניתוח 

עיסוקים ותאור תפקיד של חשב שכר ממשרד הפנים, 

[ראה בו מצוין שחשב שכר ייקלט במכרז פנימי/חיצוני 

.]ה'נספח 

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, שסכום 

הריטיינר החודשי של חשבת השכר במיקור חוץ, 

ביחס לתשלום החודשי 45%גבוה בשיעור הנוכחית, 

שהחליפה, ואף היקף שבוצע לחשבת השכר הקודמת

חודשים, כפי 12-ההתקשרות (במידה ונמשך יותר מ

ביצוע גבוה מהסכום המחייב שמבוצע הלכה למעשה) 

.הקבוע בתוספת הרביעית לצו המועצותמכרז

התקשרות בהיקף כספי הנמוך אך במעט מסכום 

ההסכם מתחדש כל כשהמחייב מכרז, כל פעם לשנה, 

, עשויה להוות שיטה פסולה-שנה באופן אוטומטי 

לעקוף את חובת המכרז, הקבוע בדין.לכאורה,

לערעורים ראה נספח ד' : פסק דין בג"צ בשבתו כבית משפט 

בעניינים מנהליים, בנושא התקשרות עיריית נצרת עם רואה 

.2013חשבון בפטור ממכרז, מינואר 

11

יש חובה להקפיד ולקבל הצעות מחיר בגין כל .א

התקשרות עם כל ספק ויועץ, כמפורט 

בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.

יש לפנות –בפניה לקבלת הצעות מחיר .ב

לקבלת הצעות מחיר מכל הספקים, ואין 

להתבסס על חלק מההצעות שבוצעו שנה 

קודם לכן בהתקשרות אחרת.

בריטיינר חודשי בעת התקשרות עם יועץ .ג

יש לקבל –בפטור ממכרז (פומבי או זוטא) 

אישור כתוב של היועצת המשפטית של 

המועצה.

כל התקשרות בריטיינר תחייב בחינת משך .ד

תקשרות העתידי (כל תקופת זמן הה

ההתקשרות) לצורך קבלת החלטה באם לבצע 

מכרז או לאו. 

פיצול התקשרות עם יועץ למספר חוזים ובכך .ה

ולא לבצע להקטין את סכום ההתקשרות 

פסול ואסור.-מכרז 

:28.12.14תגובת ראש המועצה מתאריך 

"גם בגלל לחץ זמנים וגם לאחר שנמסר לי על ידי .1

בהתקשרות ₪ 70,300חשבת השכר כי עד לסכום של 

–עם יועץ חיצוני לא נדרש לקבל הצעות מחיר 

ץ ללא התקשרתי עם חשבת השכר הנוכחית במיקור חו

קבלת הצעות מחיר וללא מכרז, במיוחד לאור האישור 

להחלטה שקיבלתי להעסקת גב' מ.ע על ידי מנהל כ"א 

במשרד הפנים מר מוני מעתוק ובאישור חתום של 

היועץ המשפטי של המועצה דאז עו"ד אלון אשר.

לאור הערת הביקורת פניתי מיד ליועצת המשפטית של .2

עצה שכל דבר המועצה וציינתי בפני מבקר המו

יש לתקן באופן מידי, כמו –שמתנהל בניגוד לחוק 

שאני פועל לגבי כל דבר במועצה.

העובדה שמיד עם כניסתי לתפקידי ביטלתי את .3

ההתקשרות עם חשבת השכר הקודמת גב' מ.ג לאחר 

שגילתי שההתקשרות בוצעה באופן לא תקין ולא חוקי, 

מקומה רק מוכיחה שאין לי כוונה למנות גורם אחר ב

שלא על פי הנהלים.



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך172עמוד
____________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

המשך:

על העת מבקר המועצה עוד לפני שיצאה מרגע שנודע לי.4

בהמלצת היועצת המשפטית של וטיוטה רשמית,

המועצה, הוחלט להאריך את הסכם ההתקשרות עם 

חודשים, על 3-חשבת השכר במיקור חוץ הנוכחית ב

למנוע זעזועים במערכת מחד ומתן אפשרות לבצע ,מנת

התקשרות כדין מנגד.בדיקה מחודשת ו

לבחירת חשבת שכר, בהתאם להוראות פעלהמועצה ת.5

וחוות הדעת המשפטית הכתובה של היועצת החוק

.המשפטית של המועצה

חשבת השכר הנוכחית עושה את כל השכר של עובדי .6

הרשות המקומית לרבות מוסדות חינוך, פנסיונרים 

ועבדי המועצה, ולכן היקף העסקתה של הגב' מ.ע 

הרבה יותר גדול מהתפקיד אותה מילאה חשבת השכר 

אשר נעזרה בעובדת במיקור חוץ הקודמת גב' מ.ג 

"מועצה שכירה.



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל
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____________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

8.

. לא מונה מנהל רכש/קנייןבמועצה 

כל בעל תפקיד מבצע את הליך הרכש בגפו.כמו כן, 

התקשרות המועצה עם חשבת השכר מ.ג בוצעה על ידי מזכיר 

המועצה בגפו והתקשרות המועצה עם חשבת השכר במיקור חוץ 

בגפו.מ.ע. בוצע באופן בלעדי על ידי ראש המועצה 

כל בעל תפקיד קובע את הספקים :כך לשם המחשה

ונותני השירותים אליהם בוחר לפנות בבקשה לקבל 

הצעות מחיר, כל בעל תפקיד מרכז את ההצעות 

שקיבל בתחום עליו אחראי, בוחר באם ובאיזה היקף 

לבצע מו"מ עם הספקים מהם קיבל הצעות מחיר, 

מבצע השוואת החלופות לבחירת הספק המועדף וכד'.

כתוצאה: אין הליך סדור ומקצועי לביצוע הרכש 

בהתאם לכללי מינהל תקין.

12

יש לעגן נוהל רכש והתקשרויות עם ספקים .א

ונותני שירותים במועצה שיקבע עקרונות 

ותהליכים מחייבים בהליך רכש (בכלל זה: 

מדרג הצעות מחיר, החובה בקביעת מפרט, 

אופן קבלת הצעות מחיר, ניהול משא ומתן 

ציעים, אישור מוקדם של התקשרויות עם מ

וכד').

יש למנות מנהל רכש (קניין) במועצה שיהיה .ב

אחראי לכל מערך הרכש במועצה.

:28.12.14תגובת ראש המועצה מתאריך 

/מנהל התקיים מכרז למינוי קניין28.12.14"בתאריך 

למועצה ואכן מונה בעל תפקיד כאמור".רכש



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל
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____________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

9.

הקודמת הזמנת העבודה ליועצת השכר במיקור חוץ 

זאת לאחר מספר חודשים ,בדיעבדגב' מ.ג הופקה 

שהיועצת החיצונית כבר סיפקה את שירותיה 

צילומי אסמכתאות ראה בגוף הדוח.למועצה.

הנ"ל חורג מסדרי מינהל תקין.

בעוד הזמנת 1.2.2013העובדת החלה לעבוד בתאריך 

הופקה בתאריך 4/13ועד 2/13עבודה בגין החודשים 

).חודשים לאחר תחילת ההתקשרות5(17/7/13

מבקר המועצה לשנת בדוח הוצגוממצאים דומים 

."ניקיון וגינון ציבורי"בפרק 2013

13

כל התקשרות עם יועץ חיצוני במיקור חוץ או 

ספק חייבת להיות מעוגנת בהזמנת עבודה 

מועד, עוד חתומה כדין שנופקה ונחתמה, מבעוד 

לפני תחילת ההתקשרות.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

"המלצת הביקורת מקובלת ותיושם באופן מידי".



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

10.

גב' הקודמתלא נמצאה הזמנת עבודה ליועצת השכר

.6/13- ו5/13מ.ג. בגין החודשים 

בוצע בגין חודשים אלה, התשלום ליועצת החיצונית

באמצעות היועץ הכלכלי של המועצה "דנה 

חשבונאות ויעוץ בע"מ". 

-6/13- ו5/13בגין עבודת היועצת החיצונית בחודשים 

נוספה שורה לחיוב החודשי הרגיל של היועץ הכלכלי 

בשם "תגבור מערך השכר" למימון של המועצה 

התשלום ליועצת החיצונית.

הקודמת לא היה הנ"ל לאור העובדה, שיועצת השכר 

תיק במס הכנסה ולא יכלה להפיק חשבוניות מס, 

בהתאם לכללי מס הכנסה.

13

:18.11.4היועץ הכלכלי של המועצה מתאריך תגובת

מזכיר המועצה וגזברית המועצה פנו אלי בבקשה "

מכיוון שאין לה תיק ,להעסיק דרכי את יועצת השכר

עצמאי ואין ביכולתה לנפק חשבונית בגין עבודתה 

במועצה.

וקבענו את שכרה בהתאם מ.גהסכמתי לקלוט את 

(מיותר לציין כי לא לסיכום הדברים בינה לבין המועצה

רחה או תקורה כלשהי בגין העסקתה). לקחתי שכר ט

באה אלי מ.גכעבור כחודש ומחצה, לאחר שהגברת 

ות שונות ומשונות, הודעתי למזכיר המועצה בדריש

מ.גולגזברית שאני לא מעונין להמשיך בהעסקת 

באמצעות החברה שלי וכי עליהם למצוא פתרון אחר.

וקיבלה 2013הועסקה באמצעותי בחודשים מאי ויוני מ.ג

"את שכרה בהתאם.
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

11.

2013זהות יועצת השכר הקודמת במיקור חוץ בשנת 

; (גב' מ.ג.)עימה התקשרה המועצה בפועל

לזהות נותן השירות בהזמנות העבודה אינו תואם

;").י.(מר "אוהמאושרותהחתומות 

לזהות על אישור ניהול ספרים וניכוי אינו תואם

; (גב' "א.ל.")שבמועצהבמקור מס 

לזהות מגיש החשבונית אינו תואם

");.ו("י.א.מ.ה.ק.ב

לזהות מקבל התשלום בפועל ואינו תואם

.("י.א.מ.ה ")

כלל לא מכירים: כי בעלי התפקידים במועצה יודגש

" ו/או "י.א.מ.ה.ק.ב.ו".לאת מר "א.י" ו/או גב' "א.

14

יש חובה שזהות נותן השירותים, יהיה תואם 

לזהות מגיש לזהות מגיש ההצעה, יהיה תואם 

החשבונית ותואם לזהות מקבל התשלום המצוין 

כמוטב בצ'ק התשלום בפועל.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

"הערת הביקורת מקובלת.

ניתנה הוראה מידית למנהלות החשבונות לפתיחת תיק 

ספק במערכת הפיננסית של המועצה, אך ורק לפי השם

קור וניהול ספרים המדויק שמופיע בטופס ניכוי מס במ

כחוק.

כמו כן, ניתנה הנחיה שהתשלום בפועל ישולם אך ורק על 

פי השם המופיע בניכוי אישור ניכוי מס במקור."
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

12.

לאור העובדה שהמועצה לא יכלה לקלוט את יועצת 

כעובדת שכירה הקודמת גב' מ.ג. השכר במיקור חוץ

לא שהיועצתוהעובדה ,עקב העדר תקן פנוי מחד

מנהלת תיק במס הכנסה ולא יכלה לנפק חשבוניות 

החיובים התקבלו –(עובדת שכירה באוטומציה) מנגד 

מספקים צד ג' שקיבלו את התשלום בשם היועצת 

החיצונית והעבירו כ"צינור" את התשלום ליועצת 

המהווה עובדת שכירה בחברה הקודמת, החיצונית 

לאוטומציה.

כך לשם המחשה באישור מס הכנסה לצורך ניכוי מס 

לספק בגינו הופקה הזמנת העבודה 2014במקור לשנת 

בתחום "הובלת מצוין, כי מנפיק החשבוניות עוסק 

נוסעים לטיולים ולנסיעות מיוחדות באוטובוסים". 

השונה "חשבות שכר"כאמור, תחום ההתקשרות 

בתכלית מתחום העיסוק של החברה שניפקה 

חשבוניות למועצה.

15

על המועצה להתקשר עם ספקים וקבלני משנה 

אשר מנהלים תיק עצמאי במס הכנסה ומע"מ 

.בלבדבתחום עיסוקם

כל התקשרות כאמור תלווה בהסכם חתום 

ומחייב בין הצדדים.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

ייבה בפני מזכיר המועצה לפתוח תיק "העובדת התח

עצמאי במס הכנסה ומע"מ על שמה.

בפועל, לאחר שהיועצת עבדה מספר חודשים במועצה ולא 

פתחה בפועל, מחוסר בריריה, שולם ליועצת דרך ספק 

אחר שהיועצת הביאה".
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

13.

המועצה התקשרה עם היועצת החיצונית למרות ש

לחודש, כריטיינר ₪ 4,000בעלות של הקודמת גב' מ.ג 

חודשי, בתוספת מע"מ.

סכום 6/13- ו5/13בגין החודשים שולם ליועצת

כפיצוי להפרשות -מהתעריף הקבוע35%הגבוה ב 

פנסיוניות.

המועצה שילמה ליועצת החיצונית גב' מ.ג. כתוצאה: 

₪ 3,304סכום הגבוה בסך 5-6/13בגין החודשים 

וסכם עם העובדת.מסכום ההתקשרות המ

נמסר לביקורת על ידי מזכיר המועצה, כי לאור העובדה, שהיועץ 

הכלכלי של המועצה הסכים להוות "צינור" להעברת התשלום 

מהמועצה ליועצת השכר מ.ג. באמצעות תלוש שכר, נדרש לשלם 

בגין יועצת השכר הפרשות סוציאליות כקבוע בחוק. 

עצת סכום עלות הסוציאלי על כן, נוסף לעלות המוסכמת עם היו

מהשכר המוסכם עימה.35%בשיעור של 

לדעת הביקורת, הסכמת המועצה להגדיל את סך 

מהמוסכם לצורך הפרשות 35%התשלום בשיעור 

פנסיוניות ליועצת השכר גב' מ.ג כעובדת שכירה עלול 

מעביד גם - להוות, לכאורה, טענה לקיום יחסי עובד

בגין יתר החודשים.

16

יש לשלם ליועצים החיצונים של המועצה את 

סכום ההתקשרות המוסכם בלבד. 

העברת סכום עודף מהמוסכם, בגובה הפרשות 

-סוציאליות, עלול להוות עילה לקיום יחסי עובד

מעביד.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

"הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם".
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

14.

בפסיקה של בית הדין לעבודה נקבע, כי מעמדו של 

מועסק ייקבע על פי מאפייני מערכת היחסים בין 

על פי המוסכם בין ולא, מהבחינה המהותיתהצדדים 

או הכינוי שנתנו למערכת היחסים ביניהם. ו/הצדדים 

החיצונית השכר יועצת ההתקשרות בין המועצה ל

ה להיות בעלת עשוי), גב' מ.ע.(הנוכחית של המועצה 

מעביד- מאפייני עבודה המקיימים יחסי עובד

[נדרשת להגיע מדי שבוע ביום קבוע למועצה, עושה שימוש 

במשרד קבוע ואישי השייך למועצה (אותו משרד שהיה שייך 

לחשבת השכר עובדת המועצה שהחליפה), היועצת "נכנסה 

בנעליה" והחליפה עובדת שכירה שהועסקה במועצה במשך 

תוכנת השכר של ומנהלת באופן בלעדי אתמשתמשתשנים,

המועצה, בעלת הרשאה יחידה בתוכנת ניהול הנוכחות במועצה 

)Adminstrator ,( ,מקבלת הנחיות לביצוע ממנהליה במועצה

עושה שימוש פיזי באמצעים שהמועצה מספקת לה (שולחן, 

טלפון, מדפסת, ציוד משרדי וכד'), מקבלת קהל במשרדי 

.]ייצגת את המועצה למול הרשויותמוהמועצה 

להוות בעתיד עילה לטענת קיום יחסי הנ"ל עלול

.מעביד-עובד

בנושא זה להתקשרותמבקר המדינה תגובתראה בגוף הדוח 

.יועץ במיקור חוץעםרשות אחרת 

16

יש לוודא שיועצי המועצה במיקור חוץ ויחסי .א

העבודה מולם, אינם עונים לתבחינים 

שנקבעו על ידי בית המשפט להגדרת יחסי 

אישור מעביד. יש לקבל במקרים אלה -עובד

היועצת המשפטית של המועצה.של

תפקיד שנדרש להיות מאויש בהתאם .ב

להנחיות משרד הפנים כעובד הרשות לא 

, אלא לאחר קבלת ר חוץיאויש על ידי מיקו

אישור מראש של משרד הפנים והיועצת 

.המשפטית של המועצה

ככל שהמועצה מתקשרת עם עובדים במיקור .ג

חוץ, יש לכלול סעיפים רלוונטיים בהסכם 

ההתקשרות שיגנו על המועצה.

:28.12.14תגובת ראש המועצה מתאריך

"כפי שכבר ציינתי לעיל, ההסכם עם חשבת השכר .1

במיקור חוץ גב' מ.ע נחתם לשנה אך ורק לאחר 

המלצתו ואישורו בעל פה של מנהל כ"א במשרד 

הפנים מר מוני מעתוק וכן אישורו וחתימתו של 

ההסכם על ידי היועץ המשפטי של המועצה דאז עו"ד 

אשר אלון. לאור האישורים הנ"ל, לא מצאתי כל פגם 

בחתימה על ההסכם עם חשבת השכר. אם באופן 

כללי לדעת מבקר המועצה נפל פגם כלשהו בהליך 

העסקתה של חשבת השכר גב' מ.ע יש להפנות אותו 

ליועץ המשפטי של המועצה.

לאור הערת הביקורת, תועבר בקשה לחוות דעת של .2

היועצת המשפטית של המועצה לבחינת החשיפה 

המועצה לחשבת השכר מעביד בין -לקיום יחסי עובד

במיקור חוץ. 

-יש לבחון, אם יש קושי בהיבט זה של יחסי עובד.3

מעביד להתקשרות עם חשב שכר במיקור חוץ, ובאם 

יש צורך לשנות את תנאי ההתקשרות ו/או תנאי 

הסכם ההתקשרות. 

המועצה תפעל בהתאם לחוות דעת שתקבל מהיועצת .4

המשפטית של המועצה".



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך180עמוד
____________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

15.

בחיובים שהתקבלו הן בגין יועצת השכר במיקור חוץ 

הקודמת גב' מ.ג. והן בגין יועצת השכר במיקור חוץ 

אין דיווח של שעות העבודה -הנוכחית גב' מ.ע. 

וללא צירוף דוח בגינם נדרש התקבולהחודשיות 

.נוכחות לחיוב החודשי

:חשבת שכר נוכחית גב' מ.ע

עולה, 11/14-12/14מסקירת הביקורת בגין החודשים 

מגיעה .גב' מ.עבמיקור חוץ הנוכחית חשבת השכר כי 

- בלבדשעות ספורותלמשך ימי ב' בשבוע דרך כלל בב

בעוד בהסכם ההתקשרות עימה מציין: "על בסיס יום 

עבודה אחד בשבוע במשרדי המועצה...".

לא בת השכר ימי ב' בתקופה הנ"ל חש2בנוסף, בגין 

במשרדי המועצה, זאת על אף, שמחוץ הופיעה

למשרדה המתינו עובדים רבים בבקשה לקבל שירות, 

ללא שידעו שלא תופיע לעבודה.

המשך בעמוד הבא:

16

עבודה חד משמעיות במשרדי יש לקבוע שעות .א

קבלת קהל המועצה ובכלל זה, קביעת שעות 

שיפורסמו לקהל עובדי המועצה.

משנה תוקף, לאור העובדה, הנ"ל מקבל 

שחשב שכר נדרש לתת שירות וקבלת קהל 

לעובדי המועצה כחלק ניכר מזמנו במסגרת 

עבודתו.

יועצים שנדרשים להשקיע שעות עבודה .ב

שעות העבודה במועצה, ידווחו ויצרפו את

. מחלקת הגזברות לחיוב החודשיהםשל

במועצה, נדרשת לוודא שהדיווחים והנוכחות 

אות ההסכם.תואמים להור

:28.12.14תגובת ראש המועצה מתאריך 

"ראש המועצה יפעל לשיפור השירות לעובדי המועצה.

כל נותן שירותים במועצה פועל על פי ההסכם החתום 

עימו מראש וכל צד להסכם חייב למלא ולקיים אחר 

ההתחייבויות של אותו בהסכם ככתובן וכלשונן.

ראש המועצה, חשבת חשוב לציין, מתוך ניסיון אישי של 

השכר גב' מ.ע בנוסף ליום עבודה שבועי במשרדי 

המועצה, עובדת גם במהלך השבוע מחוץ למועצה ועונה 

לכל בעיה או בקשה באמצעות המיילים והטלפון 

הסלולארי לרבות בשעות לא שגרתיות".

נמסר לביקורת על ידי חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע 

:15.12.14בתאריך 

 נאלצתי, עקב נסיבות 11-12/14החודשים "במהלך

ימי ב' לימי ד'. נמסרה על 2-אישיות, לדחות הגעתי ב

כך הודעה מבעוד מעוד לממונים עלי במועצה. להבא 

אני אוודא שיתלו גם הודעה על דלת משרדי במועצה.

:המשך בעמוד הבא
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

המשך:

זמינות חוסרהצטברו פניות רבות של עובדים אודות

חשבת השכר במיקור חוץ.

הצגת הכשלים בנושא, אף הוצגה על ידי עובדים 

שונים בדיון שהתקיים בישיבת מנהלי מחלקות 

, כפי שאף 16.11.14בראשות ראש המועצה בתאריך 

מתועד בפרוטוקול הדיון.

העובדים של המועצה בנושא אף עדוכמו כן, מכתב מו

.11.12.14הופץ בתאריך 

לא ניתן להעניק שירות מספק : הביקורתלדעת 

מקבלי שכר, באמצעות 400-בתחום השכר לכ

בשבוע בלבד בודדות שעות נוכחות זמינות של 

מועצה (בהם נדרש גם לבצע פגישות הבמשרדי 

עבודה שבועיות).

:המשך

 צתי עקב נסיבות נאל11-12/14במהלך החודשים

אישיות, להיות נוכחות במשרדי המועצה פחות מיום 

עבודה. יתר שעות העבודה הושלמו בעבודה ממשרדי 

האישי. הנ"ל לא אפיין את כל יתר חודשי עבודתי 

במועצה בשנה שחלפה, במהלכם הייתי נוכחות מדי 

ולעיתים אף 16:30ועד 10:00יום ב' במועצה מהשעה 

.18:30עד השעה 

 הפניות אלי מעובדי המועצה מקבלות מענה מידי כל

ומקצועי. בחלק מהמקרים העובדים מציגים דוחות 

ואישורים באיחור ולכך השפעה על השכר. אני פועלת 

רק בהתאם להוראות החוק."

לאחר קבלת טיוטת דו"ח הביקורת ,בכתב,תגובה נוספת

התקבלה על ידי חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע 

ומשולבת כנספח ו' לדוח הביקורת.12.3.15בתאריך 



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך182עמוד
____________________________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

16.

יועצת תקצובל("הכנת שכר מורים")הצגת סעיף תקציבי 

סעיפי במסגרת הקודמת במיקור חוץ, גב' מ.ג,שכר ה

(זאת למרות בית ספר התיכון הפועל ברשות שלתקציב 

-שהיועצת גב' מ.ג. תפקדה כחשבת שכר לכלל עובדי המועצה)

יוצר חוסר שקיפות אודות העסקת יועצים. 

שלא הופיע ציבי חדש סעיף תקבלמרות שמדובר

הנושא לא -בשנים קודמות בנושא הכנת שכר מורים 

עלה לדיון במליאת המועצה במסגרת אישור התקציב 

ולא ניתן בגינו הסבר לחברי המועצה.2013לשנת 

מבקר המדינה העיר לרשות מקומית אחרת בגין ממצאים דומים 

וקבע:, 2010מבקר המדינה לשנת בדוח 

העירייה נוהגת לזקוף את הוצאות שכרם של היועצים בנוסף "...

לחובת תקציב הפעולות של כל מחלקה, במקום לחייב את 

סעיף הוצאות השכר. יוצא אפוא שסעיפי הוצאות השכר בדוח 

הכספי של העירייה אינם משקפים את שכר היועצים. עניין זה 

לא רק משבש את המעקב אחר ההוצאות עבור כל היועצים 

...".וצר חוסר שקיפות בדיווחים בנוגע אליהםאלא גם י

17

לאור העובדה, שתקציב המועצה כולל .א

עשרות רבות של סעיפי תקציב וקיים קושי 

באיתור סעיף תקציבי חדש להעסקת יועצת 

שכר במכלול הסעיפים התקציביים, לדעת 

הביקורת, ראוי כי בגין כל סעיף תקציבי 

חדש יוצג לחברי המועצה מהות הסעיף 

מסגרת אישור התקציב השנתי.ב

שמות סעיפי התקציב נדרשים להיות .ב

ברורים וחד משמעיים, ככל ניתן. במקרה 

זה ראוי היה לציין "העסקת יועצת שכר 

חיצונית".

:28.12.14תגובת ראש המועצה מתאריך 

"לא היה ידוע לי שחשבת השכר הקודמת גב' מ.ג .1

תוקצבה במסגרת בית הספר רבין. 

מיד עם כניסתי לתפקידי זיהיתי את ההתקשרות .2

הלא חוקית והלא תקינה עם חשבת השכר הקודמת 

גב' מ.ג. זאת כאשר הביאו לי לחתום על צ'קים לצד 

ג' עבורה. 

עצרתי באופן מידי את ההתקשרות הפסולה והודעתי .3

חזור והדגש, כי המועצה תפעל בהתאם להוראות 

ם לחשבת , לא הסכמתי לשלכמו כן.החוק בלבד

השכר גב' מ.ג. את שכרה בעבור מספר חודשים 

מאחר וההתקשרות היתה בניגוד לחוק וגם צורת 

".תשלום השכר היה בניגוד לחוק

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

"הערת הביקורת מקובלת וההמלצה תיושם החל מדיון 

. יועבר באופן מידי עדכון לכל חברי 2015בתקציב 

סעיפי תקציב חדשים שלא היו בתקציב המועצה אודות

2014."
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהמסמךחל איסור לפרסם ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

פרק הממצא#
בדוח

מהותתגובההמלצה
יות

17.

-בהליך פתיחת ספק במערכת הפיננסית של המועצה 

אינם נדרשים למלא ולהגיש ספקים ונותני שירותים ה

טופס פתיחת ספק במערכת הפיננסית הנהוג 

ברשויות רבות.

טופס כאמור נדרש להכיל את שם הספק, כתובת, חשבון בנק עם

צילום צ'ק מבוטל לדוגמה, פרטי הספק להתקשרות וכד'.

(דרכו מסקירת הביקורת עולה, כי בגין הספק י.א.מ.ה

גב' מ.ג במיקור חוץ הקודמת שולם ליועצת השכר 

על בסיסו אין טופס פתיחת ספק- התשלום החודשי)

נפתח הספק בהנהלת החשבונות.

ר ברשות המועצה אישור ניהול ספרים ואישור פטו

.תקין–2013מניכוי מס במקור בגין שנת 

18

יש לעגן טופס פתיחת ספק במערכת הנהלת .א

ת.והחשבונ

דרש להגיש טופס פתיחת יכל ספק/יועץ י.ב

ספק הכולל את פרטיו ובחתימתו.

:5.11.1המועצה מתאריך גזבריתתגובת

"הערת הביקורת מקובלת וההמלצה יושמה באופן מידי".
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העסקת יועץ חיצוני במקביל להעסקת עובד רשות הממלא תפקיד דומה.5

בנושא "קובץ הגדרות תפקידים בשלטון המקומי" 2012באוגוסט 2מתאריך 3/2012חוזר מנכ"ל משרד הפנים .5.1

קובע, בין היתר, כי חל איסור על העסקת חשבי שכר במיקור חוץ.

, כדלקמן:3/2012לחוזר מנכ"ל 1.5להלן ציטוט הוראות סעיף 

"עוד יודגש, כי למעט התפקידים של יועץ משפטי במועצה מקומית ומועצה אזורית, יועץ 

תחבורה ותנועה לוועדה המקומית, יועץ איכות סביבה לוועדה המקומית ושמאי מייעץ 

שבהם יכולים היועצים להיות מועסקים במיקור חוץ, לגבי כל שאר –לוועדה המקומית 

תפקידים חייבים להיות מועסקים כעובדי הרשות".התפקידים המנויים בקובץ, בעלי ה

התפקידים "חשב שכר" ו"מנהל יחידת שכר" מנויים בתפקידים הנדרשים להיות מאוישים על ידי עובדי 

מועצה שכירים, ולא במיקור חוץ.

.2.8.12בנושא "קובץ הגדרות תפקידים בשלטון המקומי" מתאריך 3/2012חוזר מנכ"ל משרד הפנים –' גראה נספח 

בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית" 2004באוקטובר 25מתאריך 10/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים .5.2

בשירותים מסוג זה יש להעסיק יועצים חיצוניים רק בתחומים בהם יש הצדקה להיעזר קובע, בין היתר, כי 

. ובהתאם לכל דין

המקומית בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות עוד נקבע כי אין להעסיק יועצים שאינם עובדי הרשות 

מאוישים בעובדי הרשות או בד בבד עם עובד רשות הממלא תפקיד דומה.

:10/2004להלן ציטוט הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

"אשר ליועצים שאינם עובדי הרשות אין להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם 

על ידי עובדי הרשות או במקביל לעובד הרשות הממלא צריכים להיות מאויישים

תפקיד דומה".

בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית".10/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים –ראה נספח א' 

במועצה עובדת חשבת שכר במשרה מלאה, אשר מקבלת שכר מלא בהתאם לתקן המועצה.2013נכון לשנת .5.3

חשבות שכר לכלל עובדי המועצה ובכלל זה מורים.חשבת השכר השכירה במועצה ביצעה

ועד לתאריך 6.2.13חשבת השכר עובדת המועצה יצאה לחופשה מתוכננת ארוכה בחו"ל החל מתאריך .5.4

. במשך כל תקופת שהות העובדת בחו"ל שולם לחשבת השכר שכר חודשי מלא.14.10.13

קת תלושי שכר למורים לאור הרפורמות החדשות נמסר לביקורת על ידי מזכיר המועצה כי, לאור מורכבות הפ.5.5

על מנת, לאפשר הפקת תלושי שכר לעובדי ההוראה במועצה בעת היעדרות חשבת השכר השכירה, המועצה ו
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, העובדת כשכירה בחברה לאוטומציה ומספקת שירותי , גב' מ.ג.התקשרה באופן פרטי עם חשבת שכר חיצונית

ציה.חשבות שכר למועצה מטעם החברה לאוטומ

.19.3.14שנשלח לראש המועצה בתאריך .ג.מכתב של גב' מ–' בראה נספח 

- עובדת האוטומציה הנ"ל שימשה כרפרנטית מטעם החברה לאוטומציה בפעילות השוטפת למול המועצה תל.5.6

מונד ונתנה סיוע מקצועי למועצה בתחום חשבות השכר ובכך יצרה קשרי עבודה עם בעלי התפקידים במועצה.

באופן שוטף (המלווה שכירה בחברה לאוטומציה חשבת שכרהמועצה פנתה למסקירת הביקורת עולה, כי .5.7

חודש אישי מדי -פרטישתעניק יעוץ חיצוני בבקשה את פעילות המועצה מטעם החברה לאוטומציה)

עובדת המועצה מלא לחשבת שכר ייעודיתחודשי זאת בנוסף לתשלום שכר ,2/13החל מחודש למועצה, 

.במשרה מלאה (על פי תקן המועצה) ולתשלומים החודשיים של המועצה לחברה לאוטומציה

לתשלום שכר עבודה מלא במקבילהביקורת מבקשת לציין, כי העסקת יועצת חיצונית בתחום חשבות השכר 

וסותר את הנחיות משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר אינו יעיל,אינו כלכלילחשבת שכר עובדת המועצה,

.בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית"10/2004-ו3/2012מנכ"ל משרד הפנים 

הנ"ל אף עשויה להוות שיטה פסולה, לכאורה, להעסקת עובדים במועצה ללא תקן וללא מכרז, כך שעובד 

במועצה מציג קבלות כעצמאי באמצעות חברות צד ג'.

:ותהמלצ

כל התקשרות עם יועץ חיצוני תאושר באופן פרטני, מבעוד מועד, על ידי ועדת יועצים (כפי שמבוצע ברשויות .א

אחרות).
יש לעגן נוהל עבודה מסודר לבחירה והתקשרות עם יועצים במיקור חוץ..ב

אישור פרטני יודגש, אישור סעיף תקציבי במסגרת אישור התקציב השנתי, אינו מהווה חלופה לקיום דיון ו.ג

להעסקת יועץ חיצוני במועצה.
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העסקת יועץ במיקור חוץ בתפקיד המוגדר להעסקת עובד רשות.6

:כללי

בנושא 2012באוגוסט 2מתאריך 3/2012משרד הפנים פרסם הנחיה במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים .6.1

לתפקידים בגינם חייבים "הגדרת תפקידים בשלטון המקומי", כי חל איסור להעסיק יועצים במיקור חוץ 

להעסיק עובדי רשות ובכלל זה נמנה התפקיד חשב שכר.

) הינו חוזר מנכ"ל מיוחד לקבלת התייחסויות מרשויות מקומיות לקובץ הגדרת 3/2012חוזר המנכ"ל הנ"ל (

תפקידים בשלטון המקומי.

הנ"ל, כדלקמן:3/2012לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1.5בין היתר נקבע בסעיף .6.2

התפקידים "חשב שכר" ו"מנהל יחידת שכר" מנויים בתפקידים הנדרשים להיות מאוישים על ידי עובדי .6.3

מועצה שכירים, ולא במיקור חוץ.

בגינם הרשות חייבת -3/2012להלן קטע מרשימת התפקידים המנויים בנספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

להעסיק עובדי רשות ולא מיקור חוץ:
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.2.8.12בנושא "קובץ הגדרות תפקידים בשלטון המקומי" מתאריך 3/2012חוזר מנכ"ל משרד הפנים –' גראה נספח

בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית" מצוין, בין היתר, כי אין 2004בחוזר מנכ"ל משרד הפנים אוקטובר .6.4

הרשות.להעסיק יועצים בתפקידים שמעצם טיבם צריכים להיות מאוישים על ידי עובד 

להלן העתק קטע מהחזר, כדלקמן:

העסיקה יועצת שכר חיצונית (במקביל לשהיית חשבת השכר עובדת מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה .6.5

) שתפקידה הפקת תלושי שכר ועריכת השכר לעובדי ומורי המועצה למשך תקופה ארוכההרשות בחו"ל

.3/2012להוראות משרד הפנים במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים בניגוד, זאת במיקור חוץ
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המשמשת , גב' מ.ע.,הביקורת מבקשת להדגיש, כי גם היום המועצה התקשרה עם חשבת השכר הנוכחית

עובדת הרשות מתפקידה), הקודמת כחשבת השכר הראשית במועצה (לאחר שהעבירו את חשבת השכר 

הפנים.במיקור חוץ, בניגוד להוראות משרד

וקבע:2010מבקר המדינה העיר לרשות מקומית אחרת בגין ממצאים דומים בדוח מבקר המדינה לשנת .6.6

משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי העסיקה את יועץ הגינון חודשים רבים ללא חוזה. כמו כן, "

להטיל את ; לפיהם, היה עליה3/2008-ו10/2004העסקתו אינה עולה בקנה אחד עם חוזרי המנכ"ל 

"התפקיד על עובד עירייה.

:ההמלצ

יש לקבל אישור היועצת המשפטית של המועצה ומשרד הפנים להעסקת יועצים במיקור חוץ במקום עובדים בכלל 

ובגין תפקיד חשב שכר ראשי בפרט.
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חשיפה בפעילות והתקשרות המועצה למול האוטומציה.7

:כללי

עם חברת האוטומציה לקבלת שירותי מחשוב ויעוץ בתחום חשבות מונד התקשרה -המועצה המקומית תל.7.1

השכר (בדומה לפעילות בתחום הגביה).

חברת האוטומציה מלווה את פעילות המועצה בתחום השכר והגביה מזה שנים רבות. .7.2

רה השירות הניתן על ידי החברה לאוטומציה למועצה בתחום השכר, כולל בין היתר, ליווי וסיוע של נציגת החב

לאוטומציה (רפרנטית) גב' מ.ג. בפעילות המועצה בתחום השכר.

בבקשה לקבל את אוטומציה חברה לשל המועצה לבכתבלא בוצעה פניה רשמיתמסקירת הביקורת עולה, כי .7.3

אישי במועצה, באותו תחום בו הם נותנים שירות - אישורם להעסיק עובדת שכירה שלהם באופן פרטי

למועצה. 

מנהלת אגף שכר עם על ידי ראש המועצה, כי בשיחה שקיים עם יו"ר החברה לאוטומציה ודווח לביקורת

על קיום האחרונים לא ידעו), האוטומציה שהתקשרה עם המועצהבחברה לאוטומציה (הממונה על עובדת

במשרה מלאה שמתפקדת כרפרנטית ונציגת החברה לאוטומציה ההתקשרות בין עובדת האוטומציה 

בזמנה הפרטי, מחוץ מועצהאישי ל- מונד, כנותנת שירותים באופן פרטי-טפת למול מועצת תלבפעילות השו

.להתקשרות החוזית בין המועצה לחברה לאוטומציה באותו תחום

נמסר לביקורת על ידי ראש המועצה הנוכחי (ההתקשרות בוצעה לפני בחירתו לראש המועצה), כי לאחר שמסר 

של היועצת אוטומציה החליטה לסיים את עבודתה חברת ההאוטומציה, את פרטי ההתקשרות הנ"ל ליו"ר

מונד.-לאור ההתקשרות הפרטית שלה עם המועצה תלאצלם,אוטומציהעובדת ה

משרה) בחברה לאוטומציה באופן 100%הפניה וההתקשרות של המועצה עם עובדת שכירה במשרה מלאה (.7.4

אישי ליווי - בפעילות המועצה, כך שתעניק באופן פרטיאישי ללא ידיעת מעסיקה המהווה ספק מהותי-פרטי

פעילות לא אתית למול ספק מהותי של מהווה -ויעוץ בתחום חשבות השכר ולא דרך החברה לאוטומציה 

המועצה בתחום ההתקשרות שלו עם המועצה.

אוטומציה להחברהעלול לחשוף ולסכן את פעילות המועצה למול אופן ההתנהלות הנ"ל, לדעת הביקורת, .7.5

.בתחום חשבות השכר וספקים של המועצה

בדוח מבקר "ניקיון וגינון ציבורי"במסגרת דוח הביקורת מבקר המועצהנמצא על ידי נציין, כי מקרה דומה

, במהלכו המועצה התקשרה באופן ישיר ועצמאי עם מנהל העבודה מטעם חברת הניקיון 2013המועצה לשנת 

.שזכתה במכרז



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-מועצה מקומית תל

258מתוך190עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקהמועד שנקבע להגשתו למועצה,לפני שחלף

:ההמלצ

יש להימנע מביצוע התקשרות עם עובדים המועסקים אצל ספקים של המועצה.

ממורשי החתימה כתובאישור את הסכמת הספק על ידי לקבל שיתקיימו מקרים חריגים כאמור בעתיד, ישכל כ

הספק ושל מליאת המועצה.אצל
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הסכם התקשרות.8

הליך בסיסי בהתקשרות חוזית בין צדדים הסכם התקשרות וחוזה בין נותן השירות למקבל השירות, אינו.8.1

המסדיר את מערכת היחסים והשירותים הניתנים.

כל התקשרות של המועצה עם נותן שירותים וספקים חייב להיות במסגרת הסכם..8.2

:יועצת שכר במיקור חוץ קודמת, גב' מ.ג

עובדת האוטומציה, גב' החיצוניתאין כלל הסכם התקשרות בין המועצה ליועצת מסקירת הביקורת עולה, כי .8.3

מ.ג., כך שיסדיר את ההתקשרות בין המועצה ליועצת החיצונית. 

פרטי ההתקשרות בין המועצה ליועצת השכר החיצונית במיקור חוץ ובכלל זה: מהות העבודה, תקופת 

ההתקשרות, סכום ההתקשרות, ביטוח, סודיות, תנאי תשלום, החובה בהצגת חשבונית מס וניהול תיק עצמאי 

אינם מעוגנים בהסכם.-וכד' 

עלול להוות - שיסדיר את מהות ההתקשרות התקשרות בין המועצה ליועץ וספק ללא הסכם כתוב וברור .8.4

חשיפה בפעילות המועצה.

היועצת החיצונית עימה 2014נמסר לביקורת על ידי מזכיר המועצה וגזברית המועצה, כי במהלך שנת .8.5

התקשרה המועצה, גב' מ.ג, פנתה ואיימה בהגשת תביעה לאור אי קבלת תמורה לשירות שנתנה למועצה 

. 2013במהלך שנת 

.1.4.2014בקשה לקבל את התמורה לה זכאית, לטענתה, בחתימתה התקבל במועצה בתאריך מכתב

לדעת הביקורת, קיום הסכם התקשרות במהלכו היה נקבע, בין היתר, כי היועצת מחויבת להציג חשבונית מס 

ץ כדין מעסק עצמאי ברשותה המנוהל ברשות המיסים ומע"מ (כפי שמצוין בכל התקשרות חוזית עם יוע

היה שומט את הקרקע מעילת הגשת התביעה.–במיקור חוץ) 

:ע, גב' מ.נוכחיתיועצת שכר במיקור חוץ 

על הסכם התקשרות עם חשבת השכר הנוכחית גב' מ.ע למתן שירותים 29.12.13חתמה בתאריך המועצה .8.6

.14.12.14ועד לתאריך 15.12.13למשך שנה מתאריך 

הארכה או חידוש ההסכם באופן אוטומטי.אין בהוראות ההסכם החתום תקופת 
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להסכם החתום בין המועצה ליועצת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע בנושא תקופת 3.2להלן העתק הוראות סעיף 

ההתקשרות:

החוזה הועבר באופן אוטומטי לחידוש לשנה נוספת לחתימת הגזברית..8.7

, הסכם (כנדרש בגין כל הסכם)לאור הערות הביקורת ובקשת הגזברית לקבל אישור היועצת המשפטית 

11.12.14לחידוש אוטומטי של ההתקשרות בין המועצה לחשבת השכר במיקור חוץ, הועבר רק בתאריך 

ליועצת המשפטית של המועצה.

ור חוץ פעלה וייצגה את המועצה ללא חשבת השכר במיק) 10.1.15למועד פרסום טיוטת הדוח (כתוצאה: עד 

הסכם חתום ובתוקף.

בנושא התקשרות עם יועצים בעירייה אחרת, בין היתר, 2013מבקר המדינה קבע בדוח מבקר המדינה לשנת .8.8

כדלקמן:

"...חמורה מכך היא העובדה שההתקשרות עם החברה נעשתה בלי שייחתם עמה הסכם המעגן את תנאי 

לסדרי מינהל תקין...משרד מבקר המדינה אינו מקבל את עמדת העירייה כי ההתקשרות; וזאת בניגוד

טופס הזמנת עבודה הוא הסכם לכל דבר ועניין ומדגיש כי שלא כמו בהסכם שהעירייה חותמת עם 

ספקים ויועצים, בהזמנת עבודה אין מצוינים תנאים מהותיים להתקשרות, כמו לוחות זמנים, סמכויות 

חובת נאמנות, חובת שמירת סודיות, נזיקין וביטוח ותנאים הנוגעים לפיצויים ופיקוח על העבודה, 

ולהפסקת ההתקשרות".

:ההמלצ

חל איסור להתקשר עם יועץ חיצוני וספק במיקור חוץ ללא הסכם כתוב וחתום שיכלול את כל פרטי ההתקשרות 

עלות, לו"ז, תנאי תשלום, סודיות, זמינות, מעביד, -ובכלל זה: מהות העבודה, שעות עבודה, העדר יחסי עובד

סמכויות, אחריות, ביטוחים, פיקוח, הפסקת התקשרות, החובה בניהול תיק עצמאי במס הכנסה ומע"מ, החובה 

בהצגת חשבונית מס כדין וכד'.
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ניגוד עניינים.9

לניגוד עניינים בהעסקת יועצים משרד הפנים פרסם נוהל והנחיה מחייבת בנושא "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש .9.1

.2011באפריל 4מתאריך 2/2011חיצוניים ברשויות המקומיות", במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

, כדלקמן:2/2011בין היתר נקבע במבוא לנוהל המפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .9.2

יועצים ברשויות "מטרת נוהל זה הוא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם העסקתם של 

המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי הצורך, שימנעו 

מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים".

(א), כדלקמן:2עוד נקבע בסעיף .9.3

תו של "בכל מכרז, או בהליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי לתחילת עבוד

המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון...".

חוזר מנכ"ל משרד הפנים כולל, בין היתר, שאלון מפורט שהיועץ נדרש להצהיר ולחתום עליו כתנאי לתחילת .9.4

ההתקשרות.

בנושא בדיקת לא פועלת בהתאם להנחיות משרד הפנים באופן גורף מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה .9.5

.2/2011כקבוע בנוהל מחייב שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,ניגודי עניינים של יועצים חיצוניים

:ותהמלצ

.2/2011כל התקשרות עם יועץ חיצוני תחייב בדיקת העדר ניגוד עניינים, כקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .א

המצורף לחוזר מנכ"ל האמור, עוד בטרם יחל את עבודתו כל יועץ יחויב בחתימה על שאלון ניגוד עניינים .ב

במועצה.

לאור העובדה שהמועצה לא פעלה בהתאם לחוזר זה בעבר, יש ל"יישר קו" ולהחתים גם יועצים קיימים על .ג

שאלון ניגודי עניינים. 

.יםיאשר שאין חשש לניגוד עניינים כקבוע בהוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנהיועץ המשפטי של המועצה.ד
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"ספר ספקים".10

- בהתאם לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, אחריותה של ועדת המכרזים של הרשות המקומית (להלן .10.1

הוועדה) להכנת התשתית להתקשרות באמצעות מכרז זוטא. 

לצו המועצות המקומיות נקבע, כי הוועדה תנהל ספר ובו רשימה של ספקים וקבלנים אשר יהיו (ב)8בסעיף.10.2

רשאים להשתתף במכרז זוטא, ותקבע את אמות המידה שלפיהן תפנה אליהם הרשות המקומית.

עוד נקבע כי הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור, וכי כל נותן שירות יהיה רשאי לבקש לצרפו לרשימה 

דה מחויבת לדון בבקשתו.והווע

.ב לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, כדלקמן:8להלן ציטוט הוראות סעיף 

להשתתף במכרז זוטא, ותקבע ר רשאיםש"הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, א

את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האמורים; הרשימה תהיה פתוחה 

ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון לעיון הציבור; כל 

בבקשתו; החליטה הועדה שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, או החליטה למחוק 

קבלן מהרשימה, תנמק את החלטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאיפשרה ספק או

לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה."

רשות מקומית שאינה מנהלת ספר ספקים או רשות המנהלת ספר בצורה לקויה אינה רשאית לקיים מכרזי .10.3

זוטא. 

כנדרש בתוספת הרביעית לצו המועצות "ספר ספקים" תמועצה לא מנהלהמסקירת הביקורת עולה, כי .10.4

.בכלל ובתחום יעוץ שכר בפרטהמועצה לא ערוכה לביצוע מכרז זוטא,ועל כןהמקומיות 

(כולל רשימות ספקים מלפני בשימושנמצאולא עדכני שלא (מאוד) ישן "ספר ספקים"ברשות המועצה 

ללא קידומת, כפי 7ספרות במקום 6הכולל, בחלק מהמקרים, רשימות טלפונים נייחים עם 2000שנת 

.)1995שהחלו לנהל משנת 

:ותהמלצ

תוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.יש להכין ולנהל באופן שוטף "ספר ספקים" כנדרש ב.א

בעת יציאה לקבלת הצעות מחיר יש לפנות לספקים בהתאם לספר הספקים הנ"ל..ב
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קבלת הצעות מחיר.11

הנורמות המשפטיות המסדירות את נושא התקשרות מועצה עם נותני שירותים ובין היתר יועצים נקבעו .11.1

משרד הפנים.בחקיקה ראשית, בחקיקה משנית ובחוזרי מנכ"ל 

, את המקרים בהם המועצה 3קובע בסעיף 1950-התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א.11.2

רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז.

10/13לפני מע"מ נכון לחודש ₪ 70,400), כי התקשרות בהיקף כספי הנמוך מסך 3(3בין היתר נקבע בסעיף 

פטור ממכרז.-ת) ש"ח כקבוע בתקנו15,000(הצמדה של 

הוראות התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות מבחינות בין "מכרז זוטא" המחייבת קבלת הצעות מחיר .11.3

בהתאם ל"ספר ספקים" המנוהל ברשות למכרז פומבי, כדלקמן:

הצעות מספקים שונים.4קבלת -175,900₪ועד לסך ₪ 70,400התקשרות בסכומים שבין 

הצעות מספקים שונים.6קבלת -351,800₪ועד לסך ₪ 175,900,400שבין התקשרות בסכומים

מכרז פומבי.-351,800₪התקשרות בסכום שמעל 

לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות נקבע, בין היתר, כדלקמן:5בסעיף .11.4

"עמדה מועצה להתקשר בזמן אמת במספר חוזים להזמנת טובין, או לביצוע 

ות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו עבודות המהו

חוזה אחד".–לעניין תוספת זו –היו 

בהתאם לכללי מינהל תקין והליך רכש סדור, כל שכן בגוף ציבורי, בכל התקשרות בסכום הנמוך מהתקרה .11.5

בלת הצעות מחיר ), נדרש ק10/2013לפני מע"מ נכון לחודש ₪ 70,400המחייבת ביצוע מכרז (כאמור לעיל 

ממספר ספקים.

כמו כן, בקובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי שפרסם האגף לכח אדם ושכר ברשויות .11.6

המקומיות במשרד הנים, נקבע שחשב שכר ימונה במכרז פנימי/פומבי. 

להלן העתק קטע מהנחיות משרד הפנים לאיוש חשב שכר, כדלקמן:
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בהתאם לפרסום האגף לכח אדם ושכר ברשויות המקומיות משרד ,קובץ ניתוח עיסוק ותאור תפקיד חשב שכר-ראה נספח ה' 

הפנים.

כולל ₪ 82,128הינו בסך 2014ית החדשה גב' מ.ע. במהלך שנת היקף ההתקשרות עם חשבת השכר החיצונ.11.7

לפני מע"מ. ₪ 69,600מע"מ המהווה סך של 

לחודש בתוספת מע"מ.₪ 5,800המדובר בהתקשרות בשיטת ריטיינר חודשי בסך 

:ממצאים

ר לא קיבלה הצעות מחיר בהליך ההתקשרות עם היועצת שכר במיקומסקירת הביקורת עולה, כי המועצה .11.8

גב' מ.ע.חוץ הנוכחית



במיקור חוץשכרחשביעם המועצההתקשרותמונד-למועצה מקומית ת

258מתוך197עמוד
_________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מחשבת השכר במיקור חוץ 10.12.13קיבלה הצעת מחיר אחת בתאריך המועצה מסקירת הביקורת עולה, כי .11.9

.ללא ביצוע הליך של תמחור וללא קבלת הצעות מחיר מנותני שירות נוספים-גב' מ.ע עימה התקשרה 

גבוה בשיעור שכר במיקור חוץ, הנוכחית, הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, שסכום התשלום לחשבת ה.11.10

שהחליפה, ואף היקף ההתקשרות (במידה ונמשך ביחס לתשלום החודשי שבוצע לחשבת השכר הקודמת45%

, כקבוע בתוספת הרביעית גבוה מהסכום המחייב ביצוע מכרזחודשים, כפי שמבוצע הלכה למעשה) 12-יותר מ

לצו המועצות המקומיות.

ספי הנמוך אך במעט מסכום המחייב מכרז, כל פעם לשנה, כאשר ההסכם מתחדש כל התקשרות בהיקף כ

.הקבוע בדיןעשויה להוות שיטה פסולה לעקוף את חובת המכרז- שנה באופן אוטומטי 

בג"צ בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, דן בנושא התקשרות של עיריית נצרת עם רואה חשבון .11.11

.2013דין ניתן בחודש ינואר בפטור ממכרז. פסק

בשל החשיבות של פסק הדין, הוא מצורף כנספח לדוח.

ראה נספח ד' : פסק דין בג"צ בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים, בנושא התקשרות עיריית נצרת עם רואה חשבון 

.2013בפטור ממכרז, מינואר 

:המלצות

כמפורט בתוספת עם כל ספק ויועץ, לקבל הצעות מחיר בגין כל התקשרות חובה להקפיד ויש .א

הרביעית לצו המועצות המקומיות.

יש לפנות לקבלת הצעות מחיר מכל הספקים, ואין להתבסס על חלק -לקבלת הצעות מחיר בפניה.ב

.עו שנה קודם לכן בהתקשרות אחרתמההצעות שבוצ

יש לקבל אישור כתוב של –בעת התקשרות עם יועץ בריטיינר חודשי בפטור ממכרז (פומבי או זוטא) .ג

היועצת המשפטית של המועצה.

כל התקשרות בריטיינר תחייב בחינת משך זמן ההתקשרות העתידי (כל תקופת ההתקשרות) לצורך .ד

ו. קבלת החלטה באם לבצע מכרז או לא

פסול ואסור.- פיצול התקשרות עם יועץ למספר חוזים ובכך להקטין את סכום ההתקשרות .ה
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מנהל רכש (קניין) וועדת רכש.12

מועצה תמנה מנהל רכש ,1950- לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א5לסעיף בהתאם .12.1

וועדת רכש, כדלקמן:

ועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי".מ"

לתוספת החמישית נקבע, בין היתר, כי ביצוע רכש יבוצע לאחר קבלת אישור מראש מועדת רכש, 8בסעיף .12.2

כדלקמן:

רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות א תבוצע ל"

מנהל רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל דין."

. כמו כן, כל בעל תפקיד מבצע את הליך הרכש /קנייןלא מונה מנהל רכשמסקירת הביקורת עולה, כי במועצה .12.3

בגפו.

גפו והתקשרות המועצה עם חשבת התקשרות המועצה עם חשבת השכר מ.ג בוצעה על ידי מזכיר המועצה ב

השכר במיקור חוץ מ.ע. בוצע באופן בלעדי על ידי ראש המועצה בגפו.

כך לשם המחשה, כל בעל תפקיד קובע את הספקים ונותני השירותים אליהם בוחר לפנות בבקשה לקבל 

היקף לבצע הצעות מחיר, כל בעל תפקיד מרכז את ההצעות שקיבל בתחום עליו אחראי, בוחר באם ובאיזה

מו"מ עם הספקים מהם קיבל הצעות מחיר, מבצע השוואת החלופות לבחירת הספק המועדף וכד'.

מקצועי לביצוע הרכש בהתאם לכללי מינהל תקין.וכתוצאה: אין הליך סדור 

:המלצות

לעגן נוהל רכש והתקשרויות עם ספקים ונותני שירותים במועצה שיקבע עקרונות ותהליכים יש .א

, מחייבים בהליך רכש (בכלל זה: מדרג הצעות מחיר, החובה בקביעת מפרט, אופן קבלת הצעות מחיר

ניהול משא ומתן עם מציעים, אישור מוקדם של התקשרויות וכד').

יש למנות מנהל רכש (קניין) במועצה שיהיה אחראי לכל מערך הרכש במועצה..ב
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ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, זהחל איסור לפרסם מסמךו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 
ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקלפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הזמנות עבודה בדיעבד.13

כל התקשרות עם יועץ וספק של המועצה מחייבת הפקת הזמנת עבודה..13.1

ה נדרשת להיות מאושרת וחתומה טרם קבלת השירות.הזמנת עבוד.13.2

הזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין, מהווה התחייבות של המועצה ועל כן, נדרשת להיות מנופקת טרם .13.3

תחילת ההתקשרות וביצוע השירותים.

ר לאח, זאתבדיעבדההופקליועצת השכר במיקור חוץ גב' מ.ג הזמנת העבודה מסקירת הביקורת עולה, כי .13.4

סיפקה את שירותיה למועצה.החיצונית כבר מספר חודשים שהיועצת 

הנ"ל חורג מסדרי מינהל תקין.

הופקה בתאריך 4/13ועד 2/13בעוד הזמנת עבודה בגין החודשים 1.2.2013העובדת החלה לעבוד בתאריך 

).חודשים לאחר תחילת ההתקשרות5(17/7/13

"ניקיון וגינון ציבורי".בפרק 2013לשנת מבקר המועצהבדוח הוצגוממצאים דומים 



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  , כדלקמן:4/13ועד  2/13בגין החודשים  17.7.13להלן צילום העתק הזמנת עבודה מתאריך 
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  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  

 .6/13 -ו 5/13בגין החודשים ליועצת השכר גב' מ.ג כמו כן, לא נמצאה הזמנת עבודה  .13.5
אמצעות היועץ הכלכלי של המועצה "דנה חשבונאות התשלום ליועצת החיצונית בוצע ב ,בגין חודשים אלה

  ויעוץ בע"מ". 

  

נוספה שורה לחיוב החודשי הרגיל של היועץ הכלכלי  - 6/13 -ו 5/13בגין עבודת היועצת החיצונית בחודשים 

  בשם "תגבור מערך השכר" למימון התשלום ליועצת החיצונית.

  

  , כדלקמן:5/13להלן דוגמה בגין חודש 



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,
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  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  

    

  :ההמלצ

כל התקשרות עם יועץ חיצוני במיקור חוץ או ספק חייבת להיות מעוגנת בהזמנת עבודה חתומה כדין 

  י תחילת ההתקשרות.שנופקה ונחתמה, מבעוד מועד, עוד לפנ
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  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ומקבל התשלום -לנותן השירות בהזמנות העבודה  - התאמת זהות מבצע העבודה  .14
  

זהות מבצע העבודה בפועל, נותן השירות בהזמנת העבודה החתומה, זהות העסק באישור מס הכנסה, מגיש  .14.1

 נדרשים להיות זהים. –החשבונית והמוטב בצ'ק 

 

בפועל (גב'  יקור חוץ עימה התקשרה המועצהצת השכר הקודמת במיועזהות מסקירת הביקורת עולה, כי  .14.2

והמאושרות ("אודוביצ'נקו יורי"), לא תואם ), לא תואם לזהות נותן השירות בהזמנות העבודה החתומות .ג.מ

לזהות על אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור שבמועצה ("אודוביצ'נקו לודמליה"), אינו תואם לזהות 

קבלנות בניה ושיפוץ") ושאינו תואם לזהות מקבל התשלום בפועל ("י.א  מגיש החשבונית ("י.א מגן הנדסה

 מגן הנדסה").
  

  :להלן זהות נותן השירות בהזמנות העבודה החתומות

  
  
  

  
  

  :באישור ניכוי מס במקור וניהול ספריםלהלן זהות נותן השירות 
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 258 מתוך 205 עמוד

_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  :להלן זהות מגיש החשבונית

  

  
  
  
  

  :ל גבי הצ'קלהלן זהות מקבל התשלום ע
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

   
  :ההמלצ

יש חובה שזהות נותן השירותים, יהיה תואם לזהות מגיש ההצעה, יהיה תואם לזהות מגיש החשבונית 

  ותואם לזהות מקבל התשלום המצוין כמוטב בצ'ק התשלום בפועל.
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  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 חיובים מצד ג' בגין עבודת היועצת החיצונית .15
 

 כאמור לעיל, היועצת החיצונית הינה עובדת שכירה בחברה לאוטומציה. .15.1

 

העובדת (בדומה לעובדים שכירים) לא מנהלת תיק במס הכנסה ואינה רשאית לנפק חשבוניות ו/או קבלת  .15.2

 תמורה אלא בתלוש שכר.

 

הקודמת גב' מ.ג. כעובדת שכירה עקב  השכר במיקור חוץיועצת לא יכלה לקלוט את  לאור העובדה שהמועצה .15.3

 –העדר תקן פנוי מחד והעובדה שהעובדת לא מנהלת תיק במס הכנסה ולא יכלה לנפק חשבוניות מנגד 

את  כ"צינור" החיובים התקבלו מספקים צד ג' שקיבלו את התשלום בשם היועצת החיצונית והעבירו

 החיצונית המהווה עובדת שכירה בחברה לאוטומציה, כדלקמן: צתהתשלום ליוע
  

  באמצעות ספק  חודש
(שכן היועצת לא מנהלת עסק עצמאי בהתאם 

  להוראות מס הכנסה ומע"מ)

  סכום 
  כולל מע"מ

(₪)  
  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  2/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  3/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  4/13

  6,372  דנה חשבונאות ויעוץ בע"מ  5/13

  6,372  דנה חשבונאות ויעוץ בע"מ  6/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  7/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  8/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  9/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  10/13

  4,720  י.א מגן הנדסה קבלנות בניה ושיפוצים  11/13

  50,504  סה"כ

  

  
מצוין, כי מנפיק החשבוניות עוסק  2014כך לשם המחשה באישור מס הכנסה לצורך ניכוי מס במקור לשנת  .15.4

 וחדות באוטובוסים". בתחום "הובלת נוסעים לטיולים ולנסיעות מי
 להלן העתק קטע מאישור מס הכנסה:
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היועץ הכלכלי בהתאם לבקשת החיוב אף בוצע על ידי היועץ הכלכלי של המועצה.  6/13 -ו 5/13בגין החודשים  .15.5

 המועצה הסכים להפיק חשבונית ליועצת חיצונית, שכן אינה מנהלת תיק במס הכנסה ומע"מ.

 

כיר המועצה, כי ההתקשרות עם היועצת החיצונית החלה בפועל ללא קבלת נמסר לביקורת על ידי מז .15.6

אסמכתאות שהיועצת מנהלת תיק עצמאי ותוך כדי עבודה התברר, שאין ליועצת תיק עצמאי במס הכנסה 

 ומע"מ. על כן, היועצת ביקשה לקבל את שכרה בגין שירותיה באמצעות חברה מטעמה (י.א מגן הנדסה). 
, המועצה שילמה ליועצת השכר במיקור חוץ באמצעות היועץ הכלכלי של המועצה שנענה חודשים 3 -לאחר כ

  לבקשת המועצה להוות "צינור" להעברת התשלומים מהמועצה ליועצת. 

לאחר שנתגלעו מחלוקות בין היועץ הכלכלי של המועצה ליועצת השכר, המועצה חזרה והחלה לשלם את 

  שכרה באמצעות חברת י.א מגן הנדסה.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  :ההמלצ

 חום עיסוקםעל המועצה להתקשר עם ספקים וקבלני משנה אשר מנהלים תיק עצמאי במס הכנסה ומע"מ בת

  .בלבד

 כל התקשרות כאמור תלווה בהסכם חתום ומחייב בין הצדדים.



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
  

 

  
 258 מתוך 209 עמוד

_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  מעביד -תמורה ויחסי עובד .16

  
 עם יועצת השכר גב' מ.ג. התאמת סכום התשלום לסכום המוסכם

לחודש, כריטיינר חודשי, ₪  4,000המועצה התקשרה עם היועצת החיצונית הקודמת גב' מ.ג בעלות של  .16.1

 בתוספת מע"מ.

 

 .2-4/2013תשלום כאמור בוצע לחברת י.א מגן הנדסה בגין החודשים  .16.2
  

גב' מ.ג. השכר המועצה שילמה בפועל ליועצת  6/13 -ו 5/13רת הביקורת עולה, כי בגין החודשים מסקי .16.3

 כפיצוי להפרשות פנסיוניות. מהתעריף הקבוע 35%סכום הגבוה ב באמצעות היועץ הכלכלי של המועצה, 
  

₪  3,304 סכום הגבוה בסך 5-6/13כתוצאה: המועצה שילמה ליועצת החיצונית גב' מ.ג. בגין החודשים 

  מסכום ההתקשרות המוסכם עם העובדת. 

 חודשים). 2 -] ל1.18כפול ₪  4,000] פחות [1.18כפול  1.35כפול ₪  4,000(חישוב: [
  

  מעביד- יחסי עובד

בפסיקה של בית הדין לעבודה נקבע, כי מעמדו של מועסק ייקבע על פי מאפייני מערכת היחסים בין הצדדים  .16.4

 י המוסכם בין הצדדים או הכינוי שנתנו למערכת היחסים ביניהם. מהבחינה המהותית, ולא על פ
לפי הפסיקה, המבחן העיקרי הוא המבחן המעורב הבנוי משילובם של כמה מבחנים, שהבולט בהם הוא מבחן 

  ההשתלבות. 

האם מבצע העבודה הוא חלק מהמערך הארגוני הרגיל בארגון,  –למבחן ההשתלבות שני פנים: הפן החיובי 

האם למבצע העבודה עסק עצמאי משלו. בפסיקה נקבעו מבחני עזר נוספים כמו כפיפות (ישירה  –השלילי  והפן

או ארגונית), האם המועסק נהנה מסיכויי רווח ומסיכוני הפסד, האם נעשה שימוש בכלי עזר ומי השקיע בהם, 

המוקדש לעבודה, האם יש כיצד הוצגו היחסים לצדדים שלישיים, האם קיימת בלעדיות למעסיק בפרק הזמן 

לקוחות נוספים והאם קיימת מסגרת שעות קבועה. אף לא אחד ממבחני העזר מכריע לכשעצמו אלא ההכרעה 

 נעשית לנוכח התמונה בכללותה.
  

נמסר לביקורת על ידי מזכיר המועצה, כי לאור העובדה, שהיועץ הכלכלי של המועצה הסכים להוות "צינור"  .16.5

ליועצת השכר מ.ג. באמצעות תלוש שכר, נדרש לשלם בגין יועצת השכר הפרשות  להעברת התשלום מהמועצה

 סוציאליות כקבוע בחוק. 
  מהשכר המוסכם עימה. 35%על כן, נוסף לעלות המוסכמת עם היועצת סכום עלות הסוציאלי בשיעור של 

  

שות מהמוסכם לצורך הפר 35%לדעת הביקורת, הסכמת המועצה להגדיל את סך התשלום בשיעור 

מעביד גם - עלול להוות, לכאורה, טענה לקיום יחסי עובד השכיר תכעובדליועצת השכר גב' מ.ג פנסיוניות 

  בגין יתר החודשים.
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קבוע מדי שבוע ביום להגיע כקבוע בהסכם עימה נדרשת הנוכחית של המועצה, גב' מ.ע., היועצת החיצונית  .16.6

היה שייך לחשבת השכר עובדת המועצה ש אותו משרד( המועצהשייך ללמועצה, עושה שימוש במשרד קבוע ואישי 

, משתמשת , היועצת "נכנסה בנעליה" והחליפה עובדת שכירה שהועסקה במועצה במשך שניםשהחליפה)

בעלת הרשאה לתוכנת השכר של האוטומציה מטעם המועצה, בעלת הרשאה בתוכנת השכר של המועצה, 

שהמועצה מספקת לה באמצעים פיזי עושה שימוש ), Adminstratorיחידה בתוכנת ניהול הנוכחות במועצה (

ומייצגת את המועצה למול  מקבלת קהל במשרדי המועצה ,(שולחן, טלפון, מדפסת, ציוד משרדי וכד')

 .הרשויות
  

- להוות בעתיד עילה לטענת קיום יחסי עובד המאפיינים של ההתקשרות הנ"ל עלוליםלדעת הביקורת, 

  .בית הדין לעבודהבהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי ית במיקור חוץ, מצד היועצת החיצונמעביד 

-שלא מתקיימים יחסי עובד באופן מפורש המדובר בחשיפה של המועצה, גם אם, בחוזה עם גב' מ.ע מצוין

 מעביד.
  

, בין היתר, בעירייה אחרתבנושא התקשרות עם יועצים  2013מבקר המדינה קבע בדוח מבקר המדינה לשנת  .16.7

 :כדלקמן
"משרד מבקר המדינה העיר לעירייה כי מאפייני העסקתם של שני השמאים בעירייה שווה לזה 

אופי התפקיד שבו הם שימשו כחלק מהמערכת הארגונית  –של עובדי עירייה לכל דבר ועניין 

העירונית, ביצוע העבודה במשרדי העירייה, לרבות החתמת כרטיס נוכחות וקיומה של תקופת 

גם יחסי האמון הנדרשים מהם כלפי העירייה, דהיינו מעסיקתם, אינם שונים  התקשרות ארוכה.

במהותם מאלו הנדרשים מכל עובד עירייה מן המניין. מכיוון שכך, העסקתם נחזית כעקיפה 

של חובה המכרזים ושל כללי העסקת עובדים ברשויות מקומיות זאת ועוד, בהמשך העסקתם 

יכון כי ייקבע שבין עובדים אלה לעירייה מתקיימים של שני השמאים באופן זה יש משום ס

  מעביד ועל כתפי העירייה תוטל חבות נוספות כלפיהם."- יחסי עובד

  
  

  השכר נוכחות של יועצת
בהסכם העסקה של יועצת השכר הנוכחית גב' מ.ע. מצוין, כי נדרשת לספק שירותים על בסיס יום עבודה אחד  .16.8

  בשבוע במשרדי המועצה. 

  הסכם ההתקשרות עם היועצת מ.ע.: 3.2וראות סעיף להלן העתק ה

  
  

מסקירת הביקורת עולה, כי בחיובים שהתקבלו הן בגין יועצת השכר במיקור חוץ הקודמת גב' מ.ג. והן בגין  .16.9

 בגינם נדרש התקבולהחודשיות אין דיווח של שעות העבודה  -יועצת השכר במיקור חוץ הנוכחית גב' מ.ע. 

 .לחיוב החודשיוללא צירוף דוח שעות 
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גיעה בימי ב' בשבוע ה .גב' מ.עהנוכחית עולה, כי חשבת השכר בגין מספר ימים מתצפית שהביקורת ביצעה  .16.10

 13:15היועצת שהתה במשרדי המועצה מהשעה  3.12.14(לשם המחשה: בתאריך  שעות ספורות בלבדלמשך 

היועצת שהתה  17.11.14ומה, בתאריך . באופן ד[היום היחידי שהיתה במועצה באותו שבוע] 15:15ועד לשעה 

) בעוד בהסכם ההתקשרות [היום היחידי שהיתה במועצה באותו שבוע] 16:30ועד לשעה  12:30 בעבודה מהשעה

עימה (וכפי שאף הוצג לביקורת על ידי ראש המועצה ומזכיר המועצה בעת ההתקשרות איתה) מצוין יום 

 עבודה במשרדי המועצה.
  

 רו פניות ותלונות רבות של עובדים אודות זמינות חשבת השכר במיקור חוץ.ברשות הביקורת, הצטב .16.11
הצגת הכשלים בנושא, אף הוצגה על ידי עובדים שונים בדיון שהתקיים בישיבת מנהלי מחלקות בראשות 

  , כפי שאף מתועד בפרוטוקול הדיון.16.11.14ראש המועצה בתאריך 

  .11.12.14שא אף הופץ בתאריך עד העובדים של המועצה בנווכמו כן, מכתב מו  

 
  

 

  

  :ותהמלצ

העברת סכום עודף  .בלבד יש לשלם ליועצים החיצונים של המועצה את סכום ההתקשרות המוסכם .1

 מעביד. - מהמוסכם, בגובה הפרשות סוציאליות, עלול להוות עילה לקיום יחסי עובד

במיקור חוץ ויחסי העבודה מולם, אינם עונים לתבחינים שנקבעו על ידי בית יש לוודא שיועצי המועצה  .2

 מעביד. יש לקבל במקרים אלה התייחסות היועצת המשפטית של המועצה. - המשפט להגדרת יחסי עובד

 תפקיד שנדרש להיות מאויש בהתאם להנחיות משרד הפנים כעובד הרשות לא יאויש על ידי מיקור חוץ. .3

בודה במשרדי המועצה ובכלל זה, קביעת שעות קבלת קהל קבועות שיפורסמו לקהל יש לקבוע שעות ע .4

 עובדי המועצה.
הנ"ל יהווה נתיב ביקורת ואפשרות לבדיקה, שמשך זמן הנוכחות שלהם בפועל במשרדי המועצה תואם 

  להוראות ההסכם. 

ובדי המועצה כחלק הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, שחשב שכר נדרש לתת שירות וקבלת קהל לע

  ניכר מזמנו במסגרת עבודתו.

יועצים שנדרשים להשקיע שעות עבודה במועצה, ידווחו את שעות העבודה שלהם בחיוב החודשי. מחלקת  .5

 הגזברות במועצה, נדרשת לוודא שהדיווחים והנוכחות תואמים להוראות ההסכם.



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
  

 

  
 258 מתוך 212 עמוד

_________________________________________________________________________  
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  אישור תקציבי להעסקת יועצת חיצונית בתחום השכר .17

  
 .17.2.13אושר במליאת המועצה בתאריך  2013תקציב המועצה לשנת  .17.1

  

 במסגרת הדיון לאישור התקציב במליאת המועצה, הובא לדיון הצעת תקציב. .17.2

 

נמצא כי המועצה  – 17.2.13מתאריך  742 מסקירת תקציב המועצה שהוצג ואושר במליאת המועצה מספר .17.3

 "הכנת שכר מורים" במסגרת בית הספר רבין. 814-750אישרה סעיף תקציב 
  
 תשלום שכר יועצת השכר במיקור חוץ בוצע מהסעיף התקציב הנ"ל. .17.4
  
לדעת הביקורת הצגת סעיף תקציבי לתשלום שכר יועצת שכר במסגרת סעיפי תקציב בפעילות בית ספר  .17.5

על ברשות (זאת למרות שהיועצת במיקור חוץ גב' מ.ג. תפקדה כחשבת שכר לכלל עובדי המועצה) התיכון הפו

 יוצר חוסר שקיפות אודות העסקת יועצים.  –
  

בנושא הכנת שלא הופיע בשנים קודמות סעיף תקציבי חדש  כמו כן, למרות העובדה שבתקציב המועצה קיים

ולא ניתן בגינו  2013לשנת התקציב  אישורעצה במסגרת הנושא לא עלה לדיון במליאת המו -  שכר מורים

 הסבר לחברי המועצה.
  

לדעת הביקורת, שם התקציב "הכנת שכר מורים" בסעיפי בית הספר התיכון ברשות, אינו יכול להוות 

אינדיקציה שהמועצה פועלת להעסיק יועצת שכר חיצונית בתחום (למתן שירות לכלל עבדי המועצה) 

  ובדת שכירה במועצה ועל כן, נפתח התקציב הנ"ל.במקביל להעסקת ע

  

  וקבע: 2010מבקר המדינה העיר לרשות מקומית אחרת בגין ממצאים דומים בדוח מבקר המדינה לשנת 

בנוסף העירייה נוהגת לזקוף את הוצאות שכרם של היועצים לחובת תקציב הפעולות של כל ..."

א אפוא שסעיפי הוצאות השכר בדוח הכספי מחלקה, במקום לחייב את סעיף הוצאות השכר. יוצ

של העירייה אינם משקפים את שכר היועצים. עניין זה לא רק משבש את המעקב אחר ההוצאות 

  ...".עבור כל היועצים אלא גם יוצר חוסר שקיפות בדיווחים בנוגע אליהם

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  :ותהמלצ

עיפי תקציב וקיים קושי באיתור סעיף תקציבי לאור העובדה, שתקציב המועצה כולל עשרות רבות של ס  .א

חדש להעסקת יועצת שכר במכלול הסעיפים התקציביים, לדעת הביקורת, ראוי כי בגין כל סעיף 

  תקציבי חדש יוצג לחברי המועצה מהות הסעיף במסגרת אישור התקציב השנתי.

זה ראוי היה לציין  במקרה שמות סעיפי התקציב נדרשים להיות ברורים וחד משמעיים, ככל ניתן.  .ב

  "העסקת יועצת שכר חיצונית".
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  פתיחת ספק במערכת הנהלת החשבונות וניכוי מס במקור .18

  
רכת הנהלת החשבונות הינה הליך מהותי במערך הניהול הכספי במועצה, לאחריו ניתן להפיק פתיחת ספק במע .18.1

 הזמנות עבודה ולשלם לספקי המועצה.

 

במערכת אינם נדרשים למלא ולהגיש טופס פתיחת ספק מסקירת הביקורת עולה, כי ספקים ונותני שירותים  .18.2

 הנהוג ברשויות רבות.הפיננסית 
  

את שם הספק, כתובת, חשבון בנק עם צילום צ'ק מבוטל לדוגמה, פרטי הספק  טופס כאמור נדרש להכיל

 להתקשרות וכד'.
  

על בסיסו נפתח הספק בהנהלת  טופס פתיחת ספק איןהספק י.א מגן הנדסה מסקירת הביקורת עולה, כי בגין  .18.3

 החשבונות.

 

 .תקין – 2013ברשות המועצה אישור ניהול ספרים ואישור פטור מניכוי מס במקור בגין שנת  .18.4
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :ותהמלצ

 יש לעגן טופס פתיחת ספק במערכת הנהלת החשבונות.  .א 

 כל ספק/יועץ יידרש להגיש טופס פתיחת ספק הכולל את פרטיו ובחתימתו.  .ב 



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
  

 

  
 258 מתוך 214 עמוד

_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  'אספח נ
  ]1מתוך  1[עמוד 

  
  בנושא "העסקת יועצים ברשות מקומית" 10/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
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  ]1מתוך  1[עמוד 

  

  

  

 
  

  
מכתב של גב' מ.ג שנשלח לראש המועצה בתאריך 19.3.14  
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  ג'ספח נ
  ]11מתוך  1[עמוד 

  
  2.8.12בנושא "קובץ הגדרות תפקידים בשלטון המקומי" מתאריך  3/2012שרד הפנים חוזר מנכ"ל מ
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  ג'ספח נ
  ]11מתוך  2[עמוד 
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  ]11מתוך  5[עמוד 
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  ]11תוך מ 7[עמוד 
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  ]11מתוך  8[עמוד 
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  ]11מתוך  9[עמוד 
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  ]11מתוך  11[עמוד 
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  ד'ספח נ
  ]11מתוך  1[עמוד 

  
  פסק דין של בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים

  עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן, חבר המועצה - 6145/12בתיק עע"ם 
  

 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים

 
 6145/12עע"ם 

 
 כבוד השופט א' רובינשטיין    לפני:

 כבוד השופט ע' פוגלמן 
 ארז-כבוד השופטת ד' ברק 
 

 עיריית נצרת עילית המערערת:
   

 נ ג ד 
       

 . זאב הרטמן, חבר המועצה1 המשיבים:
 . שמעון גפסו, ראש העיריה2 
 . יוסף ברון, הממונה על המחוז במשרד הפנים3 

    

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת 
  45642-04-12"מ עתב 23.7.12מיום  (השופט הבכיר הווארי)

  

  )5.11.12כ' בחשון התשע"ג (  תאריך הישיבה:

  עו"ד אולגה גורדון  בשם המערערת: 

  בעצמו  : 1בשם המשיב 

  עו"ד עדי סופרסקי   :2בשם המשיב 

  עו"ד ערין ספדי   :3בשם המשיב 

  
  ספרות:

  י' זמיר, הסמכות המינהלית (תשנ"ו)

  )2004ע' דקל, מכרזים (

  

  רציו:-מיני

ובענייננו,  –* בהעדר הוראה חוקית אחרת, הדרך המשפטית הראויה להתקשרות עם נותני שירותים מקצועיים ברשויות המקומיות 

 תקנות) ל8(3היא באמצאות מכרז פומבי. התקשרות כאמור אינה חוסה תחת כנפיו של הפטור המעוגן בתקנה  –רואה חשבון 

 . העיריות (מכרזים)

  פטור מחובת מכרז –מכרזים  –* רשויות מקומיות 

  שירותים חיצוניים –יות עיר –* רשויות מקומיות 

  אימתי –חובת מכרז  –* מכרזים 

  מכרזים –עיריות  –* רשויות מקומיות 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  חובת מכרז –מכרזים  –* משפט מינהלי 

  יועץ משפטי –עובדים  –* רשויות מקומיות 

עם נותני שירותים  ש לעניינים מינהליים בנצרת. ענייננו בשאלת הדרך המשפטית הראויה להתקשרות"ערעור על פסק דינו של ביהמ

ש קמא, בידי ראש העיריה לקבל "האם חלות תקנות הרכש; או כפי שקבע ביהמ –במקרה דנא, רואה חשבון  –ברשויות המקומיות 

החלטה מכוח סמכותו השיורית תוך היעזרות בועדה מייעצת; או שמא מוטל על הרשות המקומית לקיים מכרז? (בראשית הדברים, 

ש קמא, ובפועל נתקבלה "ידי ביהמ-יתה לעירית נצרת עילית זכות ערעור, לאחר שהחלטתה לא נפסלה עלהובהר, כי ברגיל לא ה

עמדתה, אך בנסיבות המיוחדות של המקרה, ונוכח מערכת היחסים הפתולוגית שנתגלתה בין ראש העיריה ליועצת המשפטית, 

  הוחלט שלא לדקדק בכך).

 ארז ו ע' פוגלמן) דחה את הערעור מהטעמים הבאים:-בהסכמת השופטים ד' ברקביהמ"ש העליון (מפי השופט א' רובינשטיין, 

(להלן: תקנות הרכש).  1998- (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח העיריות תקנותאין בענייננו תחולה ל

ידי הרשות, ולא למתן שירותים מקצועיים שונים ולמינוי - מטלטלין על –, התקנות נועדו ליצור הליך נאות לרכישה של טובין שכן

גורמי מקצוע. ואולם, גם בהיעדר הסדר סטטוטורי מיוחד לעניין זה, ברי כי לא יעלה על הדעת שלא יהא כל מנגנון אשר יבטיח ניהול 

ואשר יבטיח חלוקת משאבים וכספי הציבור  –רואה חשבון  –תני שירותים שונים כגון זה שלפנינו תקין והוגן של התקשרות עם נו

באופן שויוני והגון והתנהלות שקופה של רשות ציבורית; אין לאפשר לראש רשות לפעול כאוות נפשו בהקשר של רכישת שירותים, 

  הצורך המובהק באיזונים ובלמים.  לא בשל הטלת דופי חלילה ביושרם של ראשי רשויות בכלל, אלא בשל

ש לעניינים מינהליים הציע כי ראש העיריה, בטרם יקבל החלטה להתקשרות העיריה עם פלוני, ייוועץ בועדה מקצועית "אכן, ביהמ

שתוקם מכוח סמכותו השיורית. אולם, חסרונה של הצעה זו הוא בכך שראש הרשות הוא הממנה אותה באופן אישי, ועלול הוא 

  ת מאנשי שלומו בלבד, מה גם ששיקול הדעת שלו בהכרעה לגבי ההמלצה עצמה נתון לו. למנו

קיימת עדיפות בענייננו להתקשרות בדרך  –בודאי בהיעדר חקיקה שונה  –עקרונות המינהל התקין ודיני המכרזים מובילים למסקנה 

, קובע את הכלל לקיום מכרז פומבי בהתקשרות של רשות. החובה חובת מכרזים חוק(א) ל2של מכרז פומבי על פני דרך אחרת. סעיף 

קובע ככלל  העיריות פקודתל 197לערוך מכרז היא רחבה ומתייחסת לכלל סוגי העסקאות שמבצעת רשות מינהלית ואכן סעיף 

, קובעת פטור ממכרז במקרים שנדרשת בהם העיריות (מכרזים) תקנות) ל8(3חובתה של רשות מקומית לערוך מכרז. אמנם, תקנה 

הייחודיות של נותן השירותים, אך בהיותה של הוראה זו חריג לכלל  מומחיות מיוחדת או מדובר ביחסי אמון מיוחדים, וזאת נוכח

ב(א), 1תקנה  2009הוספה בשנת  חובת המכרזים תקנותבדבר חובת מכרז, הטעימה הפסיקה כי יש לפרשה בצמצום. בנוסף, בתיקון ל

יעדיף לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא שלפיה "גוף ציבורי 

בדרך של מכרז פומבי רגיל". אף שאין התקנות הללו חלות על עיריות, רוח הדברים והרציונאלים שביסוד התיקון יפים גם לענייננו. 

 ). 8(3וסה תחת כנפיו של הפטור המעוגן בתקנה אינו ח –התקשרות עם רואה חשבון  –המקרה שבפנינו 

בענייננו ההליך שנערך בועדת הרכש היה הליך של מעין מכרז. אך משנקבע לעיל כי אין ועדת הרכש הפורום המתאים, חלים דיני 

ת דיני המכרז המכרזים, שכן בבסיסם מושכלות יסוד בדבר אופן פעולתה של רשות ציבורית. בחינה של ההליך שהתקיים עפ"י עקרונו

ש לעניינים מינהליים, כי בהליך נפלו פגמים מהותיים, "הציבורי כפי שנקבעו בחקיקה ובפסיקה, מובילה למסקנה, אליה הגיע ביהמ

להאריך את כהונת  2.4.12מעבר לשאלת סמכותה של ועדת הרכש, שבגינם יש לבטל את ההליך ואין להתערב בהחלטת המועצה מיום 

  ל ארבעה חודשים, שבמהלכה תצא העיריה במכרז מסודר. רו"ח זיצר לתקופה ש

ביהמ"ש מדגיש, כי למרות שמבחינה פורמאלית לא מתקבלת עמדת היועצת המשפטית של העירייה באשר למתכונתו של ההליך 

בדיל עמידה על קיומו של הליך תחרותי, לה –התחרותי שיש לקיים, הרי שמבחינה מהותית, חוות דעתה כיוונה לדרך הראויה 

ש זה בכל הנוגע לחובה "מהתקשרות ללא תחרות כלל, כפי שביקש לעשות ראש העירייה. עמדתה תאמה את רוח פסיקתו של בימ

  להבטיח "הזדמנות שווה" בהתקשרויותיהן של הרשויות, גם בנסיבות שבהן לא חלה חובת מכרז פורמאלית. 

פעול בגדר הוראות הדין. חוות הדעת של היועץ המשפטי לעיריה הובהר כי עקרון חוקיות המינהל מחייב את הרשות המקומית ל

בשאלה משפטית קובעת מבחינת גורמי העיריה, ובכלל זאת העומד בראשה, את המצב המשפטי המצוי, כמובן בכפוף לחוות דעת 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מליאת המועצה, רק היועץ המשפטי לממשלה בהקשרים הנצרכים, ולפסיקת בתי המשפט. חוות דעת נוגדת תוכל להיות מאומצת ע"י 

במקרים נדירים, במשורה שבמשורה; וראוי לה למועצה שתשקול היטב היטב בטרם אימוץ חוות דעת משפטית אחרת, ותפנה ליועץ 

המשפטי לממשלה לשם חוות דעתם בטרם תנקוט צעד קיצוני. לא כל שכן, שאין ראש העיריה רשאי לפעול כנגד חוות דעתו של היועץ 

  באמצעות החלטה של המועצה, שכאמור צריכה להיות נדירה מאוד.  המשפטי לעיריה שלא

עוד צוין, כי ראוי שמשרד הפנים יפרסם בהקדם הנחיות מתאימות בחוזר מנכ"ל המשרד אשר יסדיר את ההיבטים השונים הנוגעים 

  להתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות המקומיות.

  
ק ס ן- פ י  ד

 
 השופט א' רובינשטיין:

  

דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופט הבכיר ערעור על פסק   .א

טית הראויה להתקשרות עם נותני . ענייננו בשאלת הדרך המשפ23.7.12מיום [פורסם בנבו]  45642-04-12"מ עתהווארי) ב

  רואה חשבון. –שירותים ברשויות המקומיות, במקרה דנא 

  

  רקע עובדתי

  

אמור היה להסתיים חוזה העסקה בין עיריית נצרת עילית (להלן העיריה) לבין רו"ח זיצר, אשר  31.12.11ביום   .ב

זיצר מכתב מגזבר העיריה, שבו הודע לו כי  נשלח לרו"ח 25.1.12משרדו סיפק מכבר שירותי ראיית חשבון לעיריה. ביום 

  נוכח סיום החוזה בין הצדדים, אין ניתן להמשיך את ההתקשרות בינו לבין העיריה.

  

- , התשמ"ח(מכרזים)העיריות  תקנות) ל8(3רו"ח זיצר העביר חוות דעת משפטית מטעמו, שלפיה מתוקף תקנה   .ג

 ), ההתקשרות עם רואה חשבון פטורה ממכרז. תקנות העיריות (מכרזים)(להלן  1987
  

העבירה היועצת המשפטית של העיריה חוות דעת, שבה הובהר כי יש לפרש את התקנה בצמצום,  14.2.12ביום   ד.

שר יכולים לבצע את העבודה. בהמשך וכי העיריה אינה פטורה מקבלת הצעות מחיר, מקום שיש מספר רב של גורמים א

לכך הכינה היועצת המשפטית "הזמנה להגשת הצעות ותנאי הגשה למתן שירותי ראיית חשבון לעיריית נצרת עילית" 

  (להלן ההזמנה), וזו נשלחה למספר רואי חשבון.

  

בעיריה, שבו הורה , יום לפני סיום המועד להגשת הצעות, שלח ראש העיריה מכתב למנהל הרכש 27.2.12ביום   ה.

לו לפנות תוך שלוש שעות לכל רואי החשבון שאליהם נשלחה ההזמנה, ולהודיע להם על דחיית ההליך למצער בשישה 

, וציינה כי פנייתו זו 14.2.12חודשים. היועצת המשפטית של העיריה פנתה לראש העיריה, הפנתה לחוות דעתה מיום 

  מהוה התערבות פסולה בהליכי רכש.

  

האמור פנה ראש העיריה באותו יום במכתב מטעמו לרואי החשבון שאליהם נשלחה ההזמנה, וציין כי אין  חרף  ו.

לכל המוקדם.  2013בכוונת העיריה לפנות בבקשה להגשת הצעות מחיר בעבור שירותי ראיית חשבון עד תחילת שנת 

הנושא בועדת הרכש (ועדת רכש ובלאי  הורה ראש העיריה למנהל הרכש ולגזבר העיריה שלא להעלות את 28.2.12ביום 

  ).תקנות הרכש, להלן 1998- (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), תשנ"ח העיריות תקנותהפועלת לפי 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תחו הצעות המציעים. בינתיים התנהלו הליכים משפטיים, התקיימה ישיבת ועדת הרכש, ובה נפ 6.3.12ביום   ז.

, במסגרת ישיבת מועצת 2.4.12שבגדרם ניסה ראש העיריה לסכל את ההליך לבחירת רואה חשבון, ללא הצלחה. ביום 

העיריה, העלה ראש העיריה הצעה כתוספת לסדר היום, שבה ביקש להאריך את ההתקשרות עם רו"ח זיצר עד ליום 

כן, בסיום הישיבה התקבלה ההצעה להאריך את כהונת רו"ח זיצר לתקופה של ארבעה חודשים, שבמהלכה . וא31.8.12

  תצא העיריה במכרז מסודר.

  

, חבר מועצת העיריה, אל הממונה על המחוז במשרד הפנים וביקש ממנו כי יפעיל 1בעקבות האמור פנה המשיב   ח.

, המקנה סמכות לממונה על המחוז במשרד הפנים לדרוש ממועצת העיריה העיריות פקודת(א) ל141סמכותו על פי סעיף 

או מראש העיריה למלא את החובה המוטלת עליהם, באופן שיורה לראש העיריה לסיים את הליך הרכש ולהפסיק את 

  .1יריה צירפה חוות דעת מטעמה התומכת בבקשת המשיב העסקת רו"ח זיצר. היועצת המשפטית של הע

  

  פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים 

  

, 6.3.12לבית המשפט קמא וביקש לאפשר את סיום הליך ועדת הרכש מיום  1אחר הדברים האלה עתר המשיב   ט.

  תוך הוריה לראש העיריה. או להורות לממונה על המחוז לעשות שימוש בסמכותו כאמור לשם קידום הליך הרכש

  

בית המשפט התייחס בפתח דבריו למערכת היחסים בין ראש העיריה לבין היועצת המשפטית כנגלה מן התיק,   י.

וקרא לעבודה בשיתוף פעולה ולהתגברות על חוסר האמון השורר ביניהם. הוא ציין כי המצב הקיים שבו "דומה כי לא 

דדיים ובניסיונות לפגום זה בעבודתו של זה, דבר שבהכרח גוזל מיכולתם פעם עוסקים הצדדים דווקא בניגוחים ה

  לפסק הדין).  9ומזמנם למלא את תפקידיהם כיאות. המדובר במצב שאינו תקין ויש להצר עליו עד מאוד" (עמ' 

  

בית המשפט הדגיש, כי התנהלות ראש העיריה חרגה מהתנהלות תקינה המצופה מאדם בתפקידו. נאמר, כי   יא.

חוות הדעת של יועץ משפטי בשאלות משפטיות היא בעלת תוקף מחייב, וכי הרשות המקומית מחוייבת לפעול על פיה. 

לא עמדה בפני ראש העיריה או בפני חברי מועצת העיריה חוות דעת  2.4.12בענייננו, במועד קיום ישיבת המועצה ביום 

  קום לפעול לפיה.משפטית הסותרת את זו של היועצת המשפטית, והיה איפוא מ

  

בית המשפט העלה שאלה באשר לכנות כוונותיו של ראש העיריה שעה שעסק במניעת ההליך להעסקת רואה   יב.

חשבון חדש. עם זאת בא בית המשפט לידי מסקנה, כי בהליך הרכש להעסקת רואה חשבון חדש נפלו פגמים של ממש 

אחת ממעטפות ההצעות לגזבר העיריה עוד בטרם נערכה שבגינם יש לבטל את ההליך. הראשון מביניהם היה העברת 

ישיבה לבחינת ההצעות. פגם נוסף שעליו הצביע בית המשפט נעוץ בכך שמציעים פוטנציאליים נמנעו מלהגיש את 

הצעתם נוכח ההודעה ששלח ראש העיריה אליהם. לא נתקבלה הטענה כי נוסח ההזמנה היה כללי וחסר פרטים באופן 

פסילת ההזמנה. לבסוף נקבע, כי החלטת המועצה להאריך בארבעה חודשים את העסקתו של רו"ח זיצר שיש בו להביא ל

  ולקיים הליך חדש וסדור להעסקת רואה חשבון חדש היתה סבירה. 

  

לבסוף נדרש בית המשפט לשאלה העקרונית בדבר הפורום המוסמך לקבל החלטה בדבר התקשרות למתן   יג.

תקנות , כי שירותים מקצועיים כגון זה שבנדון דידן אינם בסמכות ועדת הרכש. הוסבר, כי שירותי ראיית חשבון. נקבע

המסדירות את פעולתה של ועדת הרכש, מתייחסות לרכישה ולאחסון טובין, וכי הועדה אינה בעלת סמכות לקבוע  הרכש

ת לאשר התקשרות עם רואה מעמד של נותן שירותים מקצועיים. בית המשפט קיבל את עמדת ראש העיריה, כי הסמכו

חשבון חיצוני נתונה לראש העיריה מכוח סמכותו השיורית, אולם נקבע כי הוא מחויב למנות ועדה מינהלית מקצועית 

   לבחינת אישור ההתקשרות.
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  

לבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה על ידי העיריה באמצעות  27.8.12לשלמות התמונה יצוין כי נעתרתי ביום   יד.

טית, והוריתי כי הליכי ההתקשרות של העיריה עם רואה חשבון יוקפאו עד להחלטה אחרת לאחר הדיון יועצתה המשפ

דיוניים, כגון  –(הדגשה במקור)  אינו חף מספקות במישורים שוניםבערעור לגופו, שנקבע למועד מוקדם. צוין, כי ההליך "

ליל, שקשה מאוד להלמה"; אך נראה, כנאמר, מעמד העיריה כמערערת, ומהותיים, באשר למערכת היחסים העכורה בע

  כי יש לברר את הטענות בטרם התקשרות חדשה, גם במחיר עיכוב מה. 

  

  הטענות בערעור

  

עיריית נצרת עילית, המיוצגת על ידי היועצת המשפטית, הגישה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים   טו.

נע מהיזקקות לטענת הפורום המוסמך לבחירת נותני שירותים, שכן מינהליים. לטענת העיריה, על בית המשפט להימ

מדובר בשאלה של פרשנות התקנות, ועל כן בחירת פרשנות מסויימת לא יהא בה בהכרח כדי לשלול את האפשרות 

הפרשנית האחרת. צוין, כי שאלת הפורום המוסמך ודרך ההתקשרות לא היו עילה לפעולותיו של ראש העיריה כאשר 

בהליך ומנע את קיומו, כפי שנטען על ידיו. נאמר בהקשר זה, כי נוצרה תוצאה אבסורדית שלפיה הגורם שיצר  התערב

את הפגמים על מנת לטרפד את הליך הרכש, הצליח בכך והביא לתוצאה שבה חפץ: ביטול הליך הרכש והמשך העסקתו 

ויות שעניינן רכישת טובין לבין התקשרויות עם של רו"ח זיצר. צוין, כי בית המשפט שגה שעה שיצר הבחנה בין התקשר

נותן שירותים מקצועיים, ולמעשה הוסיף ועדה נוספת על ועדת הרכש. הוטעם, כי פסק דינו של בית המשפט לעניינים 

מינהליים יצר מנגנון הנוגד את העקרונות המינהליים שמכוחם פועלת הרשות המקומית, ובו הליך "עוקף מכרז" 

שות לרכוש שירותים ללא מכרז, ללא פיקוח ובניגוד למינהל תקין. כנטען, נוצר חוסר בהירות באשר המאפשר לראש הר

לאופן פעילותה של הועדה המייעצת ולהליך קבלת ההחלטות על ידי ראש העיריה, שאינו רואה עצמו מחוייב 

  להמלצותיה.

   

  1טענות המשיב  

  

ה חשבון. לטענתו, בית המשפט שגה משהכשיר את החלטת , לא נפל פגם בהליך לבחירת רוא1לטענת המשיב   טז.

מועצת העיריה להאריך את הסכם ההתקשרות עם רו"ח זיצר ללא ההסכם, ללא הליך רכש מסודר ובניגוד לחוות דעת 

היועצת המשפטית. הובהר, כי קיים קושי בקיום הליך חדש אשר עלול להקנות לרו"ח זיצר יתרון בלתי סביר, לאחר 

ות מתמודדים שונים. הודגש, כי התכלית שבהצעת ראש העיריה לביטול ההליך לבחירת רואה חשבון היתה שנחשף להצע

  להקנות יתרון לרו"ח זיצר.

  

  2טענות המשיב 

  

לטענת ראש העיריה, העיריה כלל אינה רשאית לערער על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים,   יז.

, כי ההליך לבחירת רואה חשבון נגוע בפגמים מהותיים: ראשית, כי היועצת משזכתה במלוא הסעד לו עתרה. נטען

המשפטית הוציאה אל הפועל את הליך בחירת רואה החשבון מאחורי גבו של ראש העיריה וללא היוועצות עמו. שנית, כי 

ר ברואה היועצת המשפטית העבירה את הליך בחירתו של רואה החשבון לועדת הרכש, שכלל איננה מוסמכת לבחו

חשבון, עניין המצוי בסמכותו השיורית של ראש העיריה. שלישית, גם ההזמנה להציע הצעות למתן שירותים לקתה 

בחסר, משנוסחה באופן כללי מדי ותוך השמטת שירותים חשובים שאותם אמור רואה החשבון הנבחר למלא. רביעית, 

תתפים בהליך הרכש בטרם נפתחו מעטפות המציעים גזבר העיריה קיבל ממזכיר ועדת הרכש את אחת ממעטפות המש

  והוכרזו הצעות מחיר.
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  

  (להלן המדינה) 3טענות המשיבה 

  

לטענת המדינה, לא נפגעה זכות כלשהי של העיריה באופן המקים זכות ערעור כלפי פסק הדין. לגופו של עניין   יח.

סמכות המופעלת אך  -  העיריות פקודתל 141טוענת המדינה שאין מקום להפעלת סמכות הממונה על המחוז לפי סעיף 

במצבים חריגים. הוסבר, כי החלטה בעניין שבנדון צריכה להתקבל על ידי גורמי העיריה בהתאם למדיניות העיריה 

רב באופן הבחירה של נותן שירותים, תוך חיוב העיריה וסדר העדיפויות שלה, וכי אין הצדקה שהשלטון המרכזי יתע

  להעדיף אמצעי התקשרות אחד על פני האחר. 

   

נתבקשה עמדת המדינה בשאלת תחולתן של תקנות הרכש  5.11.12נציין כבר כאן, כי בסיום הדיון בפנינו ביום   יט.

ת מקומיות, ובשאלת הדרך המשפטית הנכונה על התקשרות עם מינוי נותני שירותים, כמו רואה חשבון בענייננו, ברשויו

  למינוי. 

  

התקבלה הודעת המדינה בקשר לכך, שבה נטען, כי תקנות הרכש אינן חלות על התקשרויותיה  20.12.12ביום   כ.

של רשות מקומית למינוי נותני שירותים, כגון שירותים של רואה חשבון. כנטען, עיון במכלול הוראות התקנות מעלה, 

  ייחסות לרכישת טובין בלבד, וכי אין עניינן בהתקשרות של רשות מקומית עם נותני שירותים. כי הן מת

  

עמדת המדינה היא כי התקשרות רשות מקומית עם רואה חשבון חיצוני (למעט במקרים של תחומי מומחיות   כא.

בעניין פטור ממכרז, שכן הכלל הוא  העיריות תקנות) ל8(3מוגדרים מיוחדים), מחוייבת במכרז ואינה חוסה תחת תקנה 

סוגי . הודגש, כי לעמדת המדינה, אף העיריות פקודתל 197כי חובתה של רשות מקומית לערוך מכרז על פי סעיף 

התקשרויות של רשות מקומית הפטורים ממכרז לפי תקנת הפטור האמורה, מחייבים קיומו של הליך מינהלי סדור 

שבמסגרתו ייבחנו מספר הצעות לאותן התקשרויות. התקשרות ללא מכרז, ללא שקדם לכך הליך מסודר, אינה עולה 

ן, כי בחסות החשב הכללי קיים מאגר של רואי חשבון בקנה אחד עם חובתה של העיריה לפעול לפי כללי מינהל תקין. צוי

  הפועל בכפוף לדיני המכרזים. 

  

לבסוף צוין, כי בעקבות ההליך בתיק זה פנו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי) ומנהלת מחלקת   כב.

א נוהל באמצעות ח 18.12.12הבג"צים בפרקליטות המדינה אל משרד הפנים ביום  וזר מנכ"ל המשרד אשר והנחו, כי יּוָצ

יסדיר את ההיבטים השונים הנוגעים להתקשרויות בפטור ממכרז ברשויות המקומיות, לרבות קביעת תנאי סף 

מקדימים למציעים רלבנטיים להתקשרות, פניה לכמה מציעים העומדים בתנאי הסף לקיום הליך תחרותי ועוד. צוין, כי 

רשות מקומית תגבש נוהל עבודה פנימי שיסדיר את ההיבטים השונים  כל עוד לא פורסם נוהל כאמור, מן הראוי שכל

  הנוגעים לפטור ממכרז.

  

בתגובה לעמדה העדכנית של המדינה הדגיש ראש העיריה, כי גם לדידו יש צורך בהליך סדור של בחירת הצעה   כג.

לעריכת מכרז פומבי, שכן התכלית מתוך מספר הצעות, והוא עצמו נקט ביוזמתו בהליך כגון דא. עוד נטען, כי אין מקום 

) עניינו הדרישות המקצועיות ויחסי האמון הנדרשים מנותני השירות; מדובר בשירות 8(3ביסוד הפטור ממכרז שבתקנה 

שלרמת המקצועיות והידע של המספק אותו, עשויה להיות השפעה מכרעת על תפקוד העיריה. נטען, כי יש ללמוד 

, כי שירותי ראיית חשבון הם מסוג השירותים הפטורים ממכרז. 1993 - , תשנ"גחובת מכרזים תקנות) ל2(א)(5מתקנה 

העיריה הוסיפה בתגובה לעמדת המדינה, כי ההליך בועדת הרכש מספק את המענה הראוי ביותר להתקשרויות עם נותני 

מים קריטריונים נוספים לבחירה מלבד המחיר, כדוגמת אמון, ניסיון ומומחיות מיוחדת; עם זאת שירותים כאשר קיי

  הודגש, כי האפשרות של מכרז פומבי היא ראויה משפטית.
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  

  הדיון בפנינו

  

היועצת המשפטית של העיריה טענה בפנינו באשר לחשיבות של הליך מכרזי, וכן כי ועדת הרכש היא הגורם   כד.

טען לחשיבות שבהליך מכרזי נוכח החשש לבזבוז כספי ציבור בהתקשרות שאינה יעילה  1יכתו. המשיב המתאים לער

כלכלית עם רו"ח זיצר. בא כוח ראש העיריה הדגיש, כי תקנות הרכש נועדו לעסקאות במטלטלין, ולא לצרכי התקשרות 

תקשרות עם נותני שירותים, וכי יתכן שיש עם נותני שירותים. באת כוח המדינה טענה כי תקנות הרכש אינן חלות על ה

  מקום להקמת ועדה מייעצת לעניין זה המורכבת מאנשי מקצוע.

  

כאמור, בעקבות החלטתנו בתום הדיון, הועברו לאחרונה עמדה עדכנית של המדינה שעיקריה פורטו מעלה, וכן   כה.

  עמדת המערערת וראש העיריה.

  

  הכרעה

  

רטנית, נציין את הברור והמצער: תיק זה לא היה נולד אילולא מערכת בטרם נעבור לבחינה משפטית פ  כו.

היחסים בלתי אפשרית בין ראש העיריה ליועצת המשפטית של העיריה, בניגוד מובהק לכל מינהל תקין, והתוצאה היא 

טי לממשלה ידי פניה ליועץ המשפ- על –למשל  –"כיפופי ידיים", ומלחמות בלתי נחוצות שניתן היה למנען, בין השאר 

בשאלת רוחב שהיא (ולפני כן ליועץ המשפטי של משרד הפנים) באשר לשאלה המשפטית שבמחלוקת, מה גם מדובר 

. בהקשר זה ברי גם כי ראש העיריה אינו יכול לעשות שבת לעצמו ולהחליט בעצמו בניגוד רלבנטית בכל רשות מקומית

ולעניין זה עוד נשוב (ראו פסקה מ"ד להלן). גם היועצת לחוות דעת משפטית שקיבל מן היועץ המשפטי של הרשות, 

המשפטית יכלה, כמובן, לפנות בנושא מעין זה אל היועץ המשפטי של משרד הפנים, או למצער אל היועץ המשפטי 

ידי הציבור ונושא באחריותו כלפי התושבים, ואין להקל ראש בכך כל - לממשלה. אכן, ראש הרשות המקומית נבחר על

ברי כי הוא איננו שליט כל יכול המשוחרר ממוסרות חוקיות. נקודה זו גם מביאתנו אל השאלה האם יכלה  עיקר, אך

  העיריה לערער על פסק הדין. 

  

ידי בית המשפט קמא, ובפועל - אכן, ברגיל לא היתה לעיריה זכות ערעור, לאחר שהחלטתה לא נפסלה על   כז.

ה, ונוכח מערכת היחסים הפתולוגית שנתגלתה, החלטנו שלא לדקדק נתקבלה עמדתה, אך בנסיבות המיוחדות של המקר

  בכך.

    

נחתום הקדמתנו בציון, כי אילו נהג ראש העיר כראוי, ובמידה מסוימת גם היועצת המשפטית, הדעת נותנת    כח.

הציבור, שכר  לערכאות, והיו נחסכים כספי ציבור וזמנו של –ומכל מקום לא צריך היה להגיע  –כי הנושא לא היה מגיע 

טרחה לעורכי דין חיצוניים ועוד, וכן לא היתה באה לידי ביטוי בוטה האנומליה של עיריה המדברת מפי יועצתה 

  המשפטית בניגוד לראש העיר המכהן ולהיפך.

  

דוחות לאחר שנכתבו הערות מקדימות אלה בא לעיוני דו"ח ביקורת של המבקר המדינה על עירית נצרת עילית (  כט.

) את מערכת היחסים 700). הדו"ח מציין (עמ' 2012, טבת תשע"ג, דצמבר 2012-2011יקורת בשלטון המקומי לשנים על הב

העכורה בין ראש העיריה לבין הגזבר והיועצת המשפטית (תוך הפניה להליך בבית המשפט לעניינים מינהליים), ונאמר 

משרד הפנים ממעט להתערב בשל מדיניות של שמירה כי "למרות שמערכת יחסים זו פוגעת בתפקוד מוסדות העיריה, 

על עקרון האוטונומיה של העיריה". נאמר כי העיריה שילמה למשרד רואה החשבון החיצוני (הדעת נותנת שעסקינן 

). על נושא היחסים העכורים בין 704, ללא מכרז וללא בדיקה (עמ' 2012-2011בכל שנה ₪ אלף  800-600ברו"ח זיצר) 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

"שומרי הסף", הגזבר והיועצת המשפטית, דבר ה"פוגע בפועל באינטרסים של העיר ותושביה ובתפקוד ראש העיר ל

התקין של העיריה וראוי שמשרד הפנים יתערב בסוגיה לאלתר, ישתמש בסמכויותיו וינקוט את כל הצעדים הנדרשים 

, בו מתוארת מערכת היחסים 711מ' להבטחת ניהולה התקין של העיריה לשם מחויבותה כלפי תושביה" (שם); ראו גם ע

. לעניין משרד הפנים נידרש בהמשך. 739-738; לעניין רואי החשבון ראו גם עמ' 741-740       העכורה ביתר פירוט, ועמ'

בטרם נחתם פסק דין זה הוגשה על ידי ראש העיריה בקשה להוצאת חלקים מדו"ח מבקר המדינה שצירפה היועצת 

ולא  –ידי כרקע - אציין למען הסדר הטוב, כי הדברים מדו"ח מבקר המדינה הובאו על המשפטית לעיריה לתגובתה.

  לאחר שנזדמן לי לעיין בדו"ח המבקר, בלא קשר לתגובתה של היועצת המשפטית.  –כראיה 

  

  השאלה 

  

התיק שלפנינו מעלה בראש וראשונה במישור העקרוני את השאלה מהי הדרך המשפטית להתקשרות עם נותני   ל.

האם חלות תקנות הרכש; או כפי שקבע בית המשפט קמא, בידי ראש העיריה  –ירותים מקצועיים ברשות המקומית ש

  לקבל החלטה מכוח סמכותו השיורית תוך היעזרות בועדה מייעצת; או שמא מוטל על הרשות המקומית לקיים מכרז? 

  

  תקנות הרכש 

  

רכישותיה, תנהל את מחסניה ואת הטובין שלה בהתאם  לתקנות הרכש קובעת כי "עיריה תסדיר את 2תקנה   לא.

) כ"מיטלטלין שבבעלות העיריה או שנמסרו לה דרך שכירות, 1לתקנות אלה". "טובין" מוגדרים בסעיף ההגדרות (תקנה 

שאילה או רשיון לרבות כאלה שנתרמו או נרכשו מכספי תרומה". התקנות כוללות הוראות לניהול מלאי ומחסנים, כפי 

) מוגדר מילון אבן שושן (מחודש ומעודכן לשנות האלפייםמעיד עליהן שמן, והן אינן מתייחסות למתן שירותים. בשגם 

, כ"נכסי דנידי, מטלטלין, סחורות, כל נכס או רכוש הניתן Goodsהמונח "טובין", שמקורו בתרגום המלה האנגלית 

תכשיטים וכיוצא באלה". כך גם עיון בדברי חקיקה  להעברה ממקום למקום, כגון רהיטים, ספרים, מכשירים, בגדים,

- הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א תקנותנוספים מלמד כי השימוש במונח "טובין" הוא ביחס למטלטלין; ראו למשל 

 תקנותל 6)3(- 3)3והצרכן מבקש להשיבם למוכר; כן ראו תקנות (, שעניינן החזר כספי בגין מטלטלין שנרכשו 2010

  , המבחינות בין חוזה להזמנת טובין לבין חוזה לביצוע עבודה.העיריות (מכרזים)

  

ידי הרשות, ולא - מטלטלין על –של טובין  פשוטם של דברים הוא, שהתקנות נועדו ליצור הליך נאות לרכישה  לב.

למתן שירותים מקצועיים שונים ולמינוי גורמי מקצוע. לכן דחוק מאוד פירוש המבקש להטמיע בתקנות הרכש את 

רכישת השירותים. ואולם, הרציונל שביסוד התקנות זהה כמובן לזה ההולם רכישת שירותים; טוהר ההליך, נקיון 

לשאול מדוע לא הוסמכה ועדת הרכש גם לרכישת שירותים, ויתכן כי משרד הפנים ישקול  הדעת והמעשה. ניתן איפוא

פתרון מכרזי "ישיר"  –כמובן  –דבר זה, קרי הסמכתה על פי הפרמטרים המכרזיים או המעין מכרזיים הנוהגים בה, או 

"מ עע( מקצועי בלבדבנויה מהרכב שהוא ברירת המחדל הנוכחית. נזכור, כי על פי פסיקתו של בית משפט זה, ועדת הרכש 

), ולכך כמובן חשיבות באשר להחלטותיה. ואולם, גם בהיעדר הסדר סטטוטורי מיוחד [פורסם בנבו] אריאב נ' שינוי 384/07

ון אשר יבטיח ניהול תקין והוגן של התקשרות עם נותני שירותים לעניין זה, ברי כי לא יעלה על הדעת שלא יהא כל מנגנ

ואשר יבטיח חלוקת משאבים וכספי הציבור באופן שויוני והגון והתנהלות  –רואה חשבון  –שונים כגון זה שלפנינו 

דופי שקופה של רשות ציבורית; אין לאפשר לראש רשות לפעול כאוות נפשו בהקשר של רכישת שירותים, לא בשל הטלת 

  חלילה ביושרם של ראשי רשויות בכלל, אלא בשל הצורך המובהק באיזונים ובלמים. 

  

אכן, בית המשפט לעניינים מינהליים הציע כי ראש העיריה, בטרם יקבל החלטה להתקשרות העיריה עם פלוני,   לג.

, כאמצעי למתן את "כל ייוועץ בועדה מקצועית שתוקם מכוח סמכותו השיורית. הצעה זו באה ממקור ראוי כשלעצמו
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

היכולּות" של ראש הרשות. ואולם, חוששני שחסרונה הוא בכך שראש הרשות הוא הממנה אותה באופן אישי, ועלול הוא 

למנות מאנשי שלומו בלבד, מה גם ששיקול הדעת שלו בהכרעה לגבי ההמלצה  –והדברים נאמרים בלא כוונת פגיעה  –

    עצמה נתון לו. 

  

יא, כי ראש רשות נתון ללחצים פוליטיים וחשוף למשאלות בעלי אינטרסים שונים. על חלוקת גישת הבסיס ה  לד.

הקצאה לא שויונית  –ושוב, איני מטיל דופי חלילה באיש  –משאבי העיריה להיעשות בהליך מסודר ושקוף, כדי למנוע 

  של משאבי העיריה; וכדברי השופט ברנזון מכבר:

  

ם ציבוריים, שנשתרשה בארץ, הוא הרצון והדאגה להבטיח "היסוד לשיטת המכרזים של גופי
התנהגות נאותה של שליחי הציבור במסירת עבודות וברכישת טובין ושירותים. כלומר: מניעת 

שכן שחיתות או אנוכיות מתוך אינטרס עצמי של העוסקים בענינים אלה, - כל- העדפה שרירותית, ולא
ם והכללים שנקבעו בתחום זה לא באו אלא כדי שהפיתוי בהם הוא גדול ורב משקל. כל הדיני

להבטיח בראש ובראשונה הגינות, טוהר מידות ונקיון כפיים, שהם מסימניו של מימשל תקין וראוי 
, בינוי ופיתוח בנגב 101/74"צ בגלשמו. חשוב ביותר, שמידות אלה יתקיימו וגם ייראה שנתקיימו" (

  ).453 -  452, 449) 2(בע"מ נ' שר הבטחון, פ"ד כח
  

  

אין די  –שמקבילתה היא ועדת רכש לעניין טובין, אשר החלטתה מחייבת הלכה למעשה  –דומה כי ברכישת שירותים 

(תשס"א) כרך ב', עמ'  הסמכות המינהלית זמירבועדה מייעצת שבסופו של יום מקבל ההחלטה אינו מחוייב לאמצה (י' 

), הליך רכישת השירותים, פעולה ציבורית הכרוכה 160(תש"ע), כרך א', עמ'  משפט מינהליארז - ; ד' ברק1205-1206

נייניים, כדי ש"סמכות שיורית" לא תהפוך בהוצאות כספי ציבור, צריך להיות נקי מחשש לשיקולים פוליטיים שאינם ע

  ל"סמכות שרירותית". מגיעים אנו איפוא למכרז.

  

  חובת מכרז

  

  קובע את הכלל לקיום מכרז פומבי בהתקשרות של רשות: 1992- , התשנ"בחובת מכרזים חוק(א) ל2סעיף   לה.

  

מדינה, כל תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה "א) ה
לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, 

  פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שוה להשתתף בו". - אלא על
  

), כרך 2004( מכרזים דקלחסת לכלל סוגי העסקאות שמבצעת רשות מינהלית (ע' החובה לערוך מכרז היא רחבה ומתיי

  ופן מפורש:קובע בא העיריות פקודתל 197)). ואכן, סעיף דקל(להלן  205א', עמ' 

  
  "לא תתקשר עיריה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי".

  

צועית , שהוזכרה מעלה, קובעת פטור ממכרז ל"חוזה לביצוע עבודה מקהעיריות (מכרזים) תקנות) ל8(3תקנה   לו.

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות 

כיוצא באלה". בהיותה של הוראה זו חריג לכלל בדבר חובת מכרז, הטעימה הפסיקה כי יש לפרשה בצמצום: 

להתקשר ללא מכרז, אך כחריג יש לפרשן על דרך  "התקנות... מפרטות מה הם סוגי החוזים בהם רשאית העיריה

אריאל הנדסת חשמל רמזורים נ' עיריית חיפה,  4672/90"צ בגהצמצום לאור הכלל הגדול המחייב עריכת מכרז פומבי" (

"צ בג ;[פורסם בנבו] אדגר נ' המועצה המקומית בנימינה 7027/07"מ עעו אז) ש' לוין); (השופט (כתאר 269, 267), 3(פ"ד מו

). עינינו הרואות כי אך במקרים שנדרשת בהם מומחיות מיוחדת או פורסם בנבו][ הייב נ' מנהל מקרקעי ישראל 11088/05

מדובר ביחסי אמון מיוחדים, נמצא מקום למתן פטור ממכרז, נוכח הייחודיות של נותן השירותים. אמנם, ראש העיריה 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

, לפיה ניתן לאפשר פטור ממכרז, בין השאר, בכל הנוגע לראיית חשבון. דא חובת המכרזים תקנות) ל2(א)(5הפנה לתקנה 

  , ואין לקרוא "הקלות" נוספות לתקנות אלה.העיריות (מכרזים) תקנותעקא, שהדבר אינו מופיע בפטור ב

  

בודאי בהיעדר  –המינהל התקין ודיני המכרזים מובילים איפוא למסקנה, כפי שגם ציינה המדינה, כי  עקרונות  לז.

קיימת עדיפות להתקשרות בדרך של מכרז פומבי על פני דרך אחרת. כאמור בתי המשפט נטו לפרש  –חקיקה שונה 

ב(א), שלפיה "גוף ציבורי יעדיף 1תקנה  2009הוספה בשנת  חובת המכרזים תקנותבצמצום את תקנות הפטור, ובתיקון ל

לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז 

ם והרציונלים שביסוד התיקון יפים גם לענייננו שלנו, פומבי רגיל". אף שאין התקנות הללו חלות על עיריות, רוח הדברי

  בהיעדר הסדר חקוק של ועדת רכש או מקביל לו, לעניין רכישת שירותים. –שוב 

  

, השופט הנדל), [פורסם בנבו](' מחארב אלאסד נ 204/02"מ (ב"ש) עתאכן, ראש העיריה הפנה, על דרך ההיקש, ל  לח.

 תקנות) ל8(3שם דובר בתפקיד של "מתן שירותי הנהלת חשבונות וייעוץ חשבונאי", ובית המשפט סבר, לפי תקנה 

יוחדים ויחסי אמון מיוחדים". למחוקק פתרונים , כי מדובר ב"עבודה הדורשת ידע ומומחיות מהעיריות (מכרזים)

הכלליות  חובת המכרזים תקנות) ל2(א)(5לקבוע באשר לרואה חשבון, והעובדה לעת הזאת היא, שהוא מצוי בתקנה 

) 8(3מון" ומנגד, פטור לרואה חשבון אינו מופיע בתקנה בפטור בדומה לעריכת דין ועוד, כ"עבודה הדורשת יחסי א

, וברוח דברינו מעלה יש לפרש את תקנות הפטור בצמצום. איני סבור איפוא כי יש ליצור העיריות (מכרזים) תקנותל

ון בעצמו, מכוח סמכות שיורית, ולוא גם בעזרתה (או כסותה) של ועדה פטור ולאפשר לראש עיריה לשכור רואה חשב

  מייעצת. המחוקק קבע מכרז כדרך ראויה.

  

התכליות שבבסיס ההליך המכרזי ידועות ומוכרות: הגנה על עקרון השויון, שמירה על טוהר המידות, מניעת   לט.

לית להתקשר בעסקה אופטימלית מבחינה כלכלית משוא פנים ושחיתות, וכן, במישור אחר, מתן אפשרות לרשות המינה

  )92, עמ' דקל(

"מנגנון המכרז הציבורי נועד להגשים מספר תכליות ציבוריות חשובות. בין היתר, מבקש הוא ליצור 
תנאים המאפשרים שמירה על טוהר המידות בהתקשרויותיה הכלכליות של המדינה עם גורמים 

ד פקידי ציבור ... מטרה נוספת היא לאפשר לרשות פרטיים, ולמנוע שחיתות ומשוא פנים מצ
המינהלית להתקשר בעסקה כלכלית מיטבית תוך התנהלות יעילה החוסכת כספי ציבור ... המכרז 

כי הרשות מחויבת להעניק הזדמנות שווה לכל פרט בחברה, להתמודד  - בנוסף  - הציבורי נועד לוודא 
ן השויון הוא "נשמת אפו" של המכרז הציבורי, ויש על הזכות לקשור עימה עסקה. כפי שנפסק, עקרו

להעדיפו גם במחיר של ויתור על השגת תוצאה כלכלית מיטבית, כאשר יש התנגשות בין שתי תכליות 
(השופט  24, פסקה [פורסם בנבו] ישראלתעשיות אבן סיד בע"מ נ' מנהל מקרקעי  8284/08"מ עעאלה" (

  פוגלמן)).
  

תכליות אלו תושגנה באמצעות ניהול הליך מכרזי שבו יתאפשר למציעים פוטנציאליים להתמודד בהליך שויוני   מ.

ולא היא  –) 8(3ונקי. נוסיף, כפי שציינה המדינה, אפילו היתה ההתקשרות שלפנינו חוסה תחת הפטור ממכרז שבתקנה 

ינו פוטר את העיריה מחובת הנאמנות כלפי הציבור שאותו היא משרתת, ושאת זכויותיו שהופקדו בנאמנות הדבר "א –

, לטעמי, אין התקנה ). אך כאמור260, 241), 6(עיריית רחובות נ' שבדרון, פ"ד נט 9660/03"מ עעבידיה היא מחלקת" (

  חלה על התקשרות עם רואה חשבון.

  

בכל הכבוד, נראית לנו במישור הרצוי עמדת המדינה, אשר הנחתה את משרד הפנים לפעול להבהרת הנושא   מא.

כל עוד לא הורחבו סמכויותיה של ועדת הרכש, או  –ברשויות המקומיות ולגיבוש נהלים ברורים. לטעמי דרך המלך 

ידי הרשות באופן ישיר. ואולם, בכך לא - היא המכרז הפומבי על –וך הליך מכרזי או מעין מכרזי ראוי פתרון אחר, ת

סגי. אין המדינה יכולה להתנער מאחריותה ולומר "ישחקו הנערים" ו"יכה יוסי את יוסי", קרי, תעשה כל רשות, 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

חיים בעולם אידיאלי, ועל המדינה, במקרה זה והרשות נשוא ענייננו בכלל זה, על פי השקפתה האוטונומית. עדיין איננו 

  משרד הפנים, לגלות אסרטיביות ונחישות מכוח מעמדה המרכזי במאבק לטוהר השיקולים והמעשה המינהלי. 

  

  ההליך שהתקיים בעיריה

  

בנידון דידן ביקשה היועצת המשפטית לערוך הליך מעין מכרזי בהתאם לתקנות הרכש, שבמסגרתו יתקבלו   מב.

שונות. אף שלדידנו לעת הזאת, ובטרם תיקון התקנות או הסדר חקיקתי אחר, אין תקנות הרכש המקור הצעות 

הנורמטיבי המתאים לכך, הטעמים בבסיס חוות דעתה כשלעצמם ברורים וראויים ומתחייבים מכללי המינהל התקין. 

דינה לעניין היחסים הקונקרטיים נבחן את ההליך שהתקיים במשקפיים אלה; וכבר הערנו וגם הבאנו מדברי מבקר המ

  בין ראש העיר ליועצת המשפטית.

  

  היועץ המשפטי לרשות המקומית

  

), 1975- תשל"ו הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) חוקל 2רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי (סעיף   מג.

(א)). היועץ המשפטי של הרשות מוזמן לכל ישיבה של  3מחויבת למנות עורך דין שיהיה יועצה המשפטי (סעיף והיא 

(א)). שר הפנים קובע בתקנות סוגי עסקאות שרשות מקומית לא תתקשר בהן אלא לאחר 6הרשות המקומית (סעיף 

מקומית בעסקה הטעונה אישור המועצה, (א)); ולא תתקשר רשות 7שקיבלה על העסקה חוות דעת משפטית בכתב (סעיף 

(ג)). 7אלא אם כן הוגשה לה חוות דעת מנומקת בכתב של היועץ המשפטי, שלפיה אין מניעה לאשר את העסקה (סעיף 

היועץ המשפטי אינו יועץ פרטי של ראש הרשות, אלא של הרשות המקומית. משרתו אינה משרת אמון, ועל כן אינה 

ת; "עליו לגלות עצמאות מקצועית, שכן אין עליו, בעניין תוכן חוות דעתו המשפטית, קשורה בזהותו של ראש הרשו

)); ברק - כתארו אז- (המשנה לנשיא  737, 733), 4(דורון נ' ניצן, פ"ד מח 3180/94"צ בגמרות אחרת זולת מרות החוק" (

  הנזכרת. 204/02"מ (ב"ש) עתראו גם 

  

חוות הדעת של היועץ המשפטי לעיריה בשאלה משפטית קובעת מבחינת גורמי העיריה, ובכלל זאת העומד   מד.

), כמובן בכפוף לחוות דעת [פורסם בנבו] הבית הפתוח נ' עיריית ירושלים 219/06עת"מ (בראשה, את המצב המשפטי המצוי 

הרשויות המקומיות  חוק(ד) ל6היועץ המשפטי לממשלה בהקשרים הנצרכים, ולפסיקת בתי המשפט. ער אני לכך שסעיף 

קובע, כי מליאת המועצה רשאית לאמץ חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה, אולם קשה להלום כי  (ייעוץ משפטי)

כל החפץ בכך יגיש חוות דעת נוגדת, כאשר חוות דעת היועץ המשפטי אינה נושאת חן בעיניו. חוות דעת נוגדת תוכל 

רים נדירים, במשורה שבמשורה; וראוי לה למועצה שתשקול היטב היטב בטרם אימוץ חוות להיות מאומצת רק במק

דעת משפטית אחרת, ותפנה ליועץ המשפטי לממשלה לשם חוות דעתם בטרם תנקוט צעד קיצוני. לא כל שכן, שאין ראש 

ועצה, שכאמור צריכה העיריה רשאי לפעול כנגד חוות דעתו של היועץ המשפטי לעיריה שלא באמצעות החלטה של המ

צר היה מאוד להיווכח, כי ראש העיריה בנידון דידן אינו שועה לחוות דעת יועצתו  –להיות נדירה מאוד. ושוב 

  המשפטית, וכי מערכת היחסים ביניהם מאופיינת בהתנגחות ובחוסר אמון שאינם מאפשרים עבודה תקינה: 

  
ים ברשות המקומית. בהתאם לחוק הייעוץ "תפקידו של היועץ המשפטי הוא מן התפקידים המרכזי

המשפטי חייבת הרשות המקומית המקומית בקבלת יעוץ משפטי. על היועץ המשפטי ליתן יעוץ 
משפטי לרשות ... היועץ המשפטי הוא אחד משומרי הסף ברשות המקומית, ועליו לפעול על מנת 

הוראות החוק וכללי המינהל  להבטיח שהרשות המקומית, נבחריה ועובדיה ימלאו את תפקידם על פי
  ). 5/2009התקין" (חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  על ההליך

  

בענייננו ההליך שנערך בועדת הרכש היה הליך של מעין מכרז. אך משקבענו כי אין ועדת הרכש הפורום   מה.

  . המתאים, חלים דיני המכרזים, שכן בבסיסם מושכלות יסוד בדבר אופן פעולתה של רשות ציבורית

  

על הרשות, בענייננו ועדת הרכש, כגוף מינהלי, להפעיל את שיקול דעתה כנובע ממעמדה כנאמן ציבור. עליה   מו.

לפעול ביושר, בשויון, בתום לב ללא הפליה, משוא פנים או שרירות, וכמובן בסבירות, תוך התחשבות בכלל השיקולים 

משפט ארז - ל תשתית ראייתית מהימנה ומבוררת (ד' ברקהרלבנטיים ואיזון בין האינטרסים השונים, ובהסתמכות ע

) 4(טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ נ' רשות הניקוז, פ"ד נה 7699/00"א ע; 18(תש"ע), כרך א', פרק  מינהלי

בינוי ופיתוח בנגב בע"מ נ'  101/74"צ בג; 521-519, 505) 2(ישפאר בע"מ נ' שר הביטחון, פ"ד לז 35/82"צ בג; 896, 873

). על בית המשפט לבחון האם נפל בהחלטות ועדת המכרזים פגם שאינו עולה בקנה 452-451, 449) 2(שר הביטחון פ"ד כח

ברה לטיפול קל בנין בע"מ נ' הח 3190/02"מ עעאחד עם עקרונות דיני המכרז הציבורי כפי שנקבעו בחקיקה ובפסיקה (

 37, פסקה דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים 4011/05"מ עע; 598-597, 590) 1(בשפכים רמת לבנים בע"מ, פ"ד נח

  ).[פורסם בנבו]

  

מעלה, נגזרת הקפדה יתרה על כללי המכרז. כשלעצמי  מן העקרונות העומדים בבסיס ההליך המכרזי כמפורט  מז.

  ציינתי לא אחת כי לתורת המכרזים יפה גישת בית שמאי:

  

"שמירה קפדנית ודקדקנית על כללים ברורים ואחידים היא ערובה לקיום העקרונות המהותיים של 
חיתות שויון והגינות המכרז, להגברת אמון הציבור בשיטת המכרזים, למאמץ לנעילת דלת הש

ולשינוי היחס המקל ראש, לעתים, בדרישות המכרז מצד חלק מהמציעים. גישה אחרת אולי תועיל 
לקופת הציבור במקרים מסויימים לטווח קצר, אך יפגע בה קלקול מידות בטווח הארוך, ועמו כל 

  , פסקה י"ד).[פורסם בנבו] אחים כאלדי נ' רכבת ישראל 5853/05"מ עעהחלאים הכרוכים בכך". (
  

אף כאן באים הדברים למנוע מדרון חלקלק ופרצות, שלא יהא זה כפתח "שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו" (שיר 

  ).[פורסם בנבו] מ.ג.ע.ר נ' מי נתניה 6090/05"מ עעהשירים רבה ב', הובא ב

  

עקרון שויון ההזדמנויות אינו מתייחס אך למשתתפים שהגישו הצעות במכרז, אלא גם למשתתפים   מח.

פוטנציאליים שבגלל נסיבות שאינן תלויות בהם לא הגישו הצעות (על עקרון השויון ביחס למשתתפים פוטנציאליים ראו 

  ).[פורסם בנבו] גז בע"מ- גז טבעי בע"מ נ' פז - אמישראגז  5949/07"מ עע; 212-195), כרך ג', עמ' 2005( דיני מכרזיםש' הרציג 

  

ו פגמים, מעבר לשאלת נוכח כל אלה, כמותי כבית המשפט לעניינים מינהליים סבורני, כי בהליך שנוהל נפל  מט.

סמכותה של ועדת הרכש. אכן ניתן היה לומר, כי באין סמכות לועדת הרכש, אין צורך להמשיך בדיון בנושאים אחרים. 

אך לא היא. ככל שלא היה ראש העיריה שבע רצון מהפעלת ועדת הרכש, היה עליו לפנות כאמור בהליך מסודר של 

שיבהיר את שאלת הסמכות, ולא להסתפק בחוות דעת מטעמו של מר זיצר, היוועצות לגורמי משפט ממלכתיים באופן 

שבכל הכבוד מייצג אינטרס. הדרך שבה פעל ראש העיריה היתה איפוא פגומה. דעת לנבון נקל כי הודעת ראש העיריה 

ם למתמודדים כי אין בכוונת העיריה למנות לאותה עת רואה חשבון, היה בה כדי לפגוע באופן מובהק במציעי

פוטנציאליים, ובשל כך גם בשויון ובהגינות ההליך; משמעות הדבר שמציעים פוטנציאליים לא התמודדו לכאורה. כך 

גם, בהקשר אחר, הפעם "אוטונומי" לועדה, העברת אחת ממעטפות המכרז לגזבר העיריה בטרם פתיחתן בהליך מסודר 

  ), שנועד להבטיח ניקיון, מהוה פגם היורד לשורש.זיםהמכר תקנותל 15הקבוע בתקנות (תקנה 
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טענות ראש העיר לביטול המכרז לעת ההיא נראות על פניהן כאמתלה להמשיך בהעסקתו של מי שהוא חפץ   נ.

לת סמכותה של ועדת הרכש ומשנפלו ביקרו; וחוששני שבמובן מסוים חוטא יצא בנסיבות נשכר. יחד עם זאת, נוכח שא

פגמים בקשר להליך שנוהל בה, הכל כפי שקבע אל נכון בית המשפט קמא, אין בידינו להתערב בהחלטת המועצה מיום 

2.4.12.  

  

  הסעד

  

  שמגר: - כתארו אז  - אכן, ביטול הליך מכרזי ופרסום אחר תחתיו איננו דבר שייעשה בנקל. עמד על כך השופט   נא.

  

המשפט להעביר - של מכרז לאחר הפתיחה של תיבת ההצעות היא פעולה שאותה יטה בית"ביטולו 
וכמה כאשר בעקבות ביטולו של המכרז מתפרסם מכרז - כמה- תחת שבט ביקורת קפדני ועל אחת

חדש, באותו נושא... ראשית, המכרז השני מתנהל בהעדרה, לפחות החלקי, של מידת הסודיות שהיא 
ידי יתר המתחרים... - מאחר וגלויים וברורים עתה הנתונים שהוגשו עלמעקרונותיו של המכרז, 

שנית, וכפועל יוצא מן הפגם הראשון שתואר לעיל : אם יותר ביטולו של המכרז ופרסום של חדש 
תחתיו כדבר שבשיגרה, ייפתח פתח לפעולות פסולות, שמטרתן להביא להעדפתו של מציע, שהמועצה 

גוזלן  368/76"צ בגו ואשר לא הצליח להיות הזוכה במכרז הראשון" (או מישהו מחבריה חפצים ביקר
  ).515,  505), 1( שמש, פ"ד לא- נ' המועצה המקומית בית

  

חשבון וביטול ההליך שהחל,  לא נכחד, הטענה בדבר הנזק שייגרם מקיומו של הליך חדש לבחירת רואה  נב.

הקשתה על קבלת ההחלטה שאליה הגענו. אולם סבורני כי מבחינה משפטית, כפי שפורט מעלה, אין מנוס בתיק זה אלא 

לקבוע כי נוצר מלכוד: ראש העיר לא פעל כהלכה, אך גם לא הבחירה בועדת הרכש כאכסניית ההליך ולא ההתנהלות 

תתפים ומבחינת הטיפול במעטפות, לא היו כהלכה. לאו דווקא מטעמי מועצת במכרז גופו מבחינת ההזדמנות למש

  העיריה אך בשל הצירוף בין כל אלה, אין מקום משפטי להתערבות בהחלטת מועצת העיריה:

  

לטובת שיקולים מעשיים ואף תקציביים של רשות - על דרך המלך בדיני מכרזים  - "ויתור תמידי 
ד כלל שאין חריג לו או חלילה ליצור חוסר שויון מסוג אחר. אין המדינה עלול שלא במתכוון לייס

הדבר אומר שבית המשפט המינהלי אינו קשוב לרוחות פרקטיות, אך כוחן אינו כל יכול ואף אינו 
 8696/10"מ עעמכריע תמיד. טוב שכך גם מבחינה עקרונית ובסופו של דבר גם מבחינה מעשית" (

  (השופט הנדל)).  13, פסקה [פורסם בנבו] שערי ריבית בע"מ נ' מדינת ישראל
   

  

(בחלקם הובאו [פורסם בנבו]  260-259הנזכר, בעמ'  עירית רחובות נ' שבדרון 9660/03"מ עעראו גם הנאמר בחוות דעתי ב

  הדברים מעלה בפסקה מ'):

  
"גם אילו חל פטור פורמלי מחובת מכרז, אין העירייה רשאית לחלק את נכסיה באופן בלתי סביר, 
בדרך הפוגעת בבעלי שטחי הפרסום הקיימים ובלי לתת להם הזדמנות נאותה להגן על עסקיהם. 

, החובה לנהל את ענייני הרשות באופן שיש בו 'מתן סיכוי בבסיס חובת המכרז עומדת, בין היתר
שווה ויחס זהה והוגן לכל איש מתוך הציבור'... על עיקרון זה להיות נר לרגלי הרשות גם במקום בו 
המחוקק אינו מחייב במכרז פורמאלי. בעניין זה נאמר בעבר כי 'לא הרי דין רשות ציבורית כדין 

חורין לקבוע, עם מי יתקשר בחוזה פלוני ועם מי - כיפה שלו ובוא בןאסרח פרטי. אזרח פרטי שולט ב
ימאן. לא כן רשות ציבורית... בהשתמשה בנעסיה או בעשותה את פעולותיה נטלה הרשות על עצמה 

 –גם אילו נתקיים, סבורני שלא נתקיים  –תפקיד של נאמן כלפיי הציבור...' ... פטור מחובת מכרז 
חובת הנאמנות כלפי הציבור אותו היא משרתת, ושאת זכויותיו שהופקדו אינו פוטר את העירייה מ

    בנאמנות בידיה היא מחלקת". 
  

שאלה היא, נוכח התוצאה שאליה הגענו, אם היה מקום להפעלת סמכות הממונה במשרד הפנים. הסמכת   נג.

המרכזי את המושכות לידיו  הממונה לדרוש מן הרשות לבצע פעולה מסוימת היא סמכות חריגה, שלפיה נוטל השלטון

ציין השופט (כתארו אז)  131, 126) 4(משלב נ' שר הפנים, פ"ד מז 3791/93"צ בגוכופה על השלטון המקומי את דעתו. ב
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אותנו כפרשני חוק ואת רשויות  - לטון מקומי, ראוי שינחה אותנו מ' חשין: "בפירוש חוק שעניינו יחסי שלטון מרכזי וש

עקרון האוטונומיה של הרשות המקומית". דברים כדרבנות,  - השלטון המרכזי כמחזיקות בסמכויות על פי חוק 

כשהמדובר בהחלטות פרטניות, והזהירות יפה. עם זאת, מדובר בחזקה שאינה מייתרת את הצורך לבחון האם יש 

 3201/96"צ דנגועד כמה, לעקרון האוטונומיה האמור של הרשויות המקומיות בנסיבות המקרה הקונקרטיות (תחולה, 

רשות המקומית, ), כך שבד בבד עם מתן חופש פעולה ל661), 3(שר החקלאות נ' המועצה האזורית עמק לוד פ"ד נא

תובטח פעולה תקינה ויעילה שלה. יתר על כן ובהמשך לאמור מעלה, ככל שמדובר בנושאים הנוגעים לכלל הרשויות, 

איני רואה עין בעין עם המדינה בעמדתה לפנינו באשר להנחיה, כי כל עוד לא פורסם נוהל חדש בקשר להתקשרויות 

, ולוא גם לתקופת מעבר אין להניח נושא עקרוני להחלטת כל רשותמי. בפטור ממכרז לשירותים תגבש כל רשות נוהל פני

(שאיש אינו יודע כמה תימשך), ומחובתו של השלטון המרכזי לגבש ולוא נוהל זמני שיקבע את ההנחיה הבסיסית, 

ר למעלה וכמובן ניתן לפרטו יותר, בנוהל הקבוע שייכתב בהמשך. ואשר למקרה דנא, לא בלי היסוס, ורק נוכח מה שתוא

; אבל ברי מנגד, 141לעניין פגמי ההליך, נראה כי אכן אין מקום להפעלת סמכותו של הממונה באופן ספציפי לפי סעיף 

ומוטעם בכל לשון, כי על משרד הפנים להתערב ולעשות הרבה יותר, ויש בידו דרכים ואמצעים, ולא להיצמד במקרים 

  חמורים כל כך לעקרון האוטונומיה כחזות הכל. 

  

 מכרז פומבי, אך העיריה תפרסם 2.4.12כללם של דברים: איננו מתערבים בהחלטת מועצת העיריה מיום   נד.

וימלא את  –להגשת הצעות למתן שירותי ראיית חשבון, ויפה שעה אחת קודם. משרד הפנים יפקח על הקצב ועל הנעשה 

ין פארסה, אשר נתגלתה לעינינו. אין צו חובתו ביתר שאת גם נוכח התמונה העגומה, שאילולא קדרותה היתה מע

  להוצאות.

  ש ו פ ט

  

  

  

  ארז:- השופטת ד' ברק
  

  אני מסכימה.  

  

, כי אין לפרש את ההוראות שעניינן פטור מחובת המכרז על דרך ההרחבה. א' רובינשטייןצודק חברי השופט   

 1987- , התשמ"זהעיריות (מכרזים) תקנות) ל8(3המקרה שבפנינו אינו חוסה תחת כנפיו של הפטור המעוגן בתקנה 

). אכן, מצב דברים זה יוצר שוני בין ההסדרים הנוהגים ביחס למכרזיהן של רשויות תקנות העיריות מכרזים(להלן: 

, חובת המכרזים חוקפי התקנות שהוצאו לפי מקומיות לבין ההסדרים הנוהגים ביחס למכרזים של השלטון המרכזי ל

נמנעת. זאת ועוד: - . אולם, כל עוד לא אוחדו דיני המכרזים כולם תחת קורת גג אחת זוהי תוצאה בלתי1992- התשנ"ב

ות מקומיות, מצד אחד, ועל השלטון המרכזי, מצד אחר. לעתים יש אף מקום להבחנות בין הפטורים שחלים על רשוי

- , התשנ"בחובת המכרזים חוקל 1מטעם זה, אף שגם עירייה עשויה להיחשב "תאגיד שהוקם בחוק" כהגדרתו בסעיף 

וקק היא שלעת הזו יחולו על העיריות ההסדרים הספציפיים בתחום ) דומה שכוונת המחחוק חובת המכרזים(להלן:  1992

פיה. חוק חובת המכרזים ותקנותיו עשויים - [נוסח חדש] והתקנות שהוצאו על העיריות פקודתהמכרזים כקביעתם ב

ת ההסדרים המיוחדים למכרזים בשלטון המקומי. כך למשל, לאחר שבית לשמש מקור השראה, אך אינם מחליפים א

) בדבר מגמת 1996( 206) 4(, פ"ד נמ.ג.ע.ר. מרכז גביה ממוחשבת בע"מ נ' עיריית נשר 6585/95"א עמשפט זה חיווה דעתו ב

מכרזים לעניין  העיריות תקנותההסדרים הקבועים ב לבין חובת המכרזים חוקם בתקנות לפי ההאחדה בין ההסדרי

ונקבע בהן מפורשות כי במכרזים של עיריות  העיריות (מכרזים) תקנות ניהול משא ומתן בהליכי מכרז מסוימים, תוקנו

  חל איסור מוחלט על ניהול משא ומתן כאמור.
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חשוב להדגיש, כי למרות שמבחינה פורמאלית לא מתקבלת עמדת היועצת המשפטית של העירייה באשר   

עמידה על קיומו  –למתכונתו של ההליך התחרותי שיש לקיים, הרי שמבחינה מהותית, חוות דעתה כיוונה לדרך הראויה 

של הליך תחרותי, להבדיל מהתקשרות ללא תחרות כלל, כפי שביקש לעשות ראש העירייה. עמדתה תאמה את רוח 

בהתקשרויותיהן של הרשויות, גם בנסיבות  פסיקתו של בית משפט זה בכל הנוגע לחובה להבטיח "הזדמנות שווה"

"ץ בג); 1980( 421) 1( דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור, פ"ד לה 389/80"ץ בגשבהן לא חלה חובת מכרז פורמאלית (ראו: 

   )).1992( 793) 2(פורז נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מו 5023/91

  

דומה שהשאלה האמיתית שדרדרה את ההליך שבפנינו אל התהומות שאליהן הגיע חרגה מגבולות הפרשנות,   

הייעוץ המשפטי שקיבל. בנסיבות העניין, העמדה ונגעה להתוויית גבולות בנסיבות שבהן ראש עירייה אינו שבע רצון מן 

צדדי. אין לקבל גישה - שנקט ראש העירייה היתה פשוטה, חדה ובוטה: הוא נהג בניגוד לייעוץ המשפטי שקיבל באופן חד

זו, אף כאשר יש צדק בעמדתו של ראש העירייה לגופו של עניין, וכפי שהבהרנו לעיל, אף זאת לא ניתן לומר בענייננו. 

י המינהל התקין, כמו גם מושכלות יסוד של שלטון החוק, מחייבים שהרשות המינהלית תפעל בהתאם להוראות כלל

פי הנחיותיו - הדין. ככל שהוראות אלה טעונות פירוש והבהרה מסורה המלאכה למערך הייעוץ המשפטי של העירייה ועל

ת אין פירושה שדברו של היועץ המשפטי הוא יש לפעול. המחויבות לנהוג בהתאם לייעוץ המשפטי שניתן לראש הרשו

 –הכרעה שאין אחריה דבר. במקרה של חילוקי דעות, יש מקום לפנייה לגורם משפטי מוסמך ובכיר יותר, במקרה זה 

הייעוץ המשפטי למשרד הפנים או היועץ המשפטי לממשלה. חוות הדעת הראשונה בנושא עשויה להיות פתח לתהליך של 

הייעוץ המשפטי של הרשות עצמה צריך לגלות פתיחות והבנה לאפשרות זו. אולם, לא ניתן להתעלם  ליבון ובדיקה, ואף

מן הייעוץ המשפטי של העירייה. זו אינה אחת מחלופות הפעולה העומדות בפני מי שעומד בראשה. על רקע האמור, 

  ראוי שפסק דיננו זה יובא לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה.

  

  ט ת ש ו פ                    

  

  השופט ע' פוגלמן:
  

(הסדר רכישות,  העיריות תקנות, כי אין בענייננו תחולה לא' רובינשטייןאני מסכים למסקנת חברי, השופט   

וכי יש להורות על התקשרות בהליך של מכרז ) תקנות הרכש(להלן:  1998- ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח

  פומבי, מטעמיו.

  

תוצאה זו מתאימה למקרה שלפנינו, שעניינו התקשרות עם רואה חשבון לצורך ביצוע עבודה חשבונאית   

שגרתית. אין באמור כדי לשלול במקרה מתאים בו נדרשים "ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים" כמובנם 

, נקיטה בהליך שיביא להתקשרות בפטור ממכרז. גם בהליך 1987- , התשמ"זהעיריות (מכרזים) תקנותל) 8(3בתקנה 

מעין זה יש להבטיח הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות, כמו גם עקרונות יסוד אחרים של דיני המכרזים. גם 

פתי ראוי כי בעניין זה יפורסמו על ידי משרד הפנים הנחיות מתאימות בחוזר מנכ"ל, כפי המוצע על ידי המדינה להשק

  בתגובתה.

  

, תוצאה זו עולה בקנה אחד עם העקרונות העומדים בבסיס חוות ד' ברק ארזכפי שמעירה חברתי, השופטת   

בדבר תחולתן של תקנות הרכש בענייננו לא התקבלה דעתה של היועצת המשפטית של העירייה, גם אם עמדת העירייה 

  במלואה.

  



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
  

 

  
 258 מתוך 242 עמוד

_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מבקש אני להצטרף להערות חבריי בדבר המשקל שיש ליתן לחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לרשות   

המקומית. עקרון חוקיות המינהל מחייב את הרשות המקומית לפעול בגדר הוראות הדין. היועץ המשפטי מנחה אותה 

שפטית לפעולתה. ככל שראש הרשות או נושא משרה אחר מבקש לחלוק על הפרשנות המשפטית, בדבר המסגרת המ

ליועץ המשפטי לממשלה. הדעת אינה נותנת  –במקרה מתאים  –שומה עליו לפנות ליועץ המשפטי של משרד הפנים או 

  כי בעל תפקיד כאמור יתעלם מחוות הדעת המשפטית שניתנה לו, כאילו לא נאמר דבר. 

  

  

  ש ו פ ט                  

  

  

  הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט א' רובינשטיין.  

   

  ).  13.1.13ב' בשבט תשע"ג ( ניתן היום,  

  

  54678313-6145/12א' רובינשטיין 
5 1 2 9 3 7 1  

5 4 6 7 8 3 1  ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט3
  

   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  נספח ה'
  ]4מתוך  1[עמוד 

  

  ושכר ברשויות מקומיות משרד הפניםניתוח תפקיד ועיסוק תפקיד חשב שכר האגף לכוח אדם 

  

  

   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  נספח ה'
  ]4מתוך  2[עמוד 

  

  
   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  נספח ה'
  ]4מתוך  3[עמוד 

  

  
   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  
  נספח ה'

  ]4מתוך  4[עמוד 
  

  
   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

  'ונספח 
  ]2מתוך  1[עמוד 

  
  תגובת חשבת השכר במיקור חוץ גב' מ.ע

  

  
   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  'ונספח 

  ]2מתוך  2[עמוד 
  

  

  
   



  מונד-למועצה מקומית ת
  

  במיקור חוץ שכר חשביעם  המועצה התקשרות  
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_________________________________________________________________________  
  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ו(ו) לצו המועצות המקומיות,145בהתאם לסעיף 

 ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
  'זנספח 

  ]1מתוך  1[עמוד 
  

  של ראש המועצה 22.1.15ואר אלקטרוני מתאריך תכתובת ד

  המאשרות את התגובות שמסר והמוצגות בדו"ח הביקורת

  
 

 



258מתוך250עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לפעילותהבסיס החוקי

מבקר המועצה

*-*-*-* -*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-* -*-*-*

מונד-מועצה מקומית תל



הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה- כללי מונד-מועצה מקומית תל

258מתוך251עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה

מינוי מבקר המועצה.1

קובע בין היתר, כדלקמן:1950-א לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א145סעיף 

מינוי מבקר וסמכויותיוא.145

המבקר), על פי הוראות צו -תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן המועצה, בהחלטת רוב חבריה,(א)

.1962-המועצות המקומיות (שירות עובדים), התשכ"ב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה (ב)

משרה.תפחת מחצי 

תפקידי המבקר.2

כדלקמן:,תפקידי המבקרבין היתר את פקודת המועצות, מגדיר לעקודת העיריות שהוחל א בפ170סעיף 

ואלה תפקידי המבקר:(א)

, נעשו כדין, בידי המוסמך 1965-לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה)1(

לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

לבדוק את פעולות עובדי העיריה;)2(

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות )3(

ועקרונות היעילות והחסכון;

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

את הדעת.

גופים מבוקרים.3

ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:170סעיף 

הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, (ב)

קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת 

נוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".במי

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

המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי. )1

המועצה משתתפת במינוי הנהלתו. )2
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258מתוך252עמוד
___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

תוכניות עבודה.4

כדלקמן:,מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר,א(ג) בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170סעיף 

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

על פי שיקול דעתו של המבקר;)1(

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

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

לשנת עבודה.

תלותו בבואו - הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העיקרון של עצמאות המבקר ואי

לבקר נושא שהוא החליט לבדקו. 

דרכי עבודת המבקר.5

-המקומיות בשלושה מישוריםהמועצותפקודתעצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה ב

קביעת דרכי עבודהא.

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

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

הכנת התקציב והתקןב.

ה' לפקודת העיריות שהוחל בפקודת המועצות נקבע:170בסעיף 

יה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת ייה יכין ויגיש לראש העירימבקר העירה)

ל הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי ש

יה ובגודל תקציבה השנתי.יה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריהעירי

מינוי עובדי לשכת מבקר המועצה וכפיפותםג.

ז לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע: -1ה170בסעיף 

לא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה א) 1(ה

). 4) עד (1(ג)(167
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___________________________________________________________________________

ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

), רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר 1על אף הוראות סעיף קטן (ה) 2(ה

) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 4(ג)(167לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

. 1992-כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

נם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר עובדי לשכת מבקר העיריה די(ו) 

העיריה בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות (ז) 

).1א(171סעיף 

הסמכויות לביצוע התפקיד.6

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

המצאת מסמכים ומסירת מידע.

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, (א) 

מבקר העיריה, על פי דרישתו, כל עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו ל

מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר 

שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

יל או למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רג(ב) 

ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או 

של גוף עירוני מבוקר.

להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים ,הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים

והמידע שבידיהם.

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

ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה)

ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח 

מעובדיו.אף על ידי עובד
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
.ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוקואין לפרסם ממצא ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

מינוי ועדת הביקורת.7

כדלקמן: , נקבע בין היתר,1950-לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א122סעיף 

ביקורתת. ועד122"

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.)א(

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

יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא )ג(

ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג 

של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה.

יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה )ד(

אחת בלבד.

תפקידי ועדת הביקורת.א122

אלה תפקידי ועדת הביקורת(א)

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

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה; )2(

לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין; )3(

הליקויים שהעלתה הביקורת;לעקוב אחר תיקון )4(

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

עדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא ולו

לעיל). 4לביקורת (כאמור בסעיף 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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שמירה על סודיות.8

הביקורת.כי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאיחלק מדר

:, כדלקמןבעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים

ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות:170. בסעיף 1

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

המורשים לטפל באותו מידע.

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

עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

ת המועצות קובע:ג(ו) לפקודת העיריות שהוחל על פקוד170. סעיף 2

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

ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, 

להתיר פרסום כאמור.

ודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, הוראות אלו מטילות חובת שמירת ס

שלא בהתאם לחוק.

לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות ברורות בחוק כיצד .א

שנתבררו לביקורת לנהוג, לבין העברת מן המבקר לאנשים בתוך המועצה לרבות חברי המועצה, שהעובדות

הן רלוונטיות לעבודתם.

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

לידיעת כל הנוגעים סכון, היא להעבירילמועצה לפעול כדין תוך שמירת טוהר מידות ועקרונות היעילות והח

כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויים.בדבר, את מלוא ממצאי הביקורת 

וכן לחברי המועצה, בנושאים בהם הם ממלאים -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה 

את המידע שהוברר לביקורת והוא רלוונטי לעבודתם. העובדים וחברי -פונקציה אדמיניסטרטיבית עפ"י דין

הממצאים. המועצה מחויבים בשמירת סודיות

כללים מקצועיים של עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה, יש לבררו ולאמתו תחילה .ב

להתייחס אל אך ורק עם עובדי הגוף המבוקר הנוגעים בדבר ולא עם אף אחד אחר, על מנת שאלו יוכלו

הממצאים, להצביע על טעות בהם או להסבירם.
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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נת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך הביקורת ועובדה מוטעית או בלתי מדויקת כל זאת על מ

תפורסם אפילו כטיוטא.  

דיווח.9

ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן:170סעיף 

באפריל של 1-הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מהמבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; א) 

השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על 

תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה 

-ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21-א ו21וראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים לעניני ביקורת; אין בה

[נוסח משולב].1958

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת (ב) 

ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח (ג) 

וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

לאישור את סיכומיה הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה (ד) 

והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העיריה את 

הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה 

ר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבק

סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני 

מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

ובדוח תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם)1((ה)

המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא )2(

המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל 

תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.חברי המועצה והמועצה 

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על 

הביקורת שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם אחת מבעיות יסוד המובנות (אינהרנטיות) בעבודת 

הפנימית במועצה, איתן צריך להתמודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על 

אמינותו.

לפיו המבקר חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה 47ביות הציבור נקבע בתיקון מעקרון נוסף המבטיח את פו

חודשים במצטבר]. דהיינו 5בדוח במסגרת הזמן שנקבעה [כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון

פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא. 
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ו/או חלק ממנו זהחל איסור לפרסם מסמך,לפקודת העיריות(ו)ג170סעיף וו(ו) לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
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פיטורין. 10

לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן:171בסעיף 

שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של )2(

הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה (ג)

להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.

) נקבע:2א  (45(נ"מ) בסעיף 1958-לחוק מבקר המדינה תשי"ח1990בתיקון משנת 

), על העברתו מתפקידו או על 2) או (1(36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף )2(

מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים מעשה החורג 

נה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או שנקבעו מטעם נציב שירות המדי

המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר 

ה."45ג עד 45תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים -פנימי

ון החלטה על פיטורין של מבקר המועצה, אם תתקבל משמעות ההוראה היא שלמבקר המדינה ישנה סמכות לבח

ג).45החלטה כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים (סעיף 

היקף משרה. 11

א לצו המועצות המקומיות, כלהלן:145היקף משרתו של מבקר פנימי ברשות מקומית קבוע בסעיף 

המבקר), על פי הוראות צו -בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן (א)  המועצה,

.1962- ים), תשכ"בדהמועצות המקומיות (שירות עוב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה ב) (

ו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרת

השר.
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