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 20/2019-עלומיםוועד מקומי טיוטת דו"ח 

 רקע:
ומונה  1966 הוא אחד מיישובי המועצה האזורית שדות נגב, היישוב הוקם  בשנת הקיבוץ עלומים

 .1תושבים 487 -כ

 הועד המקומי:

צו המועצות האזוריות קובע כי הוועד המקומי פועל מכוח הסמכויות אשר המועצה האזורית 

נתונות לסמכותה  החליטה להאציל לו. המועצה אינה יכולה להאציל מספר סמכויות אשר

המועצה תוכל .הבלעדית:חקיקת חוקי עזר, קבלת הלוואות, הקמת תאגידים והפקעת קרקע

 .ליטול את סמכויותיו של הוועד המקומי כשזה האחרון אינו מתפקד

מעמדו המשפטי של הוועד המקומי מעוגן בצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( להלן צו 

 המועצות האזוריות.

מתנהל מכוח הסמכויות לצו קובע "כל יישוב יתנהל ע"י ועד מקומי" אך הוועד  90סעיף 

 שהמועצה האצילה לו.

 ערכתי ביקורת על הוועד המקומי, התמקדתי בנושאים הבאים: 2020במהלך שנת העבודה 

 הניהול הכספי והרישומים החשבונאים של הוועד המקומי. .1

 התנהלות הוועד בהתאם להוראות החוק. .2

 ביית מיסים.ג .3

 העבודה ותשלומי השכר. נהלי-העסקת עובדים .4

 .התקשרויות .5

האגודה החקלאית נכנסה בנעלי הוועד המקומי והיא המנהלת את היישוב, בניגוד צו ובניגוד 

 להאצלת הסמכויות של המועצה.

                                                           
 2017נתוני הלמ"ס 1
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 ממצאים:

 וועד מקומי
" והיא המעסיקה של עובדי הוועד המקומי, המועצה חקלאיתקיימת "אגודה  בקיבוץ עלומים 

 מעבירה לחשבון הבנק של האגודה את הסכומים המגיעים לה מהמועצה 

הביקורת ממליצה לבצע הפרדה מוחלטת בין פעילות הועד המקומי, שהינו  :המלצת הביקורת

ם גוף ציבורי לוועד הנהלת האגודה שהינו גוף פרטי, בין היתר בקבלת החלטות ורישו

 החתימה הרלוונטיים. ימורישפרוטוקולים נפרדים וחתומים על ידי 

לצו קובע שכל ישוב יתנהל על ידי הועד המקומי. בפועל ועד הנהלת האגודה, על פי  90סעיף  

פרוטוקולים שהתקבלו, מקבל החלטות שבסמכות הועד המקומי, ממנה וועדות ביישוב, ממנה 

היישוב מנוהל על ידי ועד מורשה חתימה, מעסיק עובדים לצרכים ציבוריים ועוד. הלכה למעשה, 

 ה. הנהלת האגוד

 .בנוסף, לא התקבל הסכם כתוב המסדיר את מערכת היחסים בין הוועד המקומי לאגודה
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 האצלת סמכויות:
 הבאים: בנושאיםהאצילה סמכויות לוועד המקומי  8/11/19המליאה בישיבתה מיום 

 "להקים ולקיים ולנהל שירותים, לדאוג לפיתוח ולקידום העניינים, ולבצע עבודות ציבוריות

ולהסדיר ולקיים ולנהל כל פעולה נדרשת והכול בתחומים המפורטים להלן ובהתאם לפעולות 

 המפורטות בתקציב הוועד המקומי."

 .חינוך 1

 .תרבות נוער וספורט 2

 .דת 3

 .בתי עלמין ואתרי הנצחה 4

 .איכות הסביבה ותברואה 5

 .ניקיון 6

 .גינון 7

 .הדברה 8

 .ניקוז 9

 .שמירה, בטחון ומקלטים10

 .כבישים ומדרכות11

 .מבני ציבור12

 .גנים ציבוריים ומתקני משחקים וספורט13

 .תאורת רחוב14

 .גביית מיסים, ותשלומים נוספים15

 .ביטוח16

 .אדמיניסטרציה וכל דבר הקשור בפעילות הוועד המקומי על כל הכרוך בכך.17
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מיים:"כל אחד לוועדים המקו הסמכויותכי המועצה מאשרת את האצלת  מצויןבפרוטוקול 

 ".בהתאם לתקציבו המאושר מידי פעם וזאת החל מיום קבלת החלטה זו

 :2ממצאים

המועצה לא קיימה דיון בנושא האצלת הסמכויות בהתאם לתקציב המאושר של  .1

הוועד המקומי,והאם יש באפשרות הוועד לפעול בהתאם לסמכויות שהואצלו לו 

 .בשיבת המליאה

המועצה לוועד המקומי המועצה מקיימת פעילות על אף האצלת הסמכויות של  .2

 ומפעילה קבלנים בנושאים רבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 בנושא זה.ממצא זה אינו מופנה אל הוועד המקומי אלא אל המועצה אשר צריכה לדון 2
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 הוועד המקומי:

והם נבחרים  5התנהלות הוועד היא על פי צו המועצות האזוריות,  מספר החברים בוועד הוא 

 שנים, בדומה למועצה. 5לכהונה של 

יסל, תמנע ריין, שלומית מלר, גי'ןלנדסמן, גרשון שלשרה  -יו"ר הועדכיום חברי הוועד הם: 

 שקיפה.מ-ג'רמימייזל, אילן מוגיל, גיתית שלום, מיכל בארי, חמוטל דויטשמן

 .עדי שקלארהוא:  מטעם הישוב חבר מליאת המועצה

 התנהלות ישיבות הוועד:

בועות, לצו המועצות האזוריות קובע כי על המועצה לקיים ישיבה אחת בכל שישה ש 48סעיף 

סעיףזה הוחל גם על הוועדים המקומיים. כלומר הוועד המקומי אמור לקיים ישיבת וועד אחת 

 לשישהשבועות.

 צו המועצות האזוריות גם קובע את מניין הנוכחים החוקי לניהול ישיבות וועד מקומי בכל ישיבת

 וועדיהיו נוכחים לפחות שליש מחברי הוועד.

ישיבות רצופות  3חודשים רצופים או שנעדר  3חבר וועד שנעדר לצו המועצות קובע, כי  47סעיף 

 יחדללהיות חבר וועד.

 לצו המועצות האזוריות קובע כי, ישיבות הוועד יתועדו בפרוטוקול שיחתם על ידי יושב 44סעיף 

 ראשהישיבה וישלח לאישור חברי הוועד.

 .הביקורת לא קיבלה פרוטוקולים של הוועד המקומי 
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 ממצאים

של פרוטוקולים אשר  מסודרעל הוועד המקומי להתנהל עפ"י החוק ולנהל רישום  .1

 עוסקים בסמכויות ובאחריות של הוועד המקומי בנפרד מהאגודה החקלאית.
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 הניהול הכספי
 בצו המועצות בנושא חשבונות ועד מקומי נקבע:

שנתי מבוקר בידי רואה חשבון לגבי ועד מקומי יגיש למועצה האזורית מדי שנה דוח כספי "

שנתהכספים שחלפה, הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים תמצית 

 ימים מהגשת הדוח למועצה." 14הדוחהכספי תופץ לכל תושבי הישוב בתוך 

המקומיים לדווח בדוחות הכספיים בהתאם למתכונת  םהוועדיקובע כי על  3/2011חוזר מנכ"ל 

 חידהבשיטת המזומנים המתוקנת.א

 המקומיים בדבר המדיניות םלוועדי, פרסם משרד הפנים הנחיות מקצועיות  15.11.2011 -ביום ה

 . 2011המקומיים החל משנת  םהוועדיהחשבונאית המחייבים את 

 ההנחיות המקצועיות קובעות, בין היתר, כלהלן:

בשמירה על עקרון ההקבלה בין הרישומים א. ישנה חשיבות רבה, באופן הרישום והסיווג, 

 במועצהובספרי הועד.

 ב. נתוני הדוח, במתכונת האמורה, יהוו את המקור העיקרי למעקב המועצה אחר פעילות הועד, על

 מנת לשמור על אחידות יש להשתדל למלא את הדוח במינימום שינויים.

 המכהנים בתאריך אישור הדוח.ג. על הדוח יחתמו יו"ר ועד המקומי וחבר ועד מקומי נוסף 

 ממצאים

 .כספייםדוחות אין לוועד  .1

 הוועד לא מינה רואה חשבון. .2

 הוועד אינו מתנהל עם חשבון בנק משלו. .3
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הקובע כי 'רו"ח של הועד יגיש למועצה דוח על  (א) ג. 134בניגוד לסעיף כיוצא מזה:  .4

 פעילותו של הועד בנוסףלדוח כספי מבוקרלא מוגש דוח כאמור.

 

 תקציב
 134 סעיף

 ,המקומייםלהכיןתקציבהכנסותוהוצאותלכלשנתכספיםםהוועדילצוהמועצותהאזוריותמחייבאת

  .בכלשנהלשנתהכספיםהבאה 1/10 –ולהגישולאישורהמועצהלאיאוחרמה

 ,תכיןהמועצהתקציבבשבילהועד ,קובעכיבמקרהבולאהגישהועדתקציבבמועדצוה

 .כדילהבטיחאתקיוםהשירותיםההכרחייםביותרלתושביהישוב

התקציבמשמשכמסגרתכלכליתלפעילותהועדוכלילניהולוהתקציבמשמשכהצהרתכוונותלתוכניתה

 .עבודהשלהועד

 ממצאים

 לא הוגשו למועצההנבדקות הועד לשנים יתקציב .5
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 תקציב אחיד
פורסם חוזר  011בהמופיע באתרם  האחידהוראות משרד הפנים הם להגיש תקציב עפ"י התקציב 

 מנכ"ל בנושא:

נוסף הכין המשרד דוגמה לתקציב אחיד לוועד מקומי, שסעיפיו זהים ב"מתוך החוזר: 7סעיף 

 2012לסעיפי הביצוע בדו"ח הכספי האחיד. ועדים מקומיים נדרשים להגיש את התקציב של שנת 

 ."ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדו"חואילך באופן 

 ממצאים:

הוועד לא הגיש את הצעת התקציב למועצה עפ"י המתכונת האחידה הקבועה בחוזר  .6

 מנכ"ל.

 ארנונה
הארנונה היא המס העיקרי שגובות רשויות מקומיות לכיסוי הוצאותיהן והמקור העיקרי 

להכנסותיהןהעצמיות. הארנונה נועדה לממן "שירותי ליבה" שהרשויות מעניקות לתושביהן: 

אשפה, ניקיוןרחובות ותחזוקתם ועוד. הסמכות להטלת מסים ולגבייתם ניתנה בצו פינוי 

המועצות האזוריות הן למועצההאזורית והן לוועד המקומי. צו המועצות האזוריות קובע כי 

 :בנוסף לארנונה שמטילה המועצה האזורית

, והתקנות "ועד מקומי רשאי באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה

 שהותקנולפיו, להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו".

המקומיים לרבות את צווי  םהוועדיע"פ צו המועצות המקומיות, על המועצה לאשר את תקציבי 

 .(לשנת הכספים הבאה)הארנונהשלהם, עד לסוף חודש נובמבר 
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 מורשה חתימה
על המקומי וקובע כי, כל המחאה או פקודת תשלום  13מחיל את סעיף צו המועצות האזוריות 

לחובתהועד המקומי יהיו חתומים בידי יו"ר הועד המקומי ובידי גזבר הועד. בהעדר הגזבר יהיו 

חתומים בידיחבר הועד או עובד הועד שנתמנה על ידי הועד המקומי למלא מקומו של 

 ממצאים:הגזבר.

 .לוועד אין חשבון בנק .7

 . חקלאיתחשבון הוא של האגודה ההלציין כי יש  .8

 

 

 

 העסקת עובדים
לצו המועצות רשאי ועד מקומי להעסיק עובדים לשם ביצוע תפקידו. 112בהתאם לסעיף 

הועדיאושרו ע"י המועצה טרם מינויים על ידי הועד. קבלתם לעבודה תעשה בדרך של מכרז עובדי

 המועצה.ועדת בחינותושכרם יקבע עפ"י שכר עובדי 

נקבע כי חל איסור על העסקת  (נוהל קבלת עובדים לעבודה)לצו המועצות המקומיות  107בסעיף 

 קרובמשפחה למשרה עליה ממונה קרוב של העובד אלא באישור מנהל השירות.

 ,קובע כי "שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורית (ד)113סעיף 

בדצמבר  1)יו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"בובלבד שזכויות

 .(יבוטחו בקרן פנסיה צוברת" 2001

 ממצאים

לתפקידים אשר  חקלאיתאלא האגודה המעסיק  עובדים אינו נכון למועד הביקורת הועד  .9

 הם בסמכות הוועד המקומי 
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 התקשרויות
 :להלןדכ, בצוהמועצותנקבעכיכלהתקשרותשלהמועצהצריכהלהתבצעבאמצעותתהליךמכרזי

 סוגמכרז ₪* סכוםההתקשרות

 4מועצה מבקשת לפחות ה-הצעות מחיר 70,600עד  

 הצעות 4מכרז זוטא לפחות  176,400ועד    70,600מ 

 הצעות 6לפחות  352,900ועד  176,400מ

 מכרז פומבי  352,900מ

,  1/4/2020 -מונכוניםל"הסכומיםאינםכולליםמע* 

 .יהמדדהעדכוןמתפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהפנים"ומתעדכניםעפ

מכרזזוטאהואמכרזשאינופומביהנערךבדרךשלפניהבכתבאלספקיםהכלוליםבספרהקבלניםוהספק

 בסכומים הנזכרים.יםכאשרהאומדןלרכישתטובין

 מעוגנתבתוספתהשנייהלצו, ביבמכרזפומביהחובההמוטלתעלמועצהאזוריתלערוךמכרזפומ

, דרכיפרסומו, נקבעאופןהכנתהמכרזהשניה לצו בתוספת. המועצותהאזוריות

, אופןבדיקתההצעותוהשיקוליםלבחירתהמציעהזוכה

. וכןנקבעוסוגיההתקשרויותהפטורותמחובתמכרז

בהתאםלתוספתהשנייההודעהעלמכרזפומביתיעשהעלידיפרסומהבשניעיתוניםיומייםלפחותהנדפס

 .שאחדמהםלפחותהואבשפההעברית, יםבישראל

 לצוהמועצותהועדהמקומימחויבבעריכתמכרזיםבכלהתקשרותעלפי(ג) 112 בהתאםלסעיף

 .הסכומיםשנקבעולמועצה

 אין לוועד המקומי שום מסמכים על ההתקשרויות שהוא ביצע.
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 המלצות:

שביצע בנוגע על הפעולות  1.2.22.על הוועד המקומי עלומים, להעביר דיווח מפורט עד ליום 1

 לתיקון הליקויים בנושאים המפורטים.

 . על הוועד המקומי להתנהל האופן נפרד לחלוטין מוועד האגודה החקלאית.2
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 תגובת הועד:
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 גבעוליםדו"ח ביקורת 
      

 אלי יגנה
 מבקר המועצה
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 2019/20-גבעוליםטיוטת דו"ח וועד מקומי 

 רקע:
ומונה 5119 הוא אחד מיישובי המועצה האזורית שדות נגב, היישוב הוקם  בשנת המושב גיבעולים

 .3תושבים 386  -כ

 הועד המקומי:

צו המועצות האזוריות קובע כי הוועד המקומי פועל מכוח הסמכויות אשר המועצה האזורית 

מספר סמכויות אשר נתונות לסמכותה  החליטה להאציל לו. המועצה אינה יכולה להאציל

המועצה תוכל  .הבלעדית:חקיקת חוקי עזר, קבלת הלוואות, הקמת תאגידים והפקעת קרקע

 .ליטול את סמכויותיו של הוועד המקומי כשזה האחרון אינו מתפקד

מעמדו המשפטי של הוועד המקומי מעוגן בצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות( להלן צו 

 האזוריות.המועצות 

מתנהל מכוח הסמכויות לצו קובע "כל יישוב יתנהל ע"י ועד מקומי" אך הוועד  90סעיף 

 שהמועצה האצילה לו.

 ערכתי ביקורת על הוועד המקומי, התמקדתי בנושאים הבאים: 2020במהלך שנת העבודה 

 הניהול הכספי והרישומים החשבונאים של הוועד המקומי. .1

 ות החוק.התנהלות הוועד בהתאם להורא .2

 גביית מיסים. .3

 העבודה ותשלומי השכר. נהלי-העסקת עובדים .4

 .התקשרויות .5

 

 על אף פניות חוזרות ונשנות לא התקבלו מהוועד מסמכים והתייחסויות.

 

                                                           
 2019נתוני הלמ"ס 3
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 ממצאים:

 וועד מקומי
 .והיא המעסיקה של עובדי הוועד המקומי םוועד מקומיקייבמושב גבעולים 

 

 האצלת סמכויות:
 האצילה סמכויות לוועד המקומי בנושאים הבאים: 8/11/19 המליאה בישיבתה מיום

"להקים ולקיים ולנהל שירותים, לדאוג לפיתוח ולקידום העניינים, ולבצע עבודות ציבוריות 

ולהסדיר ולקיים ולנהל כל פעולה נדרשת והכול בתחומים המפורטים להלן ובהתאם לפעולות 

 המפורטות בתקציב הוועד המקומי."

 .חינוך 1

 תרבות נוער וספורט. 2

 .דת 3

 .בתי עלמין ואתרי הנצחה 4

 .איכות הסביבה ותברואה 5

 .ניקיון 6

 .גינון 7

 .הדברה 8

 .ניקוז 9

 .שמירה, בטחון ומקלטים10

 .כבישים ומדרכות11

 .מבני ציבור12

 .גנים ציבוריים ומתקני משחקים וספורט13

 .תאורת רחוב14

 .גביית מיסים, ותשלומים נוספים15
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 .ביטוח16

 .אדמיניסטרציה וכל דבר הקשור בפעילות הוועד המקומי על כל הכרוך בכך.17

כי המועצה מאשרת את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים:"כל אחד  מצויןבפרוטוקול 

 ".בהתאם לתקציבו המאושר מידי פעם וזאת החל מיום קבלת החלטה זו

 :4ממצאים

הסמכויות בהתאם לתקציב המאושר של המועצה לא קיימה דיון בנושא האצלת  .1

הוועד המקומי, והאם יש באפשרות הוועד לפעול בהתאם לסמכויות שהואצלו לו 

 בשיבת המליאה.

על אף האצלת הסמכויות של המועצה לוועד המקומי המועצה מקיימת פעילות  .2

 ומפעילה קבלנים בנושאים רבים.

 

 

 

 הוועד המקומי:

והם נבחרים  5צות האזוריות,  מספר החברים בוועד הוא התנהלות הוועד היא על פי צו המוע

 שנים, בדומה למועצה. 5לכהונה של 

, דידי ניר, דוד רותם, חזן אביטל, חנוכה אברהם, קלימי אייל, כיום חברי הוועד הם: יאיר הדר

 .ברוכי אורן

 .מנחם מועלםחבר מליאת המועצה מטעם הישוב הוא: 

 

 

                                                           
 ממצא זה אינו מופנה אל הוועד המקומי אלא אל המועצה אשר צריכה לדון בנושא זה.4



 

לפקודת העיריות, חל איסור לפרסם  (ו)ג 170לצו המועצות המקומיות וסעיף  (ו)ו145בהתאם לסעיף 

מסמך זה ו/או חלק ממנוו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואין לפרסם ממצא 

 ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק.

 
 

20 

 התנהלות ישיבות הוועד:

לצו המועצות האזוריות קובע כי על המועצה לקיים ישיבה אחת בכל שישה שבועות,  48סעיף 

סעיףזה הוחל גם על הוועדים המקומיים. כלומר הוועד המקומי אמור לקיים ישיבת וועד אחת 

 לשישהשבועות.

 צו המועצות האזוריות גם קובע את מניין הנוכחים החוקי לניהול ישיבות וועד מקומי בכל ישיבת

 דיהיו נוכחים לפחות שליש מחברי הוועד.ווע

ישיבות רצופות  3חודשים רצופים או שנעדר  3לצו המועצות קובע, כי חבר וועד שנעדר  47סעיף 

 יחדללהיות חבר וועד.

 לצו המועצות האזוריות קובע כי, ישיבות הוועד יתועדו בפרוטוקול שיחתם על ידי יושב 44סעיף 

 הוועד.ראשהישיבה וישלח לאישור חברי 

 .הביקורת לא קיבלה פרוטוקולים של הוועד המקומי 

 

 

 ממצאים

על הוועד המקומי להתנהל עפ"י החוק ולנהל רישום מסודר של פרוטוקולים  .3

אשר עוסקים בסמכויות ובאחריות של הוועד המקומי בנפרד מהאגודה 

 החקלאית.
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 הניהול הכספי
 בצו המועצות בנושא חשבונות ועד מקומי נקבע:

"ועד מקומי יגיש למועצה האזורית מדי שנה דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון לגבי 

שנתהכספים שחלפה, הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים תמצית 

 ימים מהגשת הדוח למועצה." 14הדוחהכספי תופץ לכל תושבי הישוב בתוך 

המקומיים לדווח בדוחות הכספיים בהתאם למתכונת  םיהוועדקובע כי על  3/2011חוזר מנכ"ל 

 אחידהבשיטת המזומנים המתוקנת.

 המקומיים בדבר המדיניות םלוועדי, פרסם משרד הפנים הנחיות מקצועיות  15.11.2011 -ביום ה

 . 2011המקומיים החל משנת  םהוועדיהחשבונאית המחייבים את 

 כלהלן:ההנחיות המקצועיות קובעות, בין היתר, 

א. ישנה חשיבות רבה, באופן הרישום והסיווג, בשמירה על עקרון ההקבלה בין הרישומים 

 במועצהובספרי הועד.

 ב. נתוני הדוח, במתכונת האמורה, יהוו את המקור העיקרי למעקב המועצה אחר פעילות הועד, על

 מנת לשמור על אחידות יש להשתדל למלא את הדוח במינימום שינויים.

 הדוח יחתמו יו"ר ועד המקומי וחבר ועד מקומי נוסף המכהנים בתאריך אישור הדוח.ג. על 

 ממצאים

 .דוחות כספייםאין לוועד  .4

 הוועד לא מינה רואה חשבון. .5

 הוועד אינו מתנהל עם חשבון בנק משלו. .6

 הקובע כי 'רו"ח של הועד יגיש למועצה דוח (א) ג. 134בניגוד לסעיף כיוצא מזה:  .7

 ועד בנוסףלדוח כספי מבוקרלא מוגש דוח כאמור.על פעילותו של ה
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 תקציב
המקומייםלהכיןתקציבהכנסותוהוצאותלכל םלצוהמועצותהאזוריותמחייבאתהוועדי 134 סעיף

  .בכלשנהלשנתהכספיםהבאה 1/10 –ולהגישולאישורהמועצהלאיאוחרמה ,שנתכספים

 ,תכיןהמועצהתקציבבשבילהועד ,קובעכיבמקרהבולאהגישהועדתקציבבמועדצוה

 .כדילהבטיחאתקיוםהשירותיםההכרחייםביותרלתושביהישוב

התקציבמשמשכמסגרתכלכליתלפעילותהועדוכלילניהולוהתקציבמשמשכהצהרתכוונותלתוכניתה

 .עבודהשלהועד

 ממצאים

 לא הוגשו למועצההועד לשנים  יתקציב .8
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 תקציב אחיד
פורסם חוזר  011תקציב עפ"י התקציב האחיד המופיע באתרם בהוראות משרד הפנים הם להגיש 

 מנכ"ל בנושא:

נוסף הכין המשרד דוגמה לתקציב אחיד לוועד מקומי, שסעיפיו זהים ב"מתוך החוזר: 7סעיף 

 2012לסעיפי הביצוע בדו"ח הכספי האחיד. ועדים מקומיים נדרשים להגיש את התקציב של שנת 

 ."פי דוגמת הדו"ח ואילך באופן ובפירוט הנדרש על

 ממצאים:

הוועד לא הגיש את הצעת התקציב למועצה עפ"י המתכונת האחידה הקבועה  .9

 בחוזר מנכ"ל.

 ארנונה
הארנונה היא המס העיקרי שגובות רשויות מקומיות לכיסוי הוצאותיהן והמקור העיקרי 

ושביהן: להכנסותיהןהעצמיות. הארנונה נועדה לממן "שירותי ליבה" שהרשויות מעניקות לת

פינוי אשפה, ניקיוןרחובות ותחזוקתם ועוד. הסמכות להטלת מסים ולגבייתם ניתנה בצו 

המועצות האזוריות הן למועצההאזורית והן לוועד המקומי. צו המועצות האזוריות קובע כי 

 :בנוסף לארנונה שמטילה המועצה האזורית

ים במשק המדינה, והתקנות "ועד מקומי רשאי באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדר

 שהותקנולפיו, להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו".

המקומיים לרבות את צווי  םהוועדיע"פ צו המועצות המקומיות, על המועצה לאשר את תקציבי 

 .(לשנת הכספים הבאה)הארנונהשלהם, עד לסוף חודש נובמבר 

 

 מורשה חתימה
על המקומי וקובע כי, כל המחאה או פקודת תשלום  13צו המועצות האזוריות מחיל את סעיף 

לחובתהועד המקומי יהיו חתומים בידי יו"ר הועד המקומי ובידי גזבר הועד. בהעדר הגזבר יהיו 
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חתומים בידיחבר הועד או עובד הועד שנתמנה על ידי הועד המקומי למלא מקומו של 

 ממצאים:הגזבר.

 תקבלו כל מסמכים בנדוןלא ה .10

 

 

 העסקת עובדים
לצו המועצות רשאי ועד מקומי להעסיק עובדים לשם ביצוע תפקידו. 112בהתאם לסעיף 

עובדיהועדיאושרו ע"י המועצה טרם מינויים על ידי הועד. קבלתם לעבודה תעשה בדרך של מכרז 

 ועדת בחינותושכרם יקבע עפ"י שכר עובדי המועצה.

נקבע כי חל איסור על העסקת  (נוהל קבלת עובדים לעבודה)עצות המקומיות לצו המו 107בסעיף 

 קרובמשפחה למשרה עליה ממונה קרוב של העובד אלא באישור מנהל השירות.

 ,קובע כי "שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורית (ד)113סעיף 

בדצמבר  1)לעבודה לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"ב ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל

 .(יבוטחו בקרן פנסיה צוברת" 2001

 ממצאים

אלא האגודה החקלאית מעסיק  עובדים אינו נכון למועד הביקורת הועד  .11

 לתפקידים אשר הם בסמכות הוועד המקומי 
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 התקשרויות
 :כדלהלן, בצוהמועצותנקבעכיכלהתקשרותשלהמועצהצריכהלהתבצעבאמצעותתהליךמכרזי

 סוגמכרז ₪* סכוםההתקשרות

 4מועצה מבקשת לפחות ה-הצעות מחיר 70,600עד  

 הצעות 4מכרז זוטא לפחות  176,400ועד    70,600מ 

 הצעות 6לפחות  352,900ועד  176,400מ

 מכרז פומבי  352,900מ

,  1/4/2020 -מונכוניםל"הסכומיםאינםכולליםמע* 

 .יהמדדהעדכוןמתפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהפנים"ומתעדכניםעפ

מכרזזוטאהואמכרזשאינופומביהנערךבדרךשלפניהבכתבאלספקיםהכלוליםבספרהקבלנים 

 והספקיםכאשרהאומדןלרכישתטוביןבסכומים הנזכרים.

 מעוגנתבתוספתהשנייהלצו, מביבמכרזפומביהחובההמוטלתעלמועצהאזוריתלערוךמכרזפו

, דרכיפרסומו, בתוספת השניה לצו נקבעאופןהכנתהמכרז. המועצותהאזוריות

, אופןבדיקתההצעותוהשיקולים לבחירתהמציעהזוכה

בהתאםלתוספתהשנייה . וכןנקבעוסוגיההתקשרויותהפטורותמחובתמכרז

שאחד , הודעהעלמכרזפומביתיעשהעלידיפרסומהבשניעיתוניםיומייםלפחותהנדפסיםבישראל

 .מהםלפחותהואבשפההעברית

 )ג(לצוהמועצותהועדהמקומימחויבבעריכתמכרזיםבכלהתקשרותעלפי 112 בהתאםלסעיף

 .הסכומיםשנקבעולמועצה
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 הוועד המקומי  לא העביר שום מסמכים על ההתקשרויות שהוא ביצע.

 

 

 המלצות:

עד עד יש לקיים פגישה באופן מיידי עם חברי הוועד המקומי בנוגע להתנהלות הוו .1

 ,ולקבל חוות דעת משפטית.להחלטה בנוגע לפיזור הוועד

 עם כל הגורמים הרלוונטיים דיון בנושא פיזור הוועד. דיון  יש לקיים באופן מידיי .2
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 דוח ביקורת שמרטפיות קורונה

 

 

 

 בימי הסגר השלילי נגיף הקורונה החדש–דו"ח ביקורת שמרטפיות 

 רקע
. COVID-19הגורם למחלת  (SARS-Co-2התפרץ בסין נגיף הקורונה ) 2019בסוף דצמבר 

 2020החל הנגיף להתפשט במהירות למדינות אחרות, ובתחילת אפריל  2020ממחצית פברואר 

חר התפרצות הנגיף, הכריז כשלושה חודשים לא, 11.3.20-דינות. במ 200-כבר התפשט ליותר מ

ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כמגפה עולמית. התפרצות מגפת הקורונה היא משבר בקנה 

 מידה עולמי.

 מטרות הביקורת
חירום  ואת עמידתה בהוראות החוק  לעתותלבחון את אופן טיפול המועצה בתחום השמרטפיות  

ם קיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון על מנת למנוע הישנות של והתקנות, להצביע על ליקויים א

הביקורת כללה בין היתר את הפעולות הבאות: עיון בהוראות החוקים  .מקרים דומים בעתיד

 .ופגישות עם מנהלת מדור גנים הרלוונטיים לנושא תקנות הקורונה וחוזרי משרד הבריאות בנושא

 מקצועי של הגב' אירית אליה.ברצוני לציין את שיתוף הפעולה המלא וה

 הביקורת:

בכדי לתת מענה לילדי עובדים חיוניים בתקופה זו , הותרו בתקנות סמכויות מיוחדות 

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות 

מצומצמת. מי שעומד (להלן: "התקנות") פעילות בלתי פורמלית במתכונת  2020 -חינוך)תש"ף

 בשני תנאים מצטברים:
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 א. עובד המועסק במפעל למתן שירותים קיומיים:

ללי על כוח אדם לשעת חירום ידי המפקח הכ-מפעל שאושר על–"מפעל למתן שירותים קיומיים" 

במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וכל מעסיק אמור לדעת להנחות את עובדיו 

 מפעל כאמור.האם המפעל מוכר כ

 ב. בנוסף מתקיים בעובד אחד מהבאים:

 הוא ובן זוגו עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם .1

 הוא הורה עצמאי כהגדרתו בחוק .2

 בן זוגו נמצא בבידוד לפי צו בידוד בית או בידוד בבית חולים .3

בן הזוג ובן הזוג וני מחמת נכות או מחלה של מצא בטיפולו הבלעדי של העובד החיהילד נ .4

 אינו מסוגל לטפל בילד בשל הנכות או המחלה כאמור.

 מעסיקים מסוימים החליטו להקים מסגרות כאמור לילדי עובדיהם, אך אין חובה כזו .

 תנאי המסגרת לעובדים החיוניים:

ילדים, או  9משתתפים סך הכל. כלומר מותר איש צוות אחד עם  10עד  – 12עד  3מגיל  .1

 וות ופחות ילדים בהתאמה.יותר אנשי צ

 הפרדה מוחלטת בי ן הקבוצות והצוות: .2

  הקבוצות יהיו קבועות עם אנשי צוות קבועים, לא יהיה מעבר של ילדים ואנשי צוות בי ן

 הקבוצות.

 .לכל קבוצה יוקצה חלל סגור ו נפרד, המשמש רק אותה 

 .בחצר או באזורי המעבר לא תשהה יותר מקבוצה אחת בכל עת 

 יוקצו לכל קבוצה שירותים וכיור נפרדים.ככל האפשר , 

 .הצוות ימנע מעבר של ילדים בין מרחבי הפעילות המי ועדים לכל קבוצה באותה עת 

מפעל למתן שירותים קיומיים הוא מפעל, הנותן שירותים קיומיים באחד  -מפעל קיומי

ת, תברואה, מהתחומים הבאים: אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאו

תקשורת, דואר או שירות, אשר לדעת השר הוא חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסייה. 

 שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.
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 כללי:
לדים י -המועצה פרסמה לתושביה כי נפתח רישום "ילדי שדות נגב לשמרטפיות  6.1.21ביום ה

 בחינוך המיוחד + ילדים להורים שעובדים במפעל "קיומי" ) סגר שלישי(".

ילדיהם זכאים  -עוד המועצה הודיעה בפרסום כי הורים אשר עובדים במסגרות החינוך המיוחד 

יש לציין לחיוב כי המועצה העמידה לרשות התניות.  \לשירות השמרטפיות ללא המגבלות

 .5לל העלאת מסמכיםההורים אפשרות לרישום דיגיטאלי כו

 הקריטריונים שנקבעו ע"י המועצה:

 אחד/ת מההורים עובד/ת במפעל קיומי ובנוסף:

 הצגת אישור המעסיק.ב -ת זוג מוגדר כעובד "חיוני" שאינו יכול לעבוד מהבית ב \בן  .1

 הורה עצמאי על פי חוק ) מחויב להיות גם עובד "קיומי"(.  .2

 חת הצגת אישור בידוד.ת –ת הזוג נמצאים בבידוד ביתי או בידוד בבית חולים ב \בן  .3

בת הזוג \מחלה של בן \הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד ה"קיומי" ומחמת נכות  .4

 והוא זה שצריך לשאת בטיפול.

משרד החינוך התנה את מימון ופתיחת השמרטפיות בקבלת ילדי העובדים במוסדות החינוך 

 מיוחד ולהם לא נדרשו הקריטריונים הנ"ל.ה

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מצ"ב העתק מטופס זה.5
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 ממצאים:
ש חשיבות רבה בקביעתם וכתיבתם י -אין במועצה נוהל להפעלת שמרטפיות בעת חרום .1

של נהלים    לטיפול במשימות שהמועצה ניצבת בפניהם. נוהל יבטיח טיפול אחיד 

עתות חרום, לנוהל והימנעות מקבלת החלטות תחת לחץ ובסד זמנים קצר מאוד המאפיין 

חשיבות גדולה במיוחד כאשר הוא עוסק בהתקשרות בין ארגונים נפרדים שנדרש תיאום 

 ביניהם. 

נהלים הכתובים כהלכה מגדירים את מדיניות הארגון ומטרותיו, את השיטה לביצוע 

התהליכים אשר לשמם נכתבו הנהלים את בעלי התפקידים אשר לוקחים בו חלק ואת 

 תחומי האחריות של כל אחד מהם. 

נהלי עבודה הם כלי עבודה ראשון במעלה  בידי הנהלת המועצה לביצוע הפעולות 

 גם את הידע הארגוני איננו כתוב באופן מסודר ומתועד. ומתעדים בנוסף 

ארגון ללא נהלים מוסדרים יבזבז משאבים רבים בעתות חרום ובמהלך העבודה 

השוטפת: במקום להגדיר מראש את שיטת העבודה ואת תחומי האחריות תעסוק 

המועצה בישיבות תיאום ובירור ובמקום אפקטיביות תפעולית המנהלים מתכננים 

 טגיה לפעולה בעתות משבר.אסטר

ש חשיבות רבה י -הטפסים אשר התבקשו מההורים לא נמצאים במחלקת גנים .2

בתיעודהליך מנהליכגון זה התיעוד נדרש בכדי לקייםבקרהעלההליךולהפקת לקחים, 

עקב דרישה רבה של הורים (תיקון לקוייםועלאחתכמהוכמהחיוניהדברבענייןרגישכלכך

על מועצה לפעול לריכוז הטפסים באמצעים ) להצטרפות לשמרטפיות הקורונה

דיגיטאליים.לרכזאתכלהתלונותולתייקאתכל 

אי המצאות של הטפסים .המסמכיםהרלוונטייםבתיקשעניינוהשמרטפיות בעתות חירום

 אינם מאפשרים בקרה וביקורת בנושא.

יש לציין כי במהלך כתיבת דוח הביקורת הובהר ע"י כל הגורמים כי המסמכים הנדרשים 

 היו קיימים.
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המועצה נתנה את האפשרות להורים אשר עובדים במוסדות החינוך המיוחד להביא את  .3

 .ילדיהם ללא כל מילוי טפסים ושלא עפ"י הוראות משרד הבריאות.

המועצה  קיבלה ילדים להורים  שמועסקים בחינוך המיוחד בפנייה ישירה ולא עפ"י חוזר  .4

א את הכותרת " הפעלת מרכזי יום חינוכיים משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי הנוש

לילדי עובדים בחינוך המיוחד או במסגרות לנוער בסיכון במצב סגר בשל נגיף הקורונה " 

קובע כי משרד החינוך יעדכן את קהל היעד בדבר הזכאות  6.1.21שפורסם ביום  קובע 

ות הילדים להשתתף במרכזי יום והשיבוץ ויעביר לרשות המקומית הרלבנטית את רשימ

 שניתן לשבץ למרכזי היום.
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 המלצות:
לכתוב נוהל חלקת גנים, מחלקת חינוך ומזכירות המועצה מ-על הגורמים הרלוונטיים .1

אשר יכיל את כל האפשרויות לסוגי החירום השונים להפעלת שמרטפיות על הנוהל  מרכז

 להכיל את כל ההליכים האפשריים לביצוע פעולה זו.

המועצה לכתוב נוהל מרכז ולקבוע סדרי שמירה על מסמכים אשר חשוב שיישארו על  .2

ברשות המועצה ועפ"י חוק הארכיונים הן לניהול הרשומות האלקטרוניות והן לניהול 

רשומות הנייר. נהלים אלה יהיו מבוססים על עקרונותיהם של הנהלים הכלליים של 

י ארכיון המדינה לצרכיה המיוחדים ארכיון המדינה, והם נדרשים לצורך התאמת נוהל

של המועצה ולמבנה הארגוני שלה.  יש חשיבות רבה לשמירת המסמכים לבקרה 

בדוק אם המועצה נהגה כשורה ועפ"י קריטריונים  בקבלת אין אפשרות ל-ולביקורת

 הילדים  לשמרטפיות.

-םלהמשיך ולבצע פעולות למען דיגיטציה של הטפסים אשר המועצה מבקשת מהתושבי .3

 כגון רישום לגנים.
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 1נספח 
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