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 כללי 

  ובו התייחסות 2009ח ביקורת זה מסכם את עיקרי הממצאים שהועלו בביקורת  של "דו

, סייעות , ח "שפ, תאגיד מים : לנושאים המהווים חלק מתחומי הפעולה של המועצה 

חובות חברי המועצה ובעיקר לארנונה המהווה מקור מרכזי , מינויי עובדים חדשים  

. לתקציב המועצה ואשר מקבלת משנה תוקף בעידן של צמצום הסיוע הממשלתי למועצה 

 

אחראי – מאל אבו פנה 'מר ג, מן הראוי לציין לחיוב את מאמציהם של סגן ראש המועצה 

ושל מנהל ועובדי מחלקת הגבייה להעמקת ושיפור הגבייה ואת פועלו – על נושא הגבייה 

למרות כל , של גזבר המועצה מר נדאל מסאלחה לצמצום הגירעון ולאיזון התקציב 

. הקשיים ודלות הסיוע הממשלתי למועצה 

 

וביצוע התקציב הרגיל ₪  אלף 51715ס " נקבע ע2009סך הכל התקציב שאושר בשנת 

-המהוות כ₪  אלף 1759סטייה מהתקציב .₪  אלף 53474- המצטבר בהכנסות הגיע ל

.  מהתקציב בהכנסות 3%

 

, ₪ אלף 1023סטייה מהתקציב . ₪ אלף 52743- הביצוע המצטבר בהוצאות הגיע ל

.  מהתקציב המאושר בהוצאות 2%- המהוות כ

 .₪  אלף 731-  השנתי השוטף הגיע להעודף
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 1-פרק

 

 :הנחות ופטורים בארנונה , זיכויים

. 2009הביקורת ערכה בדיקה בנושא נוהל מתן הנחות וזיכויים בארנונה לשנת 

י המועצה בהתאם לתעריפים הקבועים בצו "המחזיקים בנכסים נעשה ע/ חיוב הבעלים

. הארנונה ולהוראות פקודת המועצות המקומיות וחוק ההסדרים במשק המדינה

. שירותים מונצפליים וממלכתיים, תשלומי הארנונה משמשים למימון פעולות

פי שטח הנכס הפנוי במכפלת התעריף למטר -סכום החיוב בארנונה מחושב אך ורק על

. (ר"מ)רבוע 

: כידוע ההנחות מוגדרות לפי קטגוריות

. (...אזרחים וותיקים, מוסדות, נכים, שוטרים)לפי חוק - 1

. (...ביטוח לאומי, עיוור, מבחן ההכנסה)לפי תקנות - 2

. (...תשלום מראש, הוראות קבע)הוצאות מימון -3

מספר בתי האב אשר חויבו בארנונה למגורים , 2009לפי דוחות מחלקת הגבייה לשנת 

.   בתי אב4545-הגיע ל--ולעסקים 

   14,806,223................................... ח  " בש2009כ חיוב שנתי לשנת "סה - 

 9,312,395.........................................................כ הכנסות ארנונה  "סה - 

  62.9%- המהות כ - 

 4,897,732.............................................. כ הכנסות ארנונה בשוטף "סה - 

 2,496,126.......................................................... מתוכם שולמו מראש - 

 9.98%- כ....................... אחוז ההנחות בסוג שירות שוטף מחיוב השנתי היה

  7.45%- כ........  ........ואחוז ההנחות בסוג שירות יתרות חוב מחיוב שנתי היה

 2,581,920- כ.................................... .... 2009כ ההנחות שנתנו בשנת "סה

למותר לציין כי שיעור הנחות זה הינו סביר ונובע מהמצב הכלכלי של תושבי הישוב 

פי נתוני הלשכה המרכזית -על (1-10בסולם שבין ) 4אקונומי -המדורג בדירוג סוציו

. לסטטיסטיקה

מטרת הביקורת הייתה לבדוק את אופן ניהול מתן ההנחות לזכאים תוך התייחסות לשיטות 

י הפקיד המבצע את הזיכויים ונקודות "מערך ניהול ורישום הפעולות ע, העבודה הנהוגות

הבקרה השלובות בתהליכים במטרה להמליץ על גיבוש נהלי עבודה הקשורים במתן 
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. זיכויים בארנונה

דגמתי וסקרתי את עניין זיכויים , לשם עריכת הביקורת התקיימו פגישות עם עובדי הגבייה

בסמכים רשמיים מתועדים ומסמכים רלוונטיים נוספים בנוסף , רישומי מערכת, בארנונה

. 2009לפרוטוקולי ישיבות וועדת ההנחות שהיו בשנת 

ברצוני להודות למנהל מחלקת הגבייה ולפקידת מסים ומים המבצעת את התיקונים 

. והזיכויים על שיתוף הפעולה והסיוע

 כפר קרע. מ.מ

 16/1/2009יום ערך   - 2009טבלת חיוב שנתי לשנת 

 חיוב שנתי גודל הנכס תאור הנכס סוג נכס

 395,741 מגורים 100

 

11,611,043.00 

 33,492 משרדים שירותים ומסחר 300

 

1,926,127.80 

 539 בנקים 330

 

209,503.90 

 9,047 בתי חרושת,בתי מלאכה 400

 

190,620.30 

 9,659 מלאכה 451

 

373,707.40 

 4 מתקני קליטה 550

 

70,877.60 

 2,265,131 אדמה חקלאית 610

 

18,574.40 

 5,538 חממות ומבנה חקלאי 620

 

1,772.20 

 23,017 קרקע תפוסה 700

 

102,195.50 

 20,949 תעשייה ומסחר-מחסן מלאי 750

 

290,353.00 

 826 סככה פתוחה ומקורה 755

 

11,448.30 

 2,763,943 סך הכל חיוב שנתי  

 

14,806,223.40 
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כפר קרע . מ.מ

  2009ריכוז הכנסות לפי סוג נכס לשנת 

סוג 

 שונות ארנונה הכנסה כללית חיוב שנתי תאור הנכס נכס

גביה %

 ארנונה

 64.00% 4,903,559.97 7,431,511.50 12,335,071.47 11,611,043.00 מגורים 100

300 

משרדים שירותים 

 215,035.68 1,102,423.45 1,317,459.13 1,926,127.80 ומסחר

 

 

57.24% 

 48.10 189,350.41 189,398.51 209,503.90 בנקים 330
 

90.38% 

400 

בתי ,בתי מלאכה

 127,629.60 105,125.41 232,755.01 190,620.30 חרושת
 

55.15% 

 18,077.69 210,012.56 228,090.25 373,707.40 מלאכה 451
 

56.20% 

 0.00 0.00 0.00 70,877.60 מתקני קליטה 550
 

0.00% 

 106,816.60 25,901.53 132,718.13 18,574.40 אדמה חקלאית 610
 

139.45% 

 0.00 197.40 197.40 1,772.20 חממות ומבנה חקלאי 620
 

11.14% 

 3,381.60 90,944.40 94,326.00 102,195.50 קרקע תפוסה 700
 

88.99% 

750 

תעשייה -מחסן מלאי

 52.28% 159.00 151,806.86 151,965.86 290,353.00 ומסחר

 44.74% 15.30 5,121.50 5,136.80 11,448.30 סככה פתוחה ומקורה 755

 62.90% 5,374,723.54 9,312,395.02 14,687,118.56 14,806,223.40 סך הכל חיוב שנתי  

0 

נכסים לא פעילים 

 4.12% 2,583,947.15 114,817.90 2,698,765.05 2,786,723.81 יתרות

       

 
כ חיוב שוטף "סה

2009       

 53.59% 7,958,670.69 9,427,212.92 17,385,883.61 17,592,947.21 ויתרות חוב 
 

 

אחוזי גביה נטו לפני קיזוז הנחות וזיכויים : הערה
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 כפר קרע. מ.מ

  2009ריכוז הכנסות לפי סוג שרות לשנת 

קוד 

 31/12/09יתרה  זיכויים והנחות תשלומים  חיוב שוטף יתרת פתיחה תאור שרות

 35,755.10 494,574.61 1,054,987.30 0.00 מים שוטף 904
 

524,657.59 

 1,839,023.54 4,897,732.34 15,087,751.49 0.00 ארנונה שוטף 905

 

8,350,995.61 

909 
השתתפות 

 784,761.77 0.00 1,933,432.60 2,061,076.67 657,117.70 בעלים

 10,828.50 2,143,621.13 1,983,670.47 10,322,334.60 היטל ביוב 913

 

10,151,555.44 

 0.00 275,534.27 33,191.58 4,120,728.80 יתרות מים 924

 

3,878,386.11 

 616,931.77 555,653.83 1,605,967.47- 24,846,018.10 יתרות ארנונה 925
 

23,673,432.50 

934 

יתרות מים 

2006 370,487.50 0.00 269,396.29 1,516.40 99,574.81 

935 
יתרות ארנונה 

2006 3,083,782.30 0.00 512,496.92 175,191.10 2,396,094.28 

944 

יתרות מים 

2007 2,525,837.00 0.00 957,865.14 23,139.94 1,544,831.92 

945 

יתרות ארנונה 

2007 6,797,960.30 0.00 1,605,967.47 348,849.10 4,843,143.73 

954 
יתרות מים 

2008 4,348,812.10 0.00 1,868,482.88 149,873.44 2,330,455.78 

955 

יתרות ארנונה 

2008 10,081,342.90 0.00 1,838,900.53 747,920.30 

 

7,494,522.07 

 3,949,029.19 17,353,658.01 18,614,710.04 67,154,421.30 כ"סה 

 

66,072,411.61 

       

   2,496,192.00  תשלום מראש ארנונה 

       

 3,110,984.04 9,410,751.09 13,481,784.02 44,809,103.60 ריכוז ארנונה 
 

46,758,188.19 

 210,284.88 3,865,853.19 1,088,178.88 11,365,865.40 ריכוז מים 
 

8,377,906.21 

 627,760.27 4,077,053.73 4,044,747.14 10,979,452.30 שונות 
 

10,936,317.21 

 3,949,029.19 17,353,658.01 18,614,710.04 67,154,421.30 כ"סה 
 

66,072,411.61 

 
תיקונים / או חיובים במהלך השנה השוטפת פחות תשלומים/יתרת פתיחה ו )היתרות הינם על בסיס נומינלי : הערה

 (.והנחות
 

מעבר  ) יש להוסיף ריאליותלחישוב יתרות 

 75,428,304.27 כ יתרה סגירה ריאלית"סה 13.93% (.2010 לתחילת שנת 2009מסוף שנת 
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   הנחות ארנונה בסוג שרות  שוטף 

קוד 

 סכום הנחה תאור הנחה הנחה

' מס

 מקרים

 12,929.00  ילד נכה25%הנחה  125

 

19 

 102,048.50 נכס לא מאוכלס 201

 

58 

 37,014.00 66.6%הנחת מוסדות ציבור  266

 

4 

 87,385.20  עיוור90%הנחה  400

 

36 

 47,859.00 'מ100 זקנה עד 30%הנחה  425

 

109 

 1,673.80 טבלת הכנסה' מ100 עד 30%הנחה  430

 

3 

 54,496.80 טבלת הכנסה' מ100 עד 40%הנחה  440

 

48 

 99,326.10 טבלת הכנסה' מ100 עד 50%הנחה  450

 

71 

 133,242.30 טבלת הכנסה' מ100 עד 60%הנחה  460

 

78 

 2,195.00 טבלת הכנסות' מ100 עד 90%הנחה  490

 

1 

 137,969.40 טבלת הכנסות' מ100 עד 70%הנחה  570

 

73 

 227,815.60 ' מ100 נכים עד 80%הנחה  580

 

106 

 533,596.90 ' מ100 זקנה עד 80%הנחה  680

 

274 

 1,477,551.60 כ הנחות ומקרים"סה 

 

880 
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 הנחות ארנונה בסוג שרות יתרות חוב

קוד 

 סכום הנחה תאור הנחה הנחה

' מס

 מקרים

 193,242.70 נכס לא מאוכלס 201

 

46 

 1,232.00  339 עיוור לפי סעיף 90%הנחה  700

 

1 

 3,869.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 20%הנחה 720

 

7 

 8,074.00 339 ילד נכה לפי סעיף 25%הנחה  725

 

15 

 12,853.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 30%הנחה  730

 

13 

 60,766.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 40%הנחה  740

 

90 

 94,028.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 50%הנחה  750

 

67 

 190,195.60 339לפי סעיף ' מ100 עד 60%הנחה  760

 

94 

 21,670.00 339 מוסדות לפי סעיף 66%הנחה  766

 

2 

 298,194.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 70%הנחה  770

 

81 

 218,482.70 339לפי סעיף ' מ100 עד 80%הנחה  780

 

113 

 

 

כ הנחות  "סה

 1,102,607.00 529 

 

 9.98%אחוז הנחות בסוג שרות שוטף מחיוב שנתי          

 7.45%אחוז הנחות בסוג שרות יתרות חוב מחיוב שנתי     

 2,581,920.00'     מ100כ בסיס חיוב למתן הנחות בסוג שרות שוטף לפי "סה

 57.23%שניתן מבסיס חיוב מקבלי ההנחות בשוטף       (סכום)אחוז ההנחה 
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 קוד הנחה

תאור הנחה 

 מקרים' מס סכום הנחה 

 70,543.50 נכס לא מאוכלס 201

 

4 

 17,982.70 נכס לא מאוכלס 201

 

5 

 32,289.50 נכס לא מאוכלס 201

 

11 

 72,427.00 נכס לא מאוכלס 201

 

26 

  193,242.70 

 

46 

 1,232.00  339 עיוור לפי סעיף 90%הנחה  700

 

1 

 560.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 20%הנחה 720

 

1 

 3,309.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 20%הנחה 720

 

6 

  3,869.00 

 

7 

 700.00 339 ילד נכה לפי סעיף 25%הנחה  725

 

1 

 1,435.00 339 ילד נכה לפי סעיף 25%הנחה  725

 

3 

 5,939.00 339 ילד נכה לפי סעיף 25%הנחה  725

 

11 

  8,074.00 

 

15 

 3,945.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 30%הנחה  730

 

3 

 3,700.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 30%הנחה  730

 

4 

 5,208.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 30%הנחה  730

 

6 

 12,853.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 30%הנחה  730

 

13 

 4,634.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 40%הנחה  740

 

4 

 12,860.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 40%הנחה  740

 

11 

 42,107.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 40%הנחה  740

 

37 

 1,165.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 40%הנחה  740

 

38 

  60,766.00 

 

90 

 2,575.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 50%הנחה  750

 

 

2 
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 10,064.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 50%הנחה  750

 

7 

 17,088.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 50%הנחה  750

 

12 

 64,301.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 50%הנחה  750

 

46 

  94,028.00 

 

67 

 43,433.60 339לפי סעיף ' מ100 עד 60%הנחה  760

 

6 

 16,214.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 60%הנחה  760

 

13 

 51,117.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 60%הנחה  760

 

29 

 79,431.00 339לפי סעיף ' מ100 עד 60%הנחה  760

 

46 

  190,195.60 

 

94 

 21,670.00 339 מוסדות לפי סעיף 66%הנחה  766

 

2 

 159,578.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 70%הנחה  770

 

7 

 20,654.00 339לפי סעיף '  מ100 עד 70%הנחה  770

 

10 

 41,261.20 339לפי סעיף '  מ100 עד 70%הנחה  770

 

22 

 76,700.80 339לפי סעיף '  מ100 עד 70%הנחה  770

 

42 

  298,194.00 

 

81 

 32,961.00- 339לפי סעיף ' מ100 עד 80%הנחה  780

 

9 

 29,222.90 339לפי סעיף ' מ100 עד 80%הנחה  780

 

15 

 81,237.10 339לפי סעיף ' מ100 עד 80%הנחה  780

 

40 

 218,482.70 339לפי סעיף ' מ100 עד 80%הנחה  780

 

113 

 1,102,607.00 כ הנחות"סה 

 

529.00 
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  :עיקרי הממצאים וההמלצות

 

 19- חברי הוועדה קיימו כ, 2009נמצא כי ועדת ההנחות הייתה פעילה במהלך שנת - 1

 וגם לבקשות למתן הנחות 2009 בקשות למתן הנחה וארנונה לשנת 880- ישיבות ודנו בכ

. רטרו לשנים עברו

. הביקורת מציינת בחיוב את תפקוד חברי ועדת ההנחות

נמצא כי ועדת ההנחות אישרה מתן הנחות רטרו לבעלי נכסים שנפטרו וזכאים להנחות - 2

. בשנה השוטפת

ההנחות שנתנו עבור שנים קודמות ועדת ההנחות הסתמכה על נוהל מחיקת חוב שבצו 

פי החוק לתת הנחה ולמחוק חוב בהתאם לתקנות באותה -המועצות המקומיות המאפשר על

אישור מליאת המועצה , י משרד הפנים"שנת מס לפי טבלת מבחן ההכנסה כפי שפורסם ע

. ולרוב בהתאם לחוות דעת משפטית פרטנית עבור כל מקרה ומקרה

לציין כי בעת עריכת דוח זה הובא לידיעת הביקורת מגזבר המועצה כי נערכו ונשלחו 

רשימות בגין הנחות הרטרו למשרד הפנים לקבלת אישור לביצוע הנחות הרטרו ואשר 

. הובאו לדיון בוועדת ההנחות במועצה ונתקבלו בגינם חוות דעת משפטיות

 

: המלצה

הביקורת ממליצה על עריכת רשימות שמיות עבור החוב האבוד אשר רשום - 1

ולהביאם לדיון בפני  , בספרי המועצה מזה שנים רבות ולא ניתן לגבות את חובות אלה

 .הוועדה למחיקת חובות 

עובדי הגבייה למספר את הבקשות למתן ההנחה אשר נתקבלו מהאזרחים הזכאים            על -2 

   להנחה ולתייק את הבקשות לפי סדר ומספר רץ ובכך למנוע מצב שבו מגיש אחרון  

 .דנים  בו ראשון
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 2פרק 

 31/12/09– חובות חברי המועצה 

ח משרד "נערכה לצורך מעקב אחר יישום דו, הביקורת בעניין חובות חברי המועצה 

שהעלה שמותיהם של מספר חברי המועצה החייבים סכומים גדולים  , 2008הפנים לשנת 

בחלקם מדובר בחובות ישנים ובסכומים גבוהים , לקופת המועצה בגין ארנונה ומים 

. במיוחד

 : 31/12/09להלן פירוט חובות חברי המועצה ליום  -1

 

  ₪/סכום החוב              מהות החוב              שם חבר המועצה החייב                 'מס

 

 38842                              ארנונה ומים                           כנאענה כ-                   1

 48202                  ארנונה ומים                            .        עטיארה -                   2

 2559          2009יתרת ארנונה  *                              .    יחיא ז-                   3

יש הסדר קבוע לניכוי מהמשכורת החודשית עבור תשלומי הארנונה *                      

 19988זייד עבד אללה                            ביוב                              -                   4

וחברי מועצה אינם יכולים לנצל , אמון הציבור בנבחריו הינו מקור סמכותה של הרשות 

.  את מעמדם הציבורי כדי להתחמק מתשלום חובותיהם למועצה 

בכבודו , נמצא כי חבר המועצה וראש ועדת הביקורת במועצה מר עבד אלחמיד טיארה - 2

העלים ממחלקת הגבייה , מחזיק בבעלותו עסק משגשג בענף פחחות וצבע לרכב , ובעצמו 

פי הרישומים -על. את העובדה באשר לגודל השטח התפוס עבור העסק שבבעלותו 

ר ונמצא כי הוא " מ24במחלקת הגבייה מופיע על שמו של חבר המועצה עסק בשטח של 

מ לקבל " תוכנית ותשריט עבור העסק למשרד איכות הסביבה ע14/06/05הגיש ביום 
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ר " מ213אישור לרישיון עסק המעיד על כי  השטח האמיתי של העסק שבבעלותו הינו 

. ר " מ24ולא 

ידע על ההפרש שבין הרשום בגבייה לבין הרשום , סבורני כי חבר המועצה טיארה 

בתוכנית שהגיש למשרד איכות הסביבה והעדיף לשמור על שתיקה במקום לדרוש תיקון 

!! המעוות 

הטוהר , הנאמנות , מידת המוסר , מעמדו של נבחר הציבור כנאמן הציבור : כלל יסוד הוא 

מ להבטיח על כללי המינהל "וזאת ע, וניקיון הכפיים הנדרשים ממנו הינם גבוהים מאוד 

. התקין 

 עבור חלק מחובו למועצה באמצעות 2003 טיארה שלם בשנת .נמצא כי חבר המועצה ע-3

והועברו לטיפולו של  (ח" ש25700)המחאות אשר בחלקם לא כובדו במועד פירעונם 

ח "ד חיצוני שגבה והעביר למועצה עד לעריכת הדו"עו

.  אשר נרשמו לזכות החייב בארנונה  ₪ 11200- כ

מ לקבל רישיון לניהול עסק מיום "נמצא כי חבר המועצה טיארה הגיש בקשה למועצה ע- 4

 ומאז הוא מפעיל את 22/09/94 ואכן קבל את הרישיון אשר פג תוקפו ביום 23/09/93

. העסק ללא רישיון לניהול עסק מהמועצה 

 :  המלצות

על המועצה להמשיך בנקיטת אמצעי האכיפה במיוחד כנגד עובדי המועצה וחברי  -1

. המועצה החייבים כספים עבור הארנונה 

חבר ועדת , ר ועדת הביקורת "יו, הביקורת מצפה ממר טיארה שהוא חבר מועצה  -2

ולפנות למחלקת הגבייה במועצה , לשמש מופת ודוגמא , ועדת הערר -ההנחות ו

ולאחר ביצוע , ר " מ213- ר ל" מ24- ולבקשם לעדכן את שטח העסק שברשותו מ

ר רטרו מאז פתיחת העסק " מ189העדכון עליו ולשלם גם עבור ההפרש של 

 .כמדווח 

הסכום המשוערך  –  שנים  רטרו 7          הביקורת בדעה כי יש לחייבו עבור הפרש זה 

 ₪ . 39000-  שנים מסתכם בכ7          עבור ההפרש ל 
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על חבר המועצה להסדיר ולשלם את חובו ,  שבהמלצות 2בנוסף לאמור בסעיף  -3

עבור הארנונה למגורים והיתרה המצטברת  ₪ 46145המצטבר ולמועצה בסך של 

ידו -דבר שטרם נעשה על . (ר" מ24 )עבור הארנונה לעסק  ₪ 2057בסך 

. כמתחייב 

ר ועדת הביקורת להוציא רישיון עסק או לחילופין "יש לחייב את חבר המועצה ויו -4

 .עסק ללא רישיון דינו להסגר - לפעול לסגירותו 

 

י חוק ולנקוט "הביקורת פונה לראש המועצה ולגזבר המועצה לפעול כמתחייב עפ -5

בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותם כנגד חברי המועצה החייבים ארנונה 

ובמידה ולא תהיה היענות מצידם  של חברי המועצה החייבים סכומים גדולים 

או /הביקורת ממליצה לראש המועצה לפנות למשרד הפנים לקבלת ייעוץ ו, במיוחד

 .אשור לתחילת הליך של פקיעת החברות שלהם במועצה

 

 3פרק 

תאגיד מי עירון  

אשר נועד להביט את יעוד ההכנסות ,  אושר בכנסת תוך תאגידי מים וביוב 2001בילוי 

, תחזוקתן והפעלתן , ממתן שירותי מים וביוב להשקעה בפיתוח ובשיקום מערכות אלה 

. לאשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב העירוני ולהביאן לניהול עסקי מקצועי 

* 2001-א"תשס, להלן עיקרי חוק תאגידי מים וביוב

 (15/06/06תיקון אחרון )

פרשנות : 'פרק א

: מטרותיו של חוק זה הן (א). 1

במחירים , איכות ואמינות נאותים, להבטיח רמת שירות (1)

; בתחום שירותי המים והביוב, סבירים ובלא הפליה

להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב  (2)
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; הפעלתן ומתן השירותים, לצורך השקעות במערכות המים והביוב

ושיתוף , לאפשר גיוס הון להשקעות במשק המים והביוב (3)

; משקיעים פרטיים בבעלות ובחלוקת הרווחים

מקצועי ויעיל של מערכות המים והביוב , להביא לניהול עסקי (4)

; ברשויות המקומיות

שמירה על מקורות , לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים (5)

איכות הסביבה וערכי טבע ונוף ומניעת , בריאות הציבור, המים

; ככל שהדברים נובעים ממשק המים והביוב, זיהום הים והנחלים

. לעודד תחרות במתן שירותים הקשורים במשק המים והביוב (6)

לפי , לשם השגת מטרות החוק יוסמכו הרשויות המקומיות להקים (ב) 

שתפקידן העיקרי יהיה לתת שירותי מים , חברות לשירות ציבורי, חוק זה

באיכות , על החברות יוטלו חובות לעניין מתן השירותים; וביוב בתחומיהן

יוסמכו לגבות את התשלומים בעד , נאותה לכלל התושבים בלא הפליה

והן יהיו נתונות לפיקוח הממונה ולבקרת  , השירותים

. אשר תקבע גם את תעריפי השירותים, איכות ועלויות השירותים בידי הרשות

הפעלת משק המים והביוב באמצעות חברה : 'פרק ב

או פעילות , רשות מקומית רשאית להחליט כי פעילות חיונית שלה (א. )2

, יבוצעו בידי חברה שהיא תקים למטרה זו, חיונית יחד עם פעילות נוספת שלה

או פעילות , ומספר רשויות מקומיות רשאיות להחליט כי פעילות חיונית שלהן

חיונית יחד עם פעילות  

החליטו רשות ; יבוצעו בידי חברה שהן יקימו במשותף למטרה זו, נוספת שלהן

, תוקם החברה לפי הוראות חוק זה, מקומית או רשויות מקומיות כאמור

. והוראות חוק זה יחולו על החברה

, החלטה כאמור בסעיף זה טעונה אישור מועצת הרשות המקומית (ב) 

ובלבד שבכל , לפי העניין, או אישור כל אחת ממועצות הרשויות המקומיות

. מקרה ראש הרשות המקומית הצביע בעד ההחלטה

לא תעביר רשות מקומית את משק המים או משק הביוב שבתחומה  (ג) 

. אלא אם כן הוא חברה שהוקמה לפי חוק זה, להפעלה בידי גורם אחר
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רשות מקומית לא תפעיל בעצמה את שירותי המים והביוב שבתחומה .  3

. אלא באמצעות חברה, החל בתום שש שנים מיום תחילתו של חוק זה

זכויות והתחייבויות , נכסים, העברת עובדים

וביניהן לבין , הרשות המקומית והחברה רשאיות להסכים ביניהן (א). 4

על , הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשות המקומית

העברת עובדי הרשות המקומית משירות הרשות המקומית לשירות החברה 

נחתם הסכם להעברת עובדים יחולו ; (הסכם להעברת עובדים— להלן )

: שלא יקדם ליום תחילת פעילות החברה, הוראות אלה מיום תחילתו

עובד הרשות המקומית שנקבע בהסכם להעברת עובדים יהיה  (1)

; עובד החברה החל ביום שנקבע בו

עובד הרשות המקומית שהיה לעובד , על אף האמור בכל דין (2)

לא יהיה זכאי להטבות פרישה כלשהן , (1)החברה כאמור בפסקה 

והוא לא יהיה רשאי לתבוע מן הרשות המקומית את , בשל ההעברה

, זכויותיו מכוח יחסי עובד ומעביד בשל תקופת היותו עובד שלה

. שהחברה קיבלה על עצמה בהסכם להעברת עובדים לקיים אותן

 21כמשמעותה בסעיף , לגבי תקופת היות החברה חברה עירונית (ב) 

יהיו הסכמי העבודה בין החברה לבין , 1985-ה"תשמ, לחוק יסודות התקציב

שעניינם תנאי , הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי החברה

וכן חוזים אישיים בין החברה לבין , שכר והטבות אחרות, שינויי תקן, עבודה

אין בהוראות ; טעונים אישור שר הפנים ושר האוצר, עובדיה שעניינם כאמור

. סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוק האמור לעניין חברה עירונית

 

לבדה או יחד עם רשויות מקומיות , רשות מקומית שהקימה חברה (א). 5

תעביר לחברה את כל זכויותיה בנכסים התפעוליים ששימשו ערב , אחרות

— לרבות , הקמת החברה את משק המים והביוב של הרשות המקומית

; מערכת המים ומערכת הביוב (1)

; בריכות ותחנות שאיבה (2)
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; מתקני טיהור וסילוק של שפכים (3)

; ציוד מכני ואלקטרוני המשמש את מערכות המים והביוב (4)

. סקרים וכיוצא באלה, מפות, תכניות (5)

לענין נכסים תפעוליים , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (1א) 

רשאית , כמשמעותם באותו סעיף שבבעלות רשות מקומית ערב הקמת החברה

במקום ,  שנים49-הרשות המקומית להעביר לחברה זכויות חכירה בלבד ל

. בעלות

הרשות המקומית רשאית להעביר לחברה זכויות בנכסים נוספים  (ב) 

את משק המים והביוב שלה או פעילות נוספת , ערב הקמת החברה, ששימשו

מחסנים , מעבדות, בתי מלאכה, משרדים, לרבות זכויות במקרקעין, שלה

. וציוד לשעת חירום

תבוא החברה , (ב)11אישר הממונה את הסכם ההעברה לפי סעיף  (ג) 

, מיום תחילת פעילות החברה, לעניין הזכויות בנכסים שהועברו בהסכם

לרבות , על אף האמור בכל דין ובכל חוזה, במקום הרשות המקומית לכל דבר

ואולם אם , זכויות בעל השעבוד יהיו כלפי החברה; חוזה בדבר שעבוד הנכסים

כי ההעברה פוגעת פגיעה מהותית , לבקשת בעל השעבוד, קבע בית המשפט

רשאי הוא לצוות כי הרשות המקומית תמשיך להיות חייבת כלפי , בזכויותיו

. בעל השעבוד יחד עם החברה

לרשות מקומית , רישיונות והקצבות שניתנו לפי חוק המים (ד) 

יועברו לחברה , לבדה או יחד עם רשויות מקומיות אחרות, שהקימה חברה

אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של ; החל ביום תחילת פעילות החברה

. נציב המים לפי החוק האמור

 

לבדה או יחד עם רשויות מקומיות , רשות מקומית שהקימה חברה. 6

התקשרויות , תעביר לחברה את זכויותיה וסמכויותיה לפי הסכמים, אחרות

בכל הנוגע להפעלת מערכות המים והביוב  (הסכמים- בסעיף זה )ועסקאות 

מיום תחילת ; ולמתן שירותי המים והביוב ערב יום תחילת פעילות החברה

והחובות , יהיו הזכויות והסמכויות כאמור נתונות לחברה, פעילות החברה
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וההתחייבויות המוטלות על הרשות המקומית לפי ההסכמים יהיו מוטלות על 

על אף האמור בכל , והיא תבוא במקום הרשות המקומית לכל דבר, החברה

. חוזה ובדיני המחאת חיובים

כללים , לאחר התייעצות עם הממונה, שר הפנים ושר האוצר יקבעו (א). 7

; לעניין התנאים שבהם יועברו הנכסים והזכויות מן הרשות המקומית לחברה

לקבוע כללים ועקרונות , בין השאר, לעניין זה יהיו השרים האמורים רשאים

: בעניינים אלה

; חישוב שווי הנכסים המועברים (1)

קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר כתמורה להקצאת מניות  (2)

; בחברה

ותנאי , קביעת החלק של הנכסים אשר יועבר לחברה כהלוואה (3)

. לרבות שעבוד נכסים להבטחת פירעונה, ההלוואה

הזכויות והחובות אשר יועברו כאמור בסעיפים שלעיל  , הנכסים (ב) 

בכפוף , ותנאי העברתם ייקבעו בהסכם בין הרשות המקומית לבין החברה

הסכם כאמור טעון אישור הממונה והוא ; (א)לכללים שייקבעו לפי סעיף קטן 

. יאשרו אם נוכח כי ההסכם תואם את הכללים ואת הוראות חוק זה ומטרותיו

 

כל תביעה שהייתה תלויה ועומדת מטעם הרשות המקומית או נגדה  (א). 8

לנכסי , לפני יום תחילת פעילות החברה בקשר לתפעול משק המים והביוב

להתקשרויות או , להסכמים, מערכות המים והביוב או בקשר לרישיונות

וכן כל עילה של תביעה כזו שהיתה קיימת , 11 עד 8עסקאות כאמור בסעיפים 

. יוסיפו לעמוד בתוקפן כאילו לא נעשתה ההעברה האמורה, אותו זמן

רשאי , ובדיני המחאת חיובים (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב) 

או סוגי , הממונה להורות או לאשר כי לעניין תביעות או עילות מסוימות

ואולם אם קבע בית , תבוא החברה במקום הרשות המקומית, תביעות ועילות

, כי הדבר פוגע פגיעה מהותית בזכויותיו, לבקשת תובע או מבקש, המשפט

רשאי בית המשפט לצוות כי הרשות המקומית תמשיך להיות צד לתביעה יחד 

. עם החברה
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הסכמים בין הרשות המקומית לבין החברה בכל הנוגע להקמת  (א). 9

יהיו פטורים ממס בולים לפי , זכויות וחובות ביניהן, החברה ולהעברת נכסים

הוראה זו תחול כל עוד החברה ; 1961- א"תשכ, חוק מס הבולים על מסמכים

. (ב)59כהגדרתה בסעיף , היא בשליטת הרשות המקומית

ולעניין חוק מיסוי ,  לפקודת מס הכנסה88- ו21לעניין סעיפים  (ב) 

יחולו לגבי נכס שהועבר , 1963-ג"תשכ, (מכירה ורכישה, שבח)מקרקעין 

: הוראות אלה, מהרשות המקומית לחברה לפי סימן זה

כפי שנקבע , המחיר המקורי של נכס יהא שוויו ביום ההעברה (1)

;  בהתאם לכללים 

כפי , שווי הרכישה יהא שווי הזכות במקרקעין ביום ההעברה (2)

;  11שנקבע בהתאם לכללים לפי סעיף 

; יום הרכישה יהיה יום ההעברה (3)

העברת הזכות במקרקעין מהרשות המקומית לחברה תחויב  (4)

ולא תחויב  (2) משוויה לפי פסקה 0.5%במס רכישה בשיעור של 

; במס מכירה

יום חתימת הסכם ההעברה של הנכסים " - יום ההעברה", לעניין זה

. מהרשות המקומית לחברה

 שירותי מים  

בכמות ובאיכות , חברה תמכור ותספק מים ברציפות וביעילות. 10

בהתאם , לכל צרכן בתחומה בלא הפליה, הנדרשים לפי כל דין ותנאי הרישיון

 102ולתעריפים שנקבעו לפי סעיף , 99לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 

.  לחוק

— רשאית חברה , לשם מילוי חובותיה    ובכפוף לתנאי הרישיון. 11

  ,להחזיקם, לחכור או לשכור מפעלי מים, לרכוש, להקים (1)

; להפעילם ולתחזקם

גם להפיקם — ואם קיבלה רישיון להפקת מים , לקנות מים (2)

ולעשות כל פעולה אחרת שתידרש , לחפור ולצייד בארות, בעצמה

; למטרה זו
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; להקים מערכת מים ולחברה למקרקעין (3 )

; להקים מיתקנים ולבצע פעולות לניטור ולשיפור איכות המים (4 )

; להתקין ולתחזק מדי מים ולבצע מדידה של המים הנצרכים (5 )

  לבצע פעולות נלוות הקשורות במישרין בביצוע פעילויות (6)

. כאמור בסעיף זה

 שירותי ביוב

תטהרם או תספקם בהתאם לכללים וברמה , חברה תאסוף שפכים. 12

בהתאם , בלא הפליה, לכל צרכן בתחומה, כנדרש לפי כל דין ותנאי הרישיון

ולתעריפים שנקבעו לפי סעיף , 99לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 

.  שבחוק 102

— רשאית חברה , לשם ביצוע חובותיה  ובכפוף לתנאי הרישיון (א). 13

; להקים מערכת ביוב ולחברה למקרקעין (1)

; להקים מיתקנים ולבצע פעילות לניטור שפכים (2)

 פעילויות  לבצע פעילויות נלוות הקשורות במישרין בביצוע (3)

. כאמור בסעיף זה

,     (ביוב) לחוק הרשויות המקומיות 15- ו14, 10הוראות סעיפים  (ב) 

 והתקנות    13והוראות סעיף , יחולו על חברה, 1962–ב"              תשכ

לחוק האמור יחולו על תכניות של    (ב)55             שהותקנו לפי סעיף 

 .             החברה

 אישרה הצטרפות 13/5/2007קרע בישיבתה מיום -המועצה המקומית כפר

המועצה לתאגיד מי עירון אשר הוקם על פי חוק ובאשור משרד הפנים בשנת 

. מ" כחברה בע2008

: בעלי המניות ושיעורי אחזקתם  

 שיעור החזקה 70,162המניות המוחזקות ' מס, פחם .א.עיריית א -1

70,16% 

  27,41% שיעור החזקה 27,408המניות המוחזקות ' מס, כפר קרע.מ.מ -2
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 2,43% שיעור החזקה 2,430המניות המוחזקות ' מס, ה "בסמ.מ.מ -3

מועצה מקומית מעלה עירון ומועצה מקומית ערערה נמצאות בתהליך  -4

 .2010לתאגיד בשנת , הצטרפות 

איסוף ובטיפול , אספקת שירותי מים : המטרה שלשמה הוקם התאגיד 

 .ל וכן לעסוק בכל עיסוק חוקי"השפכים והביוב בתחומי הרשויות הנ

:- עיקרי ההסכם שנחתם עם התאגיד 

 :-נכסים שיעברו מן המועצה לתאגיד ימומנו כלהלן  -1

 באמצעות הלוואות בעלים אשר 40%–  באמצעות הון מניות ו 60% -

 .תיפרע באמצעות פירעון מלוות הביוב של המועצה 

הרשות מעבירה את מלוא זכויותיה למים במקורות ובמכוני טיהור  -2

. שפכים לתאגיד החל מהיום הקובע בהסכם

ביום הקובע יועברו מהרשות לתאגיד כל המחוברים לקרקע ובכלל זאת  -3

... ב "מגופים וכיו, מחקני צנרת הידרנטים , מערכת השונות 

ביום הקובע יועברו מלוא הזכויות הקנייניות של משק המים והביוב  -4

 :מידי הרשות לידי התאגיד ובכלל זאת 

 .  3' ש לביוב מס"ת -

 .ש למים ראשית "ת -

 .ש למים למגדל "ת -

 99/10/12184חלקה / ק הידועה כגוש " מ300 ,1' בריכת מים מס -

 99/10/12184חלקה / ק הידועה כגוש " מ1200 , 2' בריכת מים מס -

קרע שיוצבו -התאגיד ישאיל עובדי המועצה המקומית כפר: עובדים  -5

י הסכם להצבת עובדים למשך תקופה של שלוש "לעבוד בתאגיד עפ

בה תבחן קליטתם כעובדי תאגיד או תופסק עבודתם בתאגיד , שנים 

ויוחזרו לעבודה במועצה במידה ותהיה אפשרות לקליטתם בחזרה 

. לעבודה במועצה

י הסכם שירותי "קרע תספק לתאגיד שירותי גבייה עפ-מועצת כפר -6
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 3%גבייה לזמן קצוב ובתמורה ישלם התאגיד לראשות מדי חודש 

מסך כל התשלומים שהרשות גבתה והעבירה לתאגיד באותו החודש 

 . חודש 12י ההסכם שתוקפו "עפ

 ומשוד הפנים התחייב להעביר 2009החברה החלה את פעילותה בשנת 

 1088למועצה מענק בשל הצטרפותה לתאגיד משק המים והביוב סך של 

ח "ע₪  אלף 816 סך של 12/08מתוכם הועבר למועצה בחודש ₪ , אלף

. המענק 

 

 

י המועצה במפעל המים והביוב ב "ח הכנסות והוצאות ששולמו ע"ן דוללה

2009 . 

י המועצה "ח הכנסות והוצאות ששולמו ע"דו

 2009– במפעל המים והביוב 

 31.12.2009עד 

 

 

     הערות                              )₪(      הוצאות                                       פירוט

מפעל המים                        

נור אבו ,מוסטפא מסארוה ,עותמאן עתאמנה  499,481 שכר   עובדי מחלקת  מים

 9/2009נועמאן אבו עטא עד חודש , פנה 

  53,290 דלק ושמנים

  24,878 תיקונים

  154,691 חומרים

  16,042 קבלניות

  144,084 חשמל

תיקון    מדי ,אגרות)הוצאות שונות 

 (מים רשיונות

39,872  

  144,316 ציוד יסודי
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   מפעל הביוב

 פריד מסארוה 79,025 שכר עובד אחזקה ביוב

  55,126 חשמל ביוב

  1,057,058 קבלניות ביוב.ע

  679 מתקני סינון

  1,854,521 2009הלוואות ביוב שנפרעו בשנת 

  4,123,063 2009כ הוצאות בשנת "סה

 1,694,000הכנסות מהשתתפות בעלים בגין  חיבורים שלא ביצעה המועצה   

  

: ממצאים 

נמצא כי משרד הפנים טרם העביר את יתרת מענק הצטרפות המועצה  -1

. ₪  אלף 272לתאגיד בסך של 

עבור הלוואות ₪  אלף 1855-  כ2009נמצא כי המועצה שלמה בשנת  -2

 .ביוב

המים והביוב הועבר , נמצא כי אף לא עובד אחד מעובדי מחלקת הגביה  -3

ואין  אף , הושאל כעובד בתאגיד כמוסכם בין המועצה והתאגיד / 

 .עובד מטעם המועצה  בתפקיד המתאם שבין המועצה לתאגיד 

, המים במועצה יצאו לפנסיה במהלך שנה זו ' לציין כי חלק מעובדי מח

. וחלקם הועברו לתפקידים אחרים 

 

:- המלצות

 

. יש לערוך התחשבנות עם התאגיד .1

. לדרוש יתרת מענק ההצטרפות ממשרד הפנים .2
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 4פרק 

בטיחות במוסדות החינוך 

. 1949– ט "בתש, בחוק לימוד חובה" רשות חינוך מיקומית"מועצת כפר קרע הינה 

חייב את הרשות המקומית להבטיח את ביטחונם של השוהים , משרד החינוך בהוראותיו

. ולדאות לקיום מיגון מתאים לשעת חירום, במוסדות החינוך שבתחומו

מפורטות הנחיות , "מדריך לניהול הבטיחות במערכת החינוך "('ב)6/ ב"ל תשס"בחוזר מנכ

. לניהול ולקיום נכון של הוראות הבטיחות במוסדות חינוך

משרד החינוך הוא משרד ממלכתי האחראי על מערכת "בעמוד שבע פרק מבוא נאמר 

:  אחריותו של המשרד בתחומי הבטיחות והגהות מתבטאת, החינוך במדינת ישראל

. ל"נהלים ותקנים בחוזרי המנכ, בפרסום דרישות בטיחות מחייבת בדרך של הנחיות- 1

בקיום פיקוח ובקרה על ישומן ועל ביצועם בפועל של הדרישות המחייבות באמצעות - 2

י "ביקורות המתבצעות ע, ביקורות מדגמיות מעת לעת בזמן ובמקום שהמשרד קובע

. מדריכי בטיחות

. בהכשרה של בעלי תפקידים בתחומי הבטיחות והגהות- 3

בנוסף מגדיר נוהל הבטיחות את תפקיד הרשות המקומית בניהול הפתיחות במוסדות 

יחד עם הנהלות מוסדות , הבעלות, הרשות במקומית "( לחוזר30' עמ'  ב3.4.3)החינוך 

". החינוך תבטיח את בטיחותם של התלמידים ושל הבאים בשערי המוסד

:  בין השאר נקבעו בחוזר ההנחיות האלה

. מוסדות החינוך והמנהלים וקבעו מדניות כתובה להבטחת הבטיחות והגהות- 1

הערכת סיכונים : היעדים הקבועים לבטחת הבטיחות והגהות במערכת החינוך יהיו אלה- 2

, למורים, המשותפת לתלמידים)ספרית -הפעלת ועדת פתיחות בית, כמשימה לימודית

עריכת מבדק בטיחות , (להורים ולנציגי הרשות המקומית, ספרי-לרכזי הבטיחות הבית

, נקיטת פעולות מתקנות בהתאם לקריטריונים שנקבעו, ספר ולגני הילדים-שנתי לבתי

.  משעורי שעת מחנך לתחקירי תאונות ואירועי בטיחות שונים10%- והקדשת כ

תגבש ותיישם תוכנית לסילוק מפגעי בטיחות ולעריכת  (או הבעלות)הרשות המקומית - 3

התוכנית תופעל בשיתוף הנהלת המוסד . ובמתקנים, בחצרות, בתשתיות, תיקונים במבנים

. שנתי-שנתי ורב, מיידי: החינוכי ובהיוועצות עם וועד ההורים המרכזי בשלושה טווחי זמן

מנהל המוסד החינוכי ינהל את הבטיחות במוסד שהוא מופקד עליו ויפעל ליישום - 4
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מנהל המוסד ימנה מורה לתפקיד רכז הבטיחות בבית , נוסף על כך. דרישות החוק והתקנים

. הספר

ספרי בעלי התפקידים והסמכויות -נוסף על מנהל המוסד ועל רכז הבטיחות הבית- 5

הממונה על , המפקח המקצועי, המפקח הכולל: במערכת הבטיחות בתחום הבטיחות יהיו

בחוזר צוין כי גם אלה יהיו בעלי )הבטיחות במוסדות החינוך במחוז ויועץ הבטיחות המחוזי 

המדריך המקצועי והמורה , המורה המקצועי, מרכז המקצוע, מחנך הכיתה: תפקידים

. (התורן

נוסף על האמור לעיל בדבר אחריות הרשות המקומית לגיבוש תוכנית לסילוק מפגעי - 6

ובהן מינוי מנהל בטיחות של , מפורטת בחוזר רשימת דרישות מהרשות המקומית, בטיחות

. מוסדות החינוך בכל רשות

מגדיר את תפקידו של בעל התפקיד האחראי  (32'  עמ2תת סעיף '  ב3.4.3)הנוהל - 7

מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך : "לנושא הבטיחות במוסדות החינוך ברשות המקומית

הבעלות מסייע לממונה ברשות בכל הקשור לניהול הבטיחות במוסדות / ברשות המקומית

". החינוך ומרכז את הטיפול השוטף בנושא זה

היא הנותנת מענה לנושא הבטיחות בכל מוסדות החינוך שבכפר , מחלקת החינוך במועצה

 .ט המועצה"ובשיתוף עם המחלקה התכנית וקב

 :ממצאים

. שנתית בנושא הבטיחות והגהות-אין למועצת כפר קרע תוכנית ניהול בטיחות רב- 1

לא מבוצעות בדיקות תקינות מתקני משחקים שבחצרות גני ילדים ובתי הספר והדבר - 2

. נעשה אך ורק בעת הצורך לחידוש הרישיון של משרד החינוך

הביקורת תתייחס בדוח זה למפגעים הבטיחותיים בבית ספר יסודי אלחכים ובית ספר - 3

: תיכון

:  בית ספר יסודי אלחכים- 3.1    

,   ברזלים וזבל, מליאה באבנים,החצר ,מערבית וצפונית לבניין ההנהלה - 3.1.1           

פתחי המילוט של המקלט ניתנים לטיפוס דבר המהווה סכנת פגיעה  ,                      כמו כן

.                      לתלמידים

ישנם קבלי חשמל מונחים על גגון הבניין הדרומי המשמש חצר פעילות  - 3.1.2           

או  /                     בצורה מסוכנת מאוד ללא תעלות ומהווה סכנה ממשית להתחשמלות ו

.                      מעידה
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. גופי התאורה אינם מוגני מים וקיימת סכנת התחשמלות, בתאי השירותים- 3.1.3           

בחלק מגלגלוני הכיבוי אין מזנקים לזרנוקי הכיבוי כמתחייב דבר שלא  - 3.1.4           

.                      ייתן מענה בשעת שריפה

, ס נמצאו שני בלוני גז הצמודים לקיר"בצדו הדרומי של בניין הנהלת בי- 3.1.5           

. נגישים ואינם מוגנים ומהווים סכנה של ממש,                      הבלונים חשופים
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: ש אחמד עבדללה יחיא"ס תיכון ע"בי- 3.2

מצידו הדרומי של המקלט צמוד לשירותי הבנות נמצא פתח במסגרת  - 3.2.1           

.                      הברזל דבר המהווה סכנה ממשית של נפילה ופגיעה

נמצא כי גלגלוני הכיבוי נמצאים בארונות סגורים דבר שלא ייתן מענה  - 3.2.2           

.                      מהיר בעת שריפה

נמצא כי מערכת גילוי האש אינה עובדת בכל הקומות של בית הספר ויש  - 3.2.3          

.                     צורך דחוף לבדיקת התקינות והתקנת החסר

ס תיכון מוצבים  "נמצא כי בקיוסק המוצב בצדו הדרומי של חצר בי- 3.2.4          

וקיימת סכנה , ללא מסגרת מגון ועם צנרת גז חשופה לכל,                     בלוני גז גדולים

מ למסגר את הבלונים "הביקורת פנתה בדרישה לבעל הקיוסק ע,                     ממשית

. ס לבלונים אלה"                    ושלא תהיה נגישות לתלמידי בי
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: המלצות

, מתקני החצר בגני הילדים ובבתי הספר הנן בעלות חשיבות רבה בשגרת גן הילדים- 1

, ובתי הספר יחד עם זאת בתקן שאינו תקין עלול להסב נזק רב לילדים השוהים בגן

בדיקות חודשיות ויזואליות , י הנוהל"המשמעות הינה שיש לבצע בדיקות כפי שנקבעו ע

. ידי גורם מוסמך ומאושר אחת לשנה-ידי הרשות המקומית ובדיקות על-על

יש לבדוק את כל גלגלוני הכיבוי שבמוסדות החינוך ולהשלים את החסר ושיהיו נגישים - 2

. בעת הצורך

, יש צורך בקיום בדיקה מקיפה שנתית בכל בתי הספר בעניין תקינות מערכת החשמל- 3

. 'וכו...מערכות גילוי האש

ס תיכון "ס אלחכים ולבקש מבעל הקיוסק שבבי"יש לפעול להסרת בלוני הגז שבבי- 4

ומומלץ לקבל חוות דעת ממוחה בטיחות בעניין מידת , למסגר את בלוני הגז או להסרתם

. ובאם הבלונים יישארו במקומם ועם מסגרת מתאימה, הסכנה
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 5פרק 

חזות הכפר ושילוט 

י המועצה "שיפור פני הכפר הינו חלק מתחום מתן השירותים הניתנים לתושב ע

תחזוקת הכבישים , ומאחריותה של המועצה לטיפוחה ושמירתה של  חזות הכפר 

התקנת אמצעי בטיחות וסימון הכבישים , טיפוח ותחזוקה של פארקים וגנים , והמדרכות 

..... הסדרת שילוט העסקים ועוד, התקנת לוחות מודעות  , והמדרכות 

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה 

בעזרתם של חוקים אלה מממשת הרשות המקומית את סמכויותיה כלפי , של הרשות 

. התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים 

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות המקומית על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם 

וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעולות , פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות 

. של המועצה עבור התושבים ונכסיהם

במועצה מקומית כפר קרע קיים חוק עזר בעניין הסדרת השילוט אשר מטרתו להבטיח את 

מניעת מטרדים ולקבוע נורמות ביחס לשילוט המותר , בריאות התושבים , ביטחון הציבור 

: להלן נוסח החוק . בישוב 

 -1992ג"התשנ, (מודעות ושלטים)חוק עזר לכפר קרע 

:                                            פורסם  80' עמ, )1.12.1992(ג "תשנ, 496ם " חש  

 4' עמ, )26.9.1996(ז "תשנ, 564ם " חש  :תיקונים

מתקינה המועצה , לפקודת המועצות המקומיות- 24 ו23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 :המקומית כפר קרע חוק עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1

 ;המועצה המקומית כפר קרע- " המועצה"

לרבות אדם שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לעניין הוראות - " ראש המועצה"

 ;חוק עזר זה



  

 33 

דרך הדבקה או הצגה או , הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפים- " פרסום"

שידור או הקלטה או כיוצא , חריטה, צביעה, הסרטה, הפצה או במסירת תכנו דרך הארה

 ;באלה

 ;הודעה המתפרסמת- " מודעה"

מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או כל - " שלט"

 ;כולל מודעה המורכבת מאותיות בודדות, צירוף של אלה

במקום עסק או בכל מקום אחר בתחום , במשרד, קביעת שלט במקום מגורים- " הצגה"

 ;המועצה

או מקום אחר , לוח מודעות שהקימה המועצה לשם הדבקת מודעות- " לוח מודעות"

 .הממוקם מחוץ לבנין, שייחדה המועצה למטרה זו

 

 מודעות ושלטים טעונים רישיון

ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או   ,  לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט)א( .2

  ) רישיון-להלן (אלא לפי רישיון מאת המועצה ,  להציג שלט בתחום המועצה        

 .         ובהתאם לתנאי הרישיון

 - ראש המועצה רשאי )ב(

 ; להתנות תנאים ברישיון בעת נתינתו ולהוסיף תנאים לרישיון שניתן)1(

 . לסרב לתת רישיון וכן לבטל רישיון שניתן)2(

 לא יינתן רישיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על  )ג(

 .     הוראות חוק עזר זה או דין אחר

 . מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברישיון)ד(

חמישה עותקים ממנה    , לפי דרישתו,  כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה)ה(

 .     ללא תשלום

תהיה במידות שנקבעו בתוספת  ,  מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח מודעות)ו(

 .     הראשונה

 . תקפו של רישיון להצגת שלט הוא עד תום השנה שבה הוא ניתן)ז(

 תשלום אגרות

3)  . מבקש רישיון ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השנייה)א.  
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 . אגרת מודעה תשולם בידי מפרסם המודעה או בידי מי שגרם לפרסומה)ב(

 . אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם בידי בעל הקולנוע או מנהלו)ג(

 . אגרת שלט תשולם בידי מציג השלט או בידי מי שגרם להצגתו)ד(

 תחולה

 -הוראות חוק עזר זה לא יחולו לגבי .  4

 ;של בתי המשפט או של המועצה,  מודעות ושלטים של הממשלה)1(

 ; מודעות ושלטים של גופים ציבוריים הקשורים למועצה)2(

 . שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה)3(

 שמירת מודעות

לא יקלקל ולא ילכלך   , לא יטשטש, לא ישבור, לא יפגום, לא יקרע, לא יסיר אדם .5

 .שלט או לוח מודעות,     מודעה

 דרכי פרסום אסורות

 .לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן העלול להיות מפגע לרבים.  6

 מסירת פרטים

אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל   ,  לא יפרסם אדם מודעה)א( .6

 .          בית הדפוס שבו הודפסה המודעה

 לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה למסור את  )ב(

 .      שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה

 סמכויות ראש המועצה

מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג  ,  ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב)א( .7

 .להסיר את המודעה או את השלט,          שלט ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון

רשאי ראש  , )א( לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )ב(

ולגבות את  ,     המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם

 .     הוצאות ההסרה או ההריסה מאותו אדם

 ( ראה ראש המועצה שאין לדעת את שמו ומענו של האדם כאמור בסעיף קטן )ג(

 .אף ללא מסירת דרישה בכתב, )ב(רשאי הוא להורות לפי סעיף קטן , )     א
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 פרסום על לוח מודעות

9)  . מודעה על לוח המודעות- חוץ מהמועצה - לא יפרסם אדם )א.  

נתמלאו  ,  המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים)ב(

 . ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השנייה2      הוראות סעיף 

 עונשין

ואם הייתה   ,  שקלים חדשים900 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה. 10

 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי  36 קנס -דינו ,       העבירה נמשכת

 .      שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין

 תוספת ראשונה

 ))ו(2סעיף (

 -מידות מודעות המתפרסמות בהדבקה על לוח מודעות 

  מ"רוחב בס                            מ"אורך בס                                      

 62  93  מודעה גדולה   

 62  46    מודעה בינונית   

                                                                31         46 מודעה קטנה                                  

 31  23  מודעה זעירה   

 תוספת שנייה

 ו"תשנ: תיקון

 ) 3סעיף (

                 

       שיעורי האגרה  בשקלים חדשים

,  בעד מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח המודעות או במקום אחר.   1

    -     לכל שלושה ימים או חלק מהם 

   

  20               מודעה גדולה   

  10 מודעה בינונית         

  6 מודעה קטנה         

  3 מודעה זעירה         
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  5לכל שבוע או חלק ממנו   ,        בעד מודעה המתפרסמת דרך הסרטה.2

 

בעד שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק ששטחו במטרים רבועים   (1.  )3

 -לשנה ,              כלהלן

  15         1               עד 

  20        2עד - 1 למעלה מ

  40        4עד - 2 למעלה מ

  65-         4 למעלה מ

. )1( כפל האגרה שנקבעה בפרט משנה -לכל שלט נוסף (2 )

לשנה, לכל מטר רבוע או חלק ממנו, שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק.   4

                                                                                              130  

 

 הביקורת בדקה את פעילות המועצה השוטפת בתחום מודעות ושילוט  כהמשך לביקורת 

 . 2003 משנת 4' ח ביקורת מס"שנערכה בעניין זה בדו

 : להלן  הממצאים העיקריים

נמצא כי המועצה לא יישמה את המלצות הביקורת בעניין הסדרת נושא השילוט  -1

 .של בעלי העסקים ואינה גובה עבורם דבר המקטין מהכנסות  המועצה

2-  

 בתי עסק מדווחים ופעילים 326- על פי רישומי מחלקת רישוי העסקים  ישנם  כ -3

 :בשטח שיפוט המועצה 

 עסקי מזון  110 -

  אטליז19 -

  נגריות31 -

  מוסכים ופחחות 37 -

  מסגריות 6 -

  מספרות8 -

  חנויות ספורט5 -

  מפעלי שימורים4 -
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  בתי מרקחת4 -

  מרפאות13 -

  משרדי ביטוח6 -

  משרדי רואי חשבון7 -

  משרדי הנדסה9 -

  משרדי נסיעות 3 -

  חומרי בניין16 -

  חנויות חשמל11 -

  מפעלי שיש5 -

 ריהוט/  דברי בית 10 -

  חנויות הלבשה 4 -

  ספריות 5 -

 פרחי נוי/ משתלות 4 -

 גז בישול / מפעלים שונים11 -

המדווחים למחלקת רישוי העסקים והלא מדווחים למחלקת רישוי )     עסקים אלה 

מציבים שלטי פרסומת ללא אישור וללא פיקוח המועצה  ואינם משלמים  (העסקים

. לקופת המועצה עבור השילוט כמתחייב בחוק העזר 

 

 .אין נהלים מחייבים למתן רישיונות ולחיוב עבור אגרת מודעות ושלטים  -4

 

המודעות וכמובן / או  רישום עבור השילוט /במחלקת רישוי עסקים אין כל תיעוד ו -5

 .אין הכנסות למועצה בגין אי יישום חוק עזר זה 

 

המועצה לא נוקטת בפעילות אכיפה כנגד בעלי עסקים אשר אינם פועלים לפי  -6

 .ולא מטילה עליהם ברירות כנס, הוראות חוק העזר 

 

וחלקם מהווה , הכפר מוצף במודעות ושלטים שחלקם פוגע בנוף ובאיכות הסביבה  -7

 .מפגע בטיחותי ובריאותי 
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המועצה מפסידה כספים רבים הזקוקה , חיוב באגרה  ורישיונות , בהעדר רישום  -8

 .להם בנסיבות הקיימות  

 

אין נוהל קיים בכתב המפרט את אופן הצבת השילוט של העסקים  הפועלים  -9

 .דבר המכער את  הנוף של הכניסה הראשית , בכניסה לכפר 

 

 

 

 

נמצא כי לצידי  כביש הכניסה הראשית של הכפר מוצבים  שלטי חוצות   -01

הנמצאים בשטח הגובל לאדמות מועצה אזורית מנשה  אשר  פוגעים בחזות הכפר  

גם גדר מפח לעסק , ומצדו של הצד השני של כביש הכניסה גם  מוצבים  שלטים 

. של מחסן  לבלוני גז וגם ערימות גדולות של חול 
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אנו נתקלים     , בצידי דרכים ורחובות רבים , הלכלוך וההזנחה עדיין ניכרים בכל מקום - 11

פסולת גינון וגיזום ומפגעים  , ניירת וניילונים ,       מדי יום בערימות של פסולת מצוקה 

. וחבל שאלו הם פני הדברים,       אחרים 
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: המלצות 

שיפור חזות הכפר מטמיע את ערך הנתינה והתרומה בתושבי הכפר  ואת השמירה על  - 1

הביקורת מודעת לעובדה כי המועצה עושה מאמצים  .    הכללים ותורם לאיכות הסביבה

    רבים בנושא השמירה על איכות הסביבה ופועלת  על מנת שהישוב יהיה נקי ומטופח 

. זאת  במסגרת היכולת התקציבית    - 

    הביקורת בדעה שעם יישום חוקי העזר ועם קצת מודעות ואכפתיות של התושבים ניתן      

.     לשפר את פני חזות  הכפר 

 

הביקורת בדעה כי אכיפה שיטתית של חוקי איכות הסביבה בנושא השלכת אשפה  -  2

גיזום  , חנייה על המדרכות ,הסדרת עניין השילוט ,      ופסולת בנייה ברשות הרבים 

,  תהווה לעוד מקור הכנסה  לקופת המועצה ..     ענפים המפריעים להולכי רגל ועוד 

. ותתרום לרווחת התושבים,      ולשיפור פני חזות הכפר 

,  מ לבחון את כל ההיבטים של השילוט בכפר "יש להקים ועדה לחזות הכפר ע-  3

.      והשלכתיו על חזות הכפר 
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י  "על מנת לאסוף את הנתונים באופן מסודר ושיטתי על השילוט המוצב ברחבי הכפר ע- 4

     בעלי העסקים או גופים אחרים  יש צורך בעריכת מיפוי מדויק לכל השילוט הנמצא  

.      בשטח שיפוט הכפר 

 

מומלץ לשתף אדריכל מומחה בנושא השילוט האורבאני אשר יערוך תכנית לשילוט  - 5

התכנית תיתן  ,שילוט העסקים יעוצב בצורה התואמת את שאר פרויקט השילוט.     עסקים 

הקבועים  , תוך הסרת כל השלטים הקיימים ,     פתרון ככל הניתן להכוונה לעסקים 

מ     "    והזמניים המוצבים לאורך הדרכים  והמוצבים בצורה מכוערת ולא הולמת וזאת ע

.     לשפר את חזות הכפר הנקרא יהלום המשולש

 

הביקורת ממליצה להנהלת המועצה לפנות למועצה אזורית מנשה  בדרישה  להסרת כל  - 6

. ח זה "    השלטים המוצבים לאורכו של כביש הכניסה  כמתועד בצילומים שבדו
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 6פרק 

שירות הפסיכולוגי חינוכי – ח "שפ

הוא אגף של משרד החינוך המספק שירותים  (י"שפ)ייעוצי – השירות הפסיכולוגי 

ילדים ועד החטיבות – מגני )פסיכולוגיים חינוכיים ויועצים חינוכיים במוסדות החינוך 

.  (העליונות של בתי ספר

 8/ל תשע"וחוזר מנכ'  א7ג "ל תשס"פי חוזר מנכ- עבודת השירות הפסיכולוגי מונחית על

ל רבים נוספים הנגזרים "המגדירים את עבודת השירותים הפסיכולוגיים וחוזרי מנכ (א)

... .  הגנת הילד ועוד , חוק הפסיכולוגיים, מתוך החינוך המיוחד

 :-כללי - 1      

בישראל הוא לקדם את רווחתם ואת  (י"שפ)ייעוצי –  ייעודו של השירות הפסיכולוגי 1.1

ייעוד זה מתממש בעבודת , בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך

הפרט , ברמת מערכת החינוך והקהילה  (ח"שפ)החינוכיים , השירותים הפסיכולוגיים 

. בעתות שגרה ובחירום , והמשפחה 

להורים לצוותי החינוך בגני הילדים , חינוכי מיועד לתלמידים – השירות הפסיכולוגי 

חשיבות יתרה נוגעת לנגישותם של פסיכולוגיים . ובבתי הספר ולגורמים הקהילתיים 

. החינוכיים כגורמי בריאות ורווחה נפשית 

 תפיסת העבודה המקצועית  1.2

:- פני כמה רצפים המייצגים את העבודה המקצועית הרצויה - ח מתבצעת על"עבודת השפ

. רצף התפתחות - א

 3-21 ובחינוך המיוחד לגילאי 3-18חינוכי שאף לספק שירות לגילאי -השירות הפסיכולוגי

ובחינוך המיוחד לגילאי  , 5-15בשלב זה ניתן שירות במרבית הרשויות לגילאי , עם זאת 

לנוכח הערך המניעתי הרב , הקצאת שירותים פסיכולוגיים בגיל הרך חשובה מאוד . 3-21

, בקצהו השני של הרצף הגילאי נמצאים תלמידי התיכון . המצוי בהתערבות מוקדמת  גיל 

ולכן יש ערך , תקופת חיים זו מאופיינת באתגרים התפתחותיים ובהיבטים סיכוניים רבים 

.  מוסף להקצאת שירות פסיכולוגי בהתאם 



  

 43 

רצף אוכלוסיות - ב

: חינוכי מיועדת לאוכלוסיות הבאות במערכת החינוך - עבודת השירות הפסיכולוגי

מקצועיים התומכים - הורים ומשפחות וגורמים רב, צוותים חינוכיים וייעוציים , תלמידים 

חשיבות מיוחדת תינתן לעבודה עם אוכלוסיות ילדים בעלות צרכים . במסגרות החינוך 

. מיוחדים וילדים בסיכון 

:- כדי להשיג מטרה זו מתקיים שיתוף פעולה עם הגורמים השונים הפועלים בקהילה 

המרכזים , המרפאות לבריאות הנפש , א "המתי, השירותים החברתיים , מרכזי הגיל הרך 

עובדי קידום הנוער , קציני הביקור הסדיר , והמפעילים של תכניות ממשלתיות ועירוניות 

. ועוד

התערבות מערכתיים ופרטניים  - רצפי מניעה - ג

התערבות מייצג את חשיבות האיתור  -      רצף מניעה 

משברי , צרכים מיוחדים , ובכלל זה פגיעות לסיכון , המוקדם של צרכים התפתחותיים 

... . חיים וכו 

משמעות הרצף בעבודת הפסיכולוג החינוכי הוא סיום לצוותי חינוך באיתור מוקדם 

. חינוכית מותאמת לצורכי הילד ומערכת החינוך - ובהתערבות פסיכו

: חינוכי פועל על בסיסם –  עקרונות היסוד שהשירות הפסיכולוגי 1.3

, ההתייחסות היא לכלל תחומי ההתפתחות הקוגניטיבי הרגשי : תפיסה הוליסטית - א

. ההתנהגותי והחברתי 

מסגרת החינוך והקהילות , המשפחה - סביבות השונות של הילד: תפיסה אקולוגית - ב

.  השונות בחיו 

איתור מוקדם של הקשיים בהתפתחות מגביר משמעותית את הסיכוי להשפעה מיטיבה - ג

.  של תהליכי ההתערבות 

השירות הפסיכולוגי עומד לרשות המשפחה ומסגרות החינוך של : ליווי ההתפתחות - ד

.  בסיס רציף 
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חינוכי לפרט ולמערכת - י השירות הפסיכולוגי"המענה הניתן ע: פיתוח חוסן ועמידות - ה

החינוך נועד להגביר משאבי חוסן ועמידות שמיוחסת להם חשיבות רבה בהתמודדות 

.  בשגרה 

י  "שפ– מדיניות - 2

-ברשויות המקומיות נקבעת על (ח"שפ)חינוכי - המדיניות של הפעלת השירות הפסיכולוגי

בשיתוף ובתיאום עם מרכז  (י"שפ)ייעוצי במשרד החינוך - ידי השירות הפסיכולוגי

י מתווה את "שפ. השלטון המקומי ובהתאמה לצרכים מגוונים ברשויות המקומיות 

קובע נהלים וסטנדרטים לעבודה מקצועית בכפיפות לחוקים , ח "המדינות של עבודת השפ

המחייבים את העיסוק בפסיכולוגיה ומספק תשתיות הכשרה וידע תוך הקפדה על אתיקה 

ח מתבצע על ידי המערך הארצי והמחוזי של אגף "הפיקוח על עבודת השפ. מקצועית 

.  י "הפסיכולוגיה בשפ

לייחוד , חינוכי מתייחס לצרכים השונים של האוכלוסייה - מתווה השירות הפסיכולוגי

למגוון סוגי המסגרות החינוכיות ולהבדלים , למאפייני הרשויות השונות , התרבותי 

חינוכי בכל היישובים בארץ - באחוזי הכיסוי של התקינה כדי לקיים שירות פסיכולוגי

לרשויות המקומיות על פי  ( מכל תקן68%)י "ידי שפ-מוקצים תקני הפסיכולוגים על

המפתח להקצאת התקנים מתייחס למספר התלמידים הלומדים במסגרות , מפתח תקינה 

. פי שכבות וסוגי המסגרות -החינוך הרגיל ובחינוך המיוחד על

בשלב זה ,  שנים18 שנים עד גיל 3למרות השאיפה המקצועית לספק שירותים מגיל 

 לתלמידים 5-15הקצאת תקני הפסיכולוגים על פי מדיניות משרד החינוך היא לגילאי 

.   לתלמידים בחינוך המיוחד 3-21במסגרות החינוך הרגיל וגילאי 

חינוכי ברשות המקומית  - הפעלת שירות פסיכולוגי- 3

- בשנים האחרונות חל גידול במגוון ובהיקף של השירותים הפסיכולוגיים הנצרכים על3.1

 . (כגון חוק החינוך המיוחד ופרק השילוב)שינוי זה נגזר משינוי חקיקה . ידי האוכלוסייה 

ובכלל זה התנהגויות הסיכון , משינויים במודעות הציבור ומשינויים במגמות החברתיות 

ומצבי לחץ  (...'  פגיעות מיניות סמים וכד, התעללות בילדים , אלימות )בקרב תלמידים 

מתווה זה נועד לאפשר יעוד מושכל של משאבי התקינה בהתאמה לצרכים . וחירום 
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ח קיים פער בין התקן "במציאות של עבודת השפ. המקומיים במסגרת החינוך ובקהילה 

. י "ידי שפ-המוגדר בפרק זה לבין התקן המוקצה על, הרצוי 

 הקצאת משאבים 3.2

המפתח להקצאת תקנים מאפשר עבודה פסיכולוגית מיטבית על בסיס השקלול של כמה 

: מדדים 

. יחס סביר בין צורכי האוכלוסייה לבין המשאבים הציבוריים -א

 .הבחנה בין צורכי החינוך הרגיל לצורכי החינוך המיוחד  -ב

 .צרכים התפתחותיים שונים ברצף הגיל -ג

  .(... ' אזור מצוקה וכו, איזור סיכון ביטחוני )צרכים משתנים בהתאם לאזור  -ד

ידוע כי קיים פער בין הגדרת התקן לבין צורכי השדה כל הקצאה חדשה של תקנים תשאף 

בשלב זה ישמש התקינה המובא להלן כמפתח עבודה . לתיקוני פערים במידת האפשר 

: מומלץ בכפיפות למגבלות התקציב 

(  2003), י"ידי שפ-חים על"מפתח הקצאת התקנים לשפ

. ' וכיתות א (3-6) ילדים בגיל הגן500-תקן אחד ל  -

 .ב "י- ' תלמידים בכיתות ב1000-תקן אחד ל  -

כיתות , בתי ספר לחינוך מיוחד ) תלמידים בחינוך המיוחד 300– תקן אחד ל  -

גני ילדים של החינוך המיוחד ותלמידים זכאי , חינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילות 

 .(שילוב הלומדים בחינוך הרגיל בבתי ספר ובגני ילדים

:  הנחיות להקצאת משאבים 3.3

: חינוכי תכלול את שני הרכיבים האלה- הפעלת שירות פסיכולוגי

, הדרכה והתמקצעות , ח "השתתפות בישיבות צוות ובמשימות השפ, ח "ניהול השפ- א

. קהילתית ופעולות אדמיניסטרטיביות / פעולות יחידיות ברמה יישובית 

ח " מסך שעות התקן הכלליות של השפ20%- חינוכי יקצה כ- מנהל השירות הפסיכולוגי

, ובכלל זה הכשרת המתמחים , ח "להפעלה ולפיתוח מקצועי של כלל סגל השפ, לניהול

. ח וכוח האדם המועסק בו "אחוז ההקצאה לצורך ההפעלה ייקבע לפי מאפייני השפ
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. או ארציות / י מחוזיות "ח יקצה יומיים בשנה בגין כל תקן למשימות שפ"מנהל השפ

. שיוכרו כימי עבודה לכל דבר 

 מסך שעות התקן לצורך פעולות ייחודיות או 10%ח רשאי להקצות כ "מנהל השפ

סדנאות , כדוגמת פסיכותרפיה , להרחבה זמנית של פעולות שוטפות בשירות האוכלוסייה 

. לפי שיקול דעתי ובתיאום עם מנהל אגף החינוך .. . 'להורים וכו

. הקצאה לפי תכנית העבודה על בסיס רמות השירות: שירות פסיכולוגי למסגרות חינוך - ב

 רמות של שירות 3חינוכי למסגרות חינוך תתבסס על - הקצאת שירות פסיכולוגי

. חינוכי - פסיכולוגי

:- רמה א - 1

 (קיומו של רצף ויעוד השירות למערכת החינוכית כולה , נוכחות סדירה  ) עקרונות 1.1

מתן הערכות , השתתפות בוועדות , התערבות - עבודה על הרצף של מניעה ) פעולות 1.2

מתן יעוץ וטיפול להורים והתערבות במצבי לחץ ומשבר , התערבות פסיכולוגית טיפולית 

. חירום 

:- רמה ב - 2

שילוב הרובד , נוכחות פסיכולוגית חלקית וייעודית במסגרת החינוכית  ) עקרונות 2.1

 . (המערכתי 

,  מפגשי עבודה בשנה 3מתן  יעוץ למנהל ולצוות החינוכי הכולל לפחות  ):  פעולות 2.2

יעוץ פסיכולוגי ראשוני , השתתפות בוועדות שילוב בגיל הרך , השתתפות בוועדות השמה 

. (התערבות כמצבי לחץ ומשבר חירום , למסגרות החינוך לנוכח אירועי סיכון חמורים 

 :- רמה ג - 3

מתן שירות פסיכולוגי ייעודי להתערבות במצבי לחץ ומשבר חירום  ):  עיקרון 3.1

.  (והשתתפות בוועדות השמה 
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:-  ממצאים 

קרע מספק שירות פסיכולוגי החל -חינוכי של מועצת כפר- השירות הפסיכולוגי -1

י " עפ21 עד לגיל 3ותלמידי החינוך המיוחד מלווים מגיל  , 15 ועד לגיל 5מגיל 

. חוק החינוך המיוחד 

 :קרע -כפר– ח "תקן כוח האדם במחלקת השפ -2

: ח כלהלן "למימון תקן שפ, י "שפ– נמצא אשור מהשרות הפסיכולוגי ייעוצי 

פי "להלן השינוי בהיקף מימון תקן ש"  נכתב 2/5/2010 באישור שניתן מיום 2.1

 12/2009 עד לחודש 9/2009לפסיכולוג בשירות הפסיכולוגי חינוכי מחודש 

 " 2.65 ל 2.57- י בתקן קבוע תשתנה מ"השתתפות שפ

:  נכתב 2/5/2010 באשור שניתן מיום 2.2

י בתקן קבוע תשתנה " השתתפות שפ12/2009 עד לחודש 9/2009כי מחודש 

 . 2.57 ל 2.32–  מ 

:  נכתב 2/5/2010 באשור שניתן מיום 2.3

מחודש : י לפסיכולוג בשירות הפסיכולוגי חינוכי "להלן השינוי בהיקף מימון תקן שפ" 

 " . 2.65 ל 2.32- י בתקן קבוע השתנה מ" השתתפות שפ12/2010 עד חודש 1/2010

י נמצא כי שולמו ההפרשים "לאחר בדיקת התשלומים שנתקבלו ממשרד שפ :הערה

.  עבור תוספת התקן 5/2010בחודש 

: קרע -מ כפר.מ– ח "מספר עובדי מחלקת השפ- 3

  100%חלקיות – מנהל המחלקה ,  תרות מסאלחה 3.1

  92%חלקיות – פסיכולוגית ,  סאוסן קורבי 3.2

  7/2009– אחוז משרתה הוגדל ב 

  40%חלקיות – פסיכולוג –  פאיז עתאמנה 3.3

.  עד ערוך מכרז 3/2009י מנוי זמני החל מחודש "מועסק עפ
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פי כתב " מועסקת ע33%חלקיות – מדריכה - פסיכולוגית חינוכית–  עדי רוט יוסף 3.4

.  מינוי וללא מכרז 

לא קיים שירות משלים המספק שירותי אבחון וטיפול והעשרה שאינם כלולים בסל - 4

. השירותים לילדים בגילאי לידה עד שש שנים 

מטפל , ח אין פסיכולוגים בעלי מומחיות כגון קלינאי תקשורת "במחלקת השפ- 5

... . קלינאי , באמנויות 

: ס "לפי בי, ח "להלן חלוקה העבודה בין עובדי מחלקת השפ- 6

וגני חובה  ' ס יסודי אלמוסתקבל ג"בי– תרות מסאלחה - 1

ס אלחוארנה  " גני חובה ו בי1-2' ס יסודי אלחכים ב"בי– סאוסן קורבי - 2

. וגני חובה ' ס יסודי א"בי– פאיז עתאמנה  -3

 : קרע-כפר– ח "הכנסות והוצאות של מחלקת השפ- 7

  2009הכנסות ממשרד החינוך בשנת  7.1

 318006שכר                                                              - 

  23388שעות עבור הדרכה                                           - 

 341395כ  הכנסות     "                                                                               סה

 הוצאות שכר  7.2

 169069תרות מסאלחה                                              - 

                   52229                       (7/09הגדלת משרה ) סאוסן קורבי  - 

   21013                      (3/09תחילת עבודה )פאיז עתאמנה  - 

 15349                      (9/09תחילת עבודה  )עדי רוט יוסף  - 

 257660כ      "                                                                               סה
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 הוצאות אחרות 7.3

       1582ריהוט                                                        - 

 23947הדרכה                                                      - 

 1870בכנס                                               ' השתת- 

 46הדפסות                                                      - 

 935השתלמויות                                                 - 

 26798כ    "                                                                                סה

 284458כ הוצאות  "                                                                                   סה

 56,937כ עודף  "                                                                                      סה

... ' הטלפון המים וכו, לא נלקחו בחשבון את הוצאות החשמל : הערה 

ח ערך תכנית עבודה סטנדרטית ולא פרטנית ומקיפה הכוללת "מנהל מחלקת השפ- 8

. ישובי / הקצאות שירותים וללא מיפוי צרכים רשותי 

: המלצות 

על המועצה לבקש הוספת תקנים המאפשרים הרחבת סל השירותים הבסיסי כפי - 1

. ח זה "שמתבטא בדו

ס יוקצו מספר שעות פסיכולוג בהתאם לגודלו ובמסגרת החינוך המיוחד המצויות "לכל בי

. והתפלגות השעות יהיה על פי הפעילויות השונות שבסל , בו 

ידי הפסיכולוג פאיז עתאמנה ורוט -יש לקיים מכרז לתקנים שנתקבלו והמאויישים על- 2

. יוסף 

.  ח לערוך מיפוי צרכים רשותי מדויק "על מנהל מחלקת השפ- 3

. ח פעולות שנתי "ח לערוך דו"יש לבקש ממנהל מחלקת השפ- 4
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 7פרק 

סייעות החינוך המיוחד 

יש צורך בסיוע , עקב מורכבות הצרכים ותוכנית הלימודים של תלמידים בחינוך המיוחד

הסייעת היא כוח עזר נוסף שמצטרף לטיפול בתלמידים כחלק מן הצוות , נוסף לצוות

. המקצועי הכולל

הטיפול בתלמידים במסגרת החינוך המיוחד מבוסס על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תוכנית 

. חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו

פי הסכם משרד החינוך והתרבות והספורט -על" נאמר 1.2-8 (ג)סו /ל תשנח"בחוזר מנכ

פי -הרשות המקומית היא האחראית על העסקתן של הסייעות על, לבין מרכז השלטון המקומי

". הדרישות המוגדרות בחוזר זה

 : 1.2-8 (ג)סו /תשנח- להלן נוסח החוזר

 :-כדלקמן, קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות.  1

פי      -שעות סייעת המוקצות אוטומטית למסגרת החינוך המיוחד על:-     סייעות כיתתיות

. קריטריונים לזכאות

שעות סייעת המוקצות לכיתות חינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעת :- סייעות כיתתיות חריגות

. כיתתית בהקצאה האוטומטית

בתיאום עם הבעלות של המוסד , שעות אלה מקצות מתוך מכסת שעות סייעת מחוזית

. החינוכי ובכפיפות לנהלים ולסדרי העדיפויות

שעות סייעת המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים לאחר פנייה של :- סייעות לתלמידים בודדים

פי שיקול הדעת של מפקח החינוך המיוחד על -הרשות המקומית שבה מתגורר התלמיד ועל

שעות אלה מוקצות מתוך המכסה המחוזית על פי קריטריונים . המוסד שבו התלמיד לומד

. וסדרי עדיפויות

לציין הקצאת שעות חריגות לסייעות כיתתיות והקצאת שעות סייעת לתלמידים בודדים היא 

. בכפיפות למכסת השעות המחוזית הנתונה לכל מחוז מדי שנה

 :תפקידי הסייעות .  2

:    התפקידים המוטלים על הסייעת בכל מסגרת חינוכית הם בשלושה רבדים2.1

.            סיוע ברמת הכיתה וסיוע ברמת בית הספר בכללותו,          סיוע ברמת התלמיד הבודד
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נגזרים מהמדיניות החינוכית הטיפולית של המסגרת שהיא            הדגשים הספציפיים בתפקידיה 

דגשים אלה עשויים  .          מועסקת בה בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים הלומדים בה

בהתאם לצרכים המשתנים בתוך המסגרת או כתוצאה מהעברת הסייעת     ,          להשתנות מעת לעת

אפשר שסייעת תעבוד במהלך שנה בשתי  , כמו כן. שצרכיה שונים,          לעבודה במסגרת אחרת

  .ובכל אחת מהן ייקבעו תפקידיה באופן שונה,          מסגרות חינוכיות

:   להלן פירוט התפקידים של הסייעת2.2      

  (ב"כרטיסי עבודה וכיו, פלקטים)לגננת בכיתה בהכנת החומר הדידקטי /  עזרה למורה2.2.1      

. הגננת ובאחריותה/בתיאום מוקדם עם המורה,                ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה

. הגננת והנהלת בית הספר/על פי הנחיית המורה, ים/  סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמיד2.2.2      

,  על פי הנחיית הצוות החינוכי,ים ובתרגולן/ים בודד/  סיוע בהקניית מיומנויות לתלמיד2.2.3      

. רפואי והנהלת בית הספר–                הצוות הפארא 

.   הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינה תפקודית2.2.4      

,      ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר2.2.5      

.                 במסגרת שעות הלימודים

. על פי הנחיותיהם,   סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים2.2.6

  מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית   2.2.7

.  והטיפולי והנהלת בית הספרהייעוצי, על פי הנחיית הצוות החינוכי,          הספר

. לניקיון סביבתו ולשלומו של התלמיד, דאגה לניקיונו האישי של התלמיד 8.2.2

 (ובכלל זה העברת תלמידים בכיסאות גלגלים)סיוע לתלמידים המתקשים בניידות  9.2.2

 .באכילה ובהלבשה, ברחצה, והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים

  טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות   01.2.2

. על פי הנחיות הנהלת בית הספר,            מחוץ לכותלי בית הספר
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הובלת     , לגן הילדים והבאתם לכיתות/ קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר 11.2.2

.            התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות

הגן  /ובכלל זה הצטרפות לישיבות צוות בית הספר,  מעורבות בחיי בית הספר או הגן 21.2.2

. על פי הצרכים,            והשתתפות בפעילויות אחרות המתקיימות במסגרת החינוכית

 שתפקידי הסייעת בבית הספר או בגן ילדים אינה באים להחליף או להחסיר   , מובהר בזאת 3.2

.             מהתפקידים ומתחומי האחריות של המורה או הגננת במסגרת החינוכית

     הרשות המקומית תוכל להטיל על הסייעת גם תפקיד של ליווי בהסעות של תלמידים שחלה                       2.4

ובלבד שהדבר ייעשה בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי שבו הסייעת    ,           החובה ללוותם

          עובדת ובלי לפגוע במילוי התפקידים המוטלים על הסייעת שפורטו לעיל ולא על חשבון   

.           השעות המוקצות לעבודתה כסייעת על פי חוזר זה

 כללי ההעסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד .3

כללי ההעסקה של הסייעות המפורטים להלן סוכמו עם מרכז השלטון המקומי והם   1.3

משמשים בסיס לתחשיב השתתפותו של משרד החינוך התרבות והספורט במימון העסקת 

 .כפי שיפורט בהמשך, סייעות

הבעלות תעסיק סייעות במסגרות החינוך המיוחד על פי הקריטריונים / הרשות המקומית 2.3

 :כדלקמן, והשעות שיפורטו בחוזר זה

בכל ימי הלימודים של המוסד החינוכי במהלך שנת הלימודים הרגילה     - 

בכל ימי ההפעלה של המוסד החינוכי בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין יישום חוק     - 

.    החינוך המיוחד

 היעדרות סייעת מהעבודה במהלך שנת הלימודים הרגילה או בתקופה שבה מתקיימת     3.3

    בתחשיב של    )      תכנית הפעלה בחופשות מחייבת את הבעלות למצוא ממלא מקום לסייעת 

. (משרדנו לגבי עלות סייעת קיים מרכיב של מילוי מקום  

 בכל מקרה שבו הרשות המקומית נדרשת לשבץ ממלא מקום לסייעת הקבועה המועסקת    4.3

-   חופשה או מסגרת עבודה של חמישה ימים בשבוע , בגין היעדרות-       במוסד החינוכי 
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עדיפות ראשונה תינתן לממלא מקום    .       ייעשה הדבר בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי

      שיש לו ניסיון בעבודה כממלא מקום באותה מסגרת  חינוכית והמכיר את התלמידים   

עדיפות שנייה תינתן לממלא מקום בעל ניסיון בעבודה  .       ושהתלמידים מכירים אותו

.       במסגרות דומות

 שיבוץ סייעת או ממלא מקום לסייעת במוסד חינוכי ייעשה בתיאום בין הרשות   5.3

. הבעלות לבין מנהל המוסד ובאישורו/      המקומית

כדי להכין את הכיתה ולקבל את התלמידים עם  ,  בבוקר7.30 עבודת הסייעת תחל בשעה  6.3

מחצית שעה נוספת בעבודת הסייעת תיועד לביצוע מטלות בגמר יום  .       הגעתם לבית הספר

על פי הצרכים ושיקול הדעת של מנהל  , ובכלל זה ליווי התלמידים אל ההסעה,       הלימודים

במקרה שבו עבודת הסייעת הכיתתית מפוצלת לשתי משמרות ביום תתחיל  .       בית הספר

והסייעת העובדת  , 7.30      הסייעת העובדת במשמרת הראשונה את עבודתה בשעה 

הקצאת  .השנייה תסיים את עבודתה מחצית השעה לאחר מועד סיום הלימודים.       במשמרת

.       השעות להעסקת סייעות אינה כוללת חפיפה בין סייעות העובדות בשתי משמרות

במקרים חריגים מאוד ניתן  .  ככלל לא תועסק סייעת כממלאת מקום של מורה בהעדרה 7.3

. בתיאום עם הרשות המקומית,  ימים בשנה3      להעסיק סייעת כממלאת מקום מורה עד 

הבעלות המעסיקה  /      הפיצוי לסייעת בגין מילוי המקום ישולם על ידי הרשות המקומית

. הבעלות/על פי הכללים של הרשות המקומית,       אותה

   דרישות תפקיד הסייעת .4

. ב כיתות לפחות"         קבלת כל עובדת חדשה לתפקיד סייעת תהיה מותנית בכך שהיא סיימה י

 השתתפות המשרד במימון העסקת סייעות .5

 משרד החינוך התרבות והספורט יקצה סייעות באמצעות הבעלויות לבתי ספר לחינוך    1.5

על פי   , לכיתות חינוך מיוחד שבבתי ספר של החינוך הרגיל ולגני ילדים משולבים,       מיוחד
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סוג הכיתה ומספר שעות העבודה הנדרשות מהסייעת בכל סוג  ,       מספר הכיתות

 (: הקצאת הסייעות תיעשה על בסיס נתוני קובץ מוסדות החינוך)      כיתה כמפורט להלן

 : המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות כדלקמן 2.5

:  סייעות כיתתיות 1.2.5

שיעור   .  חודשים בשנה12במשך              המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות 

:             ההשתתפות יהיה כדלקמן

בכיתות שבהן יוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד תהיה השתתפות    .א

 מתחשיב העלות של שכר העבודה שנקבעה בתקציב   100%     המשרד בשיעור של 

.      המשרד

בכיתות שבהן לא יוארך יום הלימודים תהיה השתתפות המשרד בשיעור של  .ב

.  מהעלות30%והבעלות תשתתף במימון ,  מהעלות70%

הסייעות החל   המשרד ישתתף במימון העסקת :סייעות כיתתיות חריגות 2.2.5

השתתפות המשרד . מהמועד שבו אושרה התחלת העסקתן ועד סוף חודש אוגוסט

והבעלות ,  מהעלות70%בהעסקת סייעות כיתתיות חריגות תהיה בשיעור 

הקצאת שעות לסייעת כיתתית חריגה היא לכל . מהעלות30%תשתתף במימון 

בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים והאפשרויות . לימודים אחת בלבד לשנתהיותר 

במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז , להקצאת שעות סייעת כיתתית חריגה

 .באותה שנה

:              סייעות לתלמידים בודדים

במסגרות שבהן יאשר משרדנו העסקת סייעות לתלמידים בודדים תהיה  3.2.5

,  מעלות שכר העבודה לתקופה המאושרת70%השתתפות המשרד בשיעור 

 . מהעלות30%והרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר תשתתף במימון 

לשנת לימודים אחת            הקצאת שעות לסייעת לתלמידים בודדים היא לכל היותר 

והאפשרויות להקצאת שעות סייעת   בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים .           בלבד
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 .במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה, כיתתית חריגה          

: ממצאים

 סייעות .1

מקום  שם הסייעת 

 העבודה

' מס

שעות 

 בפועל

ה "ס

שעות 

 מאושרות

ה שעות "ס

 חריגה

  24 24 יסודי א  מסאלחה.כ 1

 10  10 יסודי א  מדלג.נ 2

  24 24 יסודי א  גזייל.א 3

  12 12 יסודי ב  ערבאסי.א 4

  12 12 יסודי ב  זחאלקה.מ 5

  12 12 יסודי ב  שיך זיד.נ 6

  12 12 יסודי ב  עבד אלגני.ו 7

  15 15 יסודי ב  עסלי.א 8

  24 24 יסודי ב  אבו עטא.א 9

  24 24 יסודי ב  כנאענה.ב 10

  24 24 יסודי ג  עסלי.נ 11

 5  24 יסודי ג  מסארוה.ד 12

 5  24 יסודי ג  כנאענה.מ 13

 5  15 אבן סינא  עאדל זחאלקה.א 14

 4  16 אבן סינא  מסרי.ר 15

אוטיזם   עסלי.ס 16

 אלביר

18 18  

אוטיזם   אבו עטא.ק 17

 אלביר

15 15  

 15  15 גן אלנור  זחאלקה.א 18

  18 18 אוטיזם ג  מסארוה.כ 19
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  18 18 אלסלאם אבו ראשד.נ 20

  18 18 אלסלאם  עתאמנה.ה 21

  18 18 אלסלאם  אבו ואסל.ו 22

  18 18 אלסלאם  גזייל.ר 23

  18 18 אלסלאם  שיך זייד.ח 24

  20 20 אלסלאם  עלאוי.ת 25

  18 18 אלסלאם  זחאלקה.ע 26

  15 15 אלסלאם  בדחי.ס 27

  15 15 אלסלאם  אבו פנה.ס 28

  10 10 אלסלאם  כלף.ה 29

 10  10 ערבי יהודי  גאווי.ס 30

 8  24 טירה  עראקי.סכ 31

 

.  שעות62-כ השעות שמעבר למכסה המאושרת ושבחריגה כ"סה

 

מלוות .2

 מסלול הליווי שם המלווה 

 מלווה ערערה  מוחסן .נ 1

 מלווה ערערה  אבו סאלמה.פא 2

 מלווה נצרת זיד .א 3

 מלווה באקה        זיד.ס 4

 מלווה באקה  עסלי.ר 5

 פחם-מלווה אום אל  זיד.מ 6

 אולגה.מלווה ג  עתאמנה.א 7
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: המלצות 

י המועצה וללא "שהםמשולמים במלואם ע,  שעות 62הממצאים על חריגה של -  1

.  מהעלות70%-השתתפות משרד החינוך ב

הביקורת ממליצה כי יהיה על מנהל מחלקת החינוך לפנות למחוז לפני פתיחת שנת 

לאחר שיבחנו הצרכים , הלימודים ולבקש הקצאת שעות סייעת כיתתית חריגה 

. והאפשרויות להקצאת שעות סייעת

הסייעות יחשבו כעובדי הרשות המקומית ותחול עליהן חוקת העבודה לעובדים  -2

בשל מסגרת עבודתן הבלתי קבועה לא יהיו הסייעות , אומנם , ברשויות המקומיות 

. זכאיות לקבלת קביעות בעבודתן

תועסקנה בעט הצורך לאותם תלמידים כחלק , סייעות שתועסקנה בהיקף משרה  -3

 .מהיקף משרתם

 : התנאים המחייבים להעסקת סייעות במערכת החינוך יהיו -4

.  שנות לימוד וקורס בחינוך המיוחד12סיום - 

. יכולת אישית גבוה- 

הסייעת תתקבל לעבודה רק בהסכמת מנהל המוסד החינוכי ולאחר ראיון והכרות - 

. עם הגורם האחראי במחלקת החינוך

 

י "הביקורת מעירה כי לא עלה בידה לבדוק את התעודות של הסייעות המועסקות ע

. דבר שלא נענה, המועצה למרות הבקשות החוזרות ונשנות לקבלתן 
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 8פרק 

 2009-  מינוי עובדים חדשים 

 

כי ראש הרשות המקומית רשאי  , נקבע, 1950-א"התשי, (א)בצו המועצות המקומיות . (1)

עוד נקבע  . למנות לרשות המקומית עובדים למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר

 אלא לאחר שראש המועצה או מי  ...לא יתמנה אדם לעובד מועצה"כי , בפקודת העיריות

הליכי  . על פי כללים שייקבעו בתקנות, "שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי

נוהל קבלת עובדים  )קבלת עובדים במועצות מקומיות נקבעו בצו המועצות המקומיות 

,  ההוראות של פקודת המועצות . (נוהל קבלת עובדים- להלן ) 1977-ז"התשל, (לעבודה

שהרשויות המקומיות תאיישנה , תקנות המכרזים ונוהל קבלת עובדים באות להבטיח

על בסיס כישוריהם המקצועיים בלבד של  ,  משרות פנויות על בסיס שיקולים ענייניים

. ותוך מתן הזדמנות שווה לכל מועמד לזכות במשרה, המועמדים

 

בנוהל קבלת עובדים נקבעה חובת עריכת מכרז לגבי קבלת עובדים למועצות מקומיות  

 ומעלה של דירוג 35- ומעלה של הדירוג המנהלי ול5-למשרות בדרגות המקבילות ל

אלא אם , או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ההנדסאים והטכנאים

, אוישה המשרה בעקבות מכרז פנימי או על ידי עובד המועצה בדרגה והכשרה מתאימה

. כפי שפורט בנוהל

, תקנות המכרזים ונוהל קבלת עובדים פוטרות מחובת עריכת מכרז משרות של מורים

.  גננות ועובדים סוציאליים כשירים

 בשלטון המקומי 2009-10הקפאת קליטת עובדים חדשים בשנת . (2 )

 2009 בספטמבר 24ע "בתשרי התש'  ו7/2009ל משרד הפנים "חוזר מנכ        

, 1985- ה"התשמ, לחוק יסודות התקציב ('ב) 24בהתאם לסמכותו לפי סעיף  .1

להקפיא את " החליט  שר הפנים לאמץ את החלטת הממשלה הקובעת כי יש 

באיגודי ערים , קליטת העובדים החדשים ברשויות המקומיות ובגופים הנלווים

מנת -וזאת על, (להלן השלטון המקומי )וועדות מרחביות לתכנון וחברות עירוניות 
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מנת למנוע חריגה משמעותית -לבצע התאמות בתקציב הרשויות המקומיות על

 ".בגירעון השלטון המקומי

 

אין לקבל לשירות בשלטון המקומי עובדים חדשים ,  להלן 7ובכפוף לסעיף , לפיכך .2

 .(עבודה בלתי צמיחה, חוזים מיוחדים , משרות תקן )מכל סוג שהוא 

 

, 15.06.09אשר חוזי העסקתם הסתיימו ביום – לרבות במילוי מקום – עובדים  .3

 .ניתן יהיה להאריך את העסקתם רק באישור ועדת החריגים

 

מכרזים שכבר פורסמו והחל לגביהם הליך המיון . לא יפורסמו מכרזים פומביים .4

 אלא אם המשרה אושרה בהתאם לסעיף 31.12.2010יוקפאו עד ליום , והבחירה

 . להלן 7

 

בדרך של מינוי - או לאיישן, אין מניעה לפרסם מכרזים פנימיים למשרות  מתפנות .5

 )בהתאם להוראות צו הרשויות המקומיות , מבין עובדי הרשות המקומית- בפועל

 .ולפי חוקת העבודה (1977- ז"נוהל קבלת עובדים לעבודה התשל

 

החלטת הממשלה לא תחול על קליטת עובדים במסגרת השינויים הנדרשים עקב  .6

, 2000– ס "התש, (תיקון)ידי קבלני כוח אדם -יישומו של חוק העסקת עובדים על

 לא תחול ההקפאה על משרות כמו כן. או עקב יישומו של פסק דין חלוט

חינוך  )ידי המשרדים הייעודיים -תוקננו ותוקצבו על, ייעודיות שאושרו

 .(ורווחה

 

הוקמה ועדת חריגים בראשותו , (בכפוף להחלטת הממשלה)ל "פי החלטת המנכ-על .7

והממונה על שכר והסכמי עבודה במרכז , ק"א ושכר ברשומ"של מנהל אגף כ

ל משרד הפנים בדבר קליטת "הוועדה תגיש המלצותיה למנכ. השלטון המקומי
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האישורים . ל יאשר את המלצות הוועדה"והמנכ, עובדים חדשים והארכת חוזים

 .ל המשרד"שיוצאו לרשויות יהיו בחתימת מנכ

 

הוועדה תקבע קריטריונים למתן אישורים חריגים ועיקרם יהיה אישור רק במקרים  .8

שמדובר במשרות חיוניות שלא ניתן היה לאיישן מקרב עובדי הרשות המקומית 

 .ואשר הקפאתן עלולה להסב נזק גדול במיוחד, בדרכים המקובלות

 

שלוש הערים הגדולות תפעלנה בהתאם לקריטריונים שייקבעו ויפורסמו בהקדם  .9

ר ועדת "על הערים הגדולות להעביר ליו. ק"א ושכר ברשומ"ידי מנהל אגף כ-על

כל אישור בקשות חריגות לקליטת עובדים ולהארכת  (7כאמור בסעיף )החריגים 

 .לצורך אישורו הנוסף לצד אישור ועדת החריגים המקומית שתפעל ברשות, חוזים

 : ממצאים

  : עובדים חדשים כלהלן2009נמצא כי המועצה מינתה בשנת  -1

 

 תאריך מינוי תפקיד שם העובד 'מס

 1/3/09 פסיכולוג  עתאמנה.פא 1

 1/5/09 (1)רכז מצילה    מסאלחה.מח 2

 1/5/09 ס"עו  אבו סריה.אי 3

 1/9/09 מדריכה לפסיכולוגים   רוט יוסף.ע 4

 1/9/09 עוזרת גננת   אסמאעיל.מר 5

 1/9/09 מורה בתיכון  מסלמאני.סו 6

 1/9/09 מורה בתיכון ' מדלג.נא 7

 1/9/09 מורה בתיכון חנאן מסארווה 8

 1/9/09 סייעת כיתתית  מצארוה.חנ 9

 1/9/09 ס "עו  שרקיה.מר 10
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 משרה 100%-ב,  מסאלחה ניתן מינוי זמני כרכז מצילה . לעובד מח (1)

ובתום התקופה הוארך המינוי  עד   , 31/7/09- ועד ל1/5/09-החל מ

 .או עד ערוך מכרז /  ו31/10/09ליום 

  נשלחה 13/10/09עיון בתיקו האישי של העובד מעלה כי  בתאריך 

בקשה לממונה על המחוז לאישור נחיצות משרה  לתפקיד רכז מצילה 

. ומלחמה בסמים 

לאחר , ח לא נתקבל האישור כמבוקש "מאתו תאריך עד לעריכת הדו

נשלחה שוב הבקשה לועדת , פניית הביקורת לראש המועצה בעניין 

החריגים שבמשרד הפנים אשר אמורה לאשר את המשרה אשר הייתה 

. ט "י עובד אחר שזכה במכרז לאיוש תפקיד הקב"מאוישת לפני כן ע

למותר לציין כי המשרד לבטחון פנים משתתף חלקית בכיסוי עלות 

. שנתי / ₪ 53362- ל בכ"המשרה הנ

הביקורת לא מצאה בתיקיהם האישיים של העובדים אישורים - 1

" .  הצהרת בריאות" רפואיים המעידים על בריאות תקינה 

 

:            המלצה 

על מנהל כוח האדם ומזכיר המועצה לעקוב אחר הבקשות למתן אישור  -1

אשר נשלחות למשרד הפנים ולא להמתין תקופה של  - נחיצות  משרה 

. ל "חודשים כמו שבמקרה הנ

.                      יש  לדרוש הצהרת בריאות מהעובדים לפני קבלתם לעבודה  -2
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: שעות / עובדים לפי ימים -2

  

מקום  שם העובד 'מס

העבודה 

תאור /

 התפקיד

 מחלקה תאור התפקיד שם העובד 'מס מחלקה

 סייעות ש15יסודי א  חזימה שיך זייד 35 ספורט מדריך .אבו רקיה או 1

אבתסאם סאלם  36 " מדריכה .ספדי זר 2

 אור

 " ש15יסודי א 

 " ש10יסודי ב  סוהילה מסארוה 37 " מדריך  . מח עסלי 3

אמנה סלימאן  38 בית נוער מדריכה .גזייל סי 4

 מסאר

 " ש25יסודי ב 

 " ש10יסודי ב  אכלאס כנאענה 39 " מדריכה . תמ מסארוה 5

 " ש24יסודי ב  עולה חלף 40 " מדריך  גזייל.מח 6

 " ש14יסודי ב  מלאק זחאלקה 41 " מדריכה  יחיא.אי 7

חנאן תיסיר  42 מחוננים מדריך .יונס בל 8

 מסארוה

 " ש14יסודי ב 

 " ש14יסודיב  אנזהאר שלבי 43 " מדריך .מ'מוחסן ג 9

 " ש14יסודיב  אסיא ערבאסי 44 " מדריכה .חמארשה ה 10

 " ש14יסודיב  מואהב זחאלקה 45 " מזכירה .אבו ואצל ה 11

רכזי  "ב"רכז .זחאלקה חו 12

 פרח

 " ש25יסודי ג  דאליה מסארוה 46

 " ש14יסודי ג  נורה עסלי 47 " "א"רכז .אבו פנה עב 13

ממלאות   א עטבו א.קפ 14

מקום 

גננות 

 ועוזרות

 " ש14יסודי ג  עפאף מצרי 48

מקום  שם העובד 'מס

העבודה 

 מחלקה תאור התפקיד שם העובד 'מס מחלקה
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תאור /

 התפקיד

 " ש25יסודי ג  מראם כנאענה 49 "  פלאחין מי 15

אמנה עאדל  50 "   זחאלקה.ו 16

 זחאלקה

 " ש20ב א "חט

 " ש20ב א "חט סאוסן עזב 51 "   טיארה.מל 17

 " ש15גן אלנור  אמירה זחאלקה 52 "  א  אבו עט.א 18

 " ש18גן אלשורק  כפאיה מסארוה 53 "   מסארוה.ח 19

 " ש15ב ב "חט סמאהר בדחי 54 "  .אבו פנה חל 20

 "שרתת ב  אבו פנה.מר 21

 קשיש

נאדיה אבו  55 רווחה

 ראשד

 " ש18ב ב "חט

 " ש18ב ב "חט נגיה כאטר 56 " מעדונית  מסארוה.מד 22

 " ש18ב ב "חט רנדה גזייל 57 " "  מסארוה.רא 23

מלווה  .נמוחסן  24

 ערערה

"  ש18ב ב "חט יוסרא עילאוי 58 מלווה

 

 " ש20ב ב "חט תמאדר עלאוי 59  " "   אבו סאלמה. פ 25

 " ש10ב "חט היאם כלף 60 " מלווה נצרת .זיד אמ 26

 " ש10ב "חט עולה כנאענה 61 " מלווה באקה .זיד סמ 27

 " ש10ב "חט סבאא אבו פנה 62 " מלווה באקה  עסלי.רס 28

מלווה אום   זייד.מ 29

 פחם

 " ש12ב ב "חט זאהרה עתאמנה 63 "

מלווה   עתאמנה.אמ 30

 אולגה.ג

עביר כבהא  64 "

 ריחן

 " ש18ב ב "חט

 

מקום  שם העובד 'מס

העבודה 

תאור /

 מחלקה תאור התפקיד שם העובד 'מס מחלקה
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 התפקיד

א "סייעת  .יעקוב ס 31

  ש20

סלאמה סמר  65 סייעות

 קורבי

 " ש12ב ב "חט

יסודי א   מדלג.נ 32

 ש15

 " ש12ב ב "חט כדרה שלבי 66 "

יסודי א   עפאנה.ס 33

 ש25

 " ש10ב ב "חט ענאן זחאלקה 67 "

יסודי א   מסאלחה.כר 34

 ש25

 " ש20טירה   סכינה עראקי 68 "

 

:  המלצות

י המועצה "י ראש המועצה או ע"יש להקים ועדת מנגנון אשר תקבע ע .1

, קבלת עובדים ,תקנים :- אשר תקבע את המדיניות בענייני כוח אדם כגון

.  וכדומי,פיטורי עובדים ,פרישה 

י הנהלים והכללים המחייבים בכל הקשור בקבלת "על הרשות לפעול עפ .2

תעודות המעידות על השכלה , עריכת מכרז ,  תקן מתוקצב  )עובדים

 . (...ובריאות תקינה

 ואשר 2002על המועצה לנהוג על פי חוק הודעה לעובד שחוקק בשנת  .3

. מחייב את המעביד להוציא בכתב דעה לעובד ובה תיאור עיקרי תפקידו
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:  ממצאים שונים 

:   עולה כَ 12/2009  ועד 1/2009עיון התשלומים שבוצעו מ 

, י בנק הפועלים " משוך ע30/6/09פ .  ז1150 עסَ 4027נמצא שיק שמספרו  .1

מ עבור כנס ראשי מועצות הדת בישראל אשר "לפקודת תל אלמרח בריכות בע

 . 27/11/08התקיים ביום 

. לא צורפה הזמנה מאושרת לשיק- 

. או ראש המועצה על החשבון /לא נמצא אישור הגזבר ו- 

לא ברור לביקורת למה שולם מקופת המועצה עבור כנס שהתקיים מחוץ :  הביקורת

. לשטח שיפוטה

י בנק " המשוך ע4539 עסَ 328 שמספרה 28/6/08נמצאה חשבונית מיום  .2

 מנות 150-  מנות סטיק פרגית ו150 היה עבור 10395 התשלום עסَ. הפועלים 

. סיני עם אורז למועצת הנשים

:  הביקורת

לא צורפה הזמנה             , לא צוין ולא פורטה רשימה של המשתתפות בארוחה .     א

. מאושרת

המועצה הייתה אמורה להעביר את . מועצת הנשים היא עמותה נתמכת מהמועצה .     ב

סכום התמיכה שאושר או חלק ממנו לחשבון העמותה ולא לשלם עבורה בגין הוצאה 

תשלום שכזה עלול לעלות לקופת המועצה תשלום למס הכנסה עבור הוצאה . שכזו

. עודפת

עבור כיבודים למועדון  ₪ 500נמצה כי המועצה נוהגת לשלם מדי חודש סכום של . 3

הסכום משולם לבעל המכולת שמספק את הכיבודים כנגד חשבונית שאין , הקשישים 

. בה כל פירות עבור המוצרים שנקנו 

י "ראוי כי המועצה תנהג עפ. י המועצה"מדובר בעמותה רשומה ונתמכת ע: הביקורת

. הנוהל המחייב לתמיכה בעמותות
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,  המועצה  משלמת הוצאות דלק עבור המחפרון,  הוצאות דלק של רכב וטרקטורים . 4

. טרקטור שבבעלותהשני ה    הטנדר ו

:  להלן הממצאים 

 תשלומי המועצה עבור צריכת דלק                                  שנה                 

                 2006                                               103619  ₪ 

                2007                                                192744 ₪ 

                2008                                                178170 ₪ 

 2009                              144430 ₪ 

אין פיקוח ובקרה לנוהל מחייב באשר למילוי דלק לציוד המכאני שבבעלות : הביקורת 

. יש לקבוע בקרות ומעקב אחר הצריכה היום יומית של הציוד, המועצה
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  9פרק  

מעקב אחר תיקון הליקויים 

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

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

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

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

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

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

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

 . (ׂ IIAמתוך הסטנדרטים המקצועיים לביקורת פנימית של  ).  הפנימית

:  להלן פירוט עיקרי הממצאים שהועלו בביקורת בשנים קודמות 

:-  ח "להלן עיקרי הממצאים שנתגלו בהנה

 2005-ח מבקר המועצה  לשנת"דו- 1

 לא תוקן/תוקן חלקית /תוקן     תאור הפעולה                 

עבור שנים - מתן הנחות רטרואקטיביות1.1 

 קודמות

 לא תוקן

–מצב של ניגוד ענייניים בועדת ההנחות . 1.2  

 התנהלות ליקויה

 לא תוקן

אישור - ליקויים חמורים בתהליך מתן ההנחות1.3

 הנחות ללא צירוף מסמכים

 לא תוקן

לא ,  עמותות שנתמכות על ידי הרשות 1.4 

מגישות פירוט שמי למקבלי השכר וחתימתם על 

 אימות הסכום

לא תוקן 
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 אין פיקוח מצד המועצה על הכספים 1.5 

להבטחת  שימושם ,המשולמים לעמותות הנתמכות 

 למטרות להם יועדו                             

 לא   תוקן

 העמותות הנתמכות אין מגישות למועצה  1.6 

 דוחות תקופתיים עבור פעילותן הכספיות 

 לא תוקן

קבוצת הכדורגל אינה מגישה למועצה  עותקים 1.7

משוברי התשלום בגין ניכויי  המס  לשחקנים 

 .מקבלי השכר

 לא תוקן

 המועצה אינה מעבירה בזמן את כספי המכסות 1.8

המועברים באמצעותה ממשרד הרווחה לטובת 

 עמותת אל שפאעה ואל רחמה

לא תוקן 

 

המועצה מממנת למדריכי הקייטנה עבור טיול 1.9

 בקייטנהבנוסף לשכר שמשולם להם עבור עבודתם 

 לא תוקן

מעל - קיימת חריגה בהוצאות הקייטנה1.10

 לתקציב המאושר

 לא תוקן

מכללת סכנין אינה משלמת למועצה עבור 1.11

 צריכת החשמל והמים 

 לא תוקן

קיימת קירבה משפחתית לחלק מעובדי 1.12

 המועצה המועסקים בתוך בניין המועצה 

 לא תוקן

 קיימת קירבה משפחתית ממדרגה ראשונה 1.13

לחלק ממורי בית ספר תיכון המועסקים באותו בית 

 ספר

 לא תוקן

 חלק מהעובדים החדשים נתקבלו לעבודה 1.14

 נוהל קבלת עובדים-בניגוד לצי המועצות המקומיות

 לא תוקן
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 המועצה לא משלמת לרשויות המס במועד 1.15

 הניכויים ושאר התשלומים הסוציאליים 

 לא תוקן

 

. 2005-ח מבקר משרד הפנים  לשנת"דו- 2

 לא תוקן/תוקן חלקית /תוקן  תאור הפעולה                 

 ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים 2.1 

 .כמתחייב מפקודת המועצות

 לא תוקן

בניגוד –  העלאת דרגות לחלק מהעובדים 2.2

 .למתח הדרגות שבמסלול הקידום

 לא תוקן

 מספר עובדים ונבחרים חייבים למועצה בגין 2.3

 .או מים/ארנונה ו

 תוקן חלקית

 לא נערך מעקב כלשהו אחרי ניצול סעיפי 2.4

בניגוד להוראות חוק יסודות התקציב -התקציב

 1985-ה "התשמ,

 לא תוקן

בניגוד להמלצות המינהל –  פחת המים גבוה 2.5

 למשק המים בעניין צמצום פחת המים ברשויות

 לא תוקן

 המועצה אינה מנהלת פנקס מכרזים כנדרש 2.6

 בחוק 

 לא תוקן

 לא תוקן  קיים פיגור רב בעריכת התאמות הבנקים 2.7

 לא תוקן ( יום 60מעל )ח " פיגור ברישום בהנה2.8

 בסיס הנתונים הקיים במועצה אינו מאפשר 2.9

קביעת עלות הנכסים שהשקיעה בהם המועצה 

 באופן מהימן

 לא תוקן
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 המועצה אינה מנהלת ספר שעבודים ופנקס 2.10

 חוזים

 לא תוקן

 במועצה לא קיים מעקב ופיקוח נאות לגבי 2.11

 ההכנסות העצמיות שאינן כלולות במערכת הגביה 

 לא תוקן

 הרשות מפקידה את ההפרשות ומעבירה 2.12

 אותם באיחור רב

 לא תוקן

 המועצה לא נוקטת באמצעי אכיפה מספקים 2.13

כדי לגבות את חובות התושבים לארנונה ומים ולא 

ל "מיושם נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ

 4/2001מיום 

 תוקן חלקית

 התמיכות ניתנות לעמותות ומוסדות ציבור 2.14

 י חוק"מבלי שמתקבלים המסמכים הנדרשים עפ

 לא תוקן

 תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים 2.15

 ולא בהעברה בנקאית

 לא תוקן

 לא תוקן  אין יישום חוק עזר גביית ביוב2.16

 לחלק מחברי המועצה חובות בגין ארנונה 2.17

 ₪  אלף 93- ומים בסך של כ

 לא תוקן

 אי הכללת חשבונות החייבים בגין השתתפות 2.18

 שכר לימוד ואגרות רישוי עסקים במערך  ,בעלים

 הגבייה

לא תוקן 

 

 לא תוקן  המועצה אינה מנהלת ספר רכוש קבוע2.19

 המועצה לא מינתה רשם נכסים כמתחייב 2.20

 בפרודות הרשויות המקומיות

לא תוקן 
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 הרשות אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר 2.21

למתכונת הדוח הכספי על בסיס צבירה מלא בניגוד 

להנחיות לבחינת כללי הדיווח הכספי לרשויות 

 (ועדת ברנע)המקומיות 

 לא תוקן

 חלק גדול מוועדות המועצה לא היו פעילות 2.22

ועדה לעניני -  כולל ועדות חובה2005בשנת 

וזאת בניגוד לצו המועצות – ביקורת ועדת תמיכות 

ישיבות המועצה והוועדות , ועדות  (א)המקומיות 

 .וסדריהן

 לא תוקן

 המועצה לא מיתנה בעל תפקיד לטיפול 2.23

 בתלונות התושבים

 לא תוקן

 

. 2006-ח מבקר משרד הפנים  לשנת"דו- 3

 לא תוקן/תוקן חלקית /תוקן     תאור הפעולה                 

למרות , המועצה לא הטילה קנסות על קבלנים 3.1 

 הפיגור הרב בהשלמת העבודות     

 לא תוקן

 למרות שרוב המכרזים במועצה הם מכרזי 3.2

/ המועצה אינה מנהלת רשימת ספקים, זוטא 

קבלנים מאושרת ואינה פונה למספר ספקים 

 .כמתחייב לקבלת הצעות מחיר 

תוקן חלקית 

 

 

 

 המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים 3.3

תביעות משפטיות ותפיסות נכסים לצורך : כגון 

 .גביה מהחייבים 

 לא תוקן
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 חלק גדול מוועדות המועצה לא היו פעילות 3.4

וזאת - ועדה לענייני ביקורת–כולל ועדות חובה 

ישיבות  המועצה , בניגוד לצו המועצות המקומיות 

 .והועדות וסדריהן 

 לא תוקן

 המועצה ביצעה מספר עבודות ללא מכרז וללא 3.5

תקציב למרות שהיקפם מחייב עריכת מכרז פומפי 

 .או מכרז זוטא 

 לא תוקן

 

 :2007-ח מבקר משרד הפנים  לשנת"דו- 4

 תוקן חלקית /לא תוקן/תוקן הליקוי

תשלומים אשר היו אמורים להיות מועברים . 4.1

לכיסוי חובות ארנונה , לקבלנים וספקים הועברו

חלק . ומים של תושבים שונים במערך הגביה

מהקיזוזים בוצעו ללא הגשת בקשה וללא אישור 

של הגזבר וראש המועצה וללא בדיקה של היועץ 

 .לא נמסרו סכומי הקיזוזים. המשפטי

 לא תוקן

 השתתפו התושבים בהנחת צמרת מים נכללה 4.2

ר ספציפי או לקרן "בתקציב הרגיל ולא נזקפו לתב

 .לעבודות פיתוח

 תוקן חלקית

 פתח המים במועצה עמד על 2007 בשנת 4.3

 (.  18.5%- אשתקר) 12.91%שיעור של 

 תוקן חלקית

 הגירעונות  הסופיים 2006 בדצמבר 31 ביום 4.4

בתקציבים הבלתי רגילים כללו הוצאות בגין שנים 

, קודמות אשר היה צריך לרשום בתקציב הרגיל

 .₪ אלפי 1,184בסך 

 תוקן

רים לפני קבלת אישור " תב2 המועצה הפעילה 4.5

 ..משרד הפנים

 לא תוקן

למרות ,  המועצה לא הטילה קנסות על קבלנים4.6

 .הפיגור הרב בהשלמות העבודות

 לא תוקן
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₪  אלפי 1,105 קיימת חריגה תקציבית בסך 4.7

 .רים "בחמישה תב

 לא תוקן

 תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים 4.8

 .ולא בהעברה בנקאית

 לא תוקן

 המועצה אינה מנהלת את חשבונות החייבים 4.9

שכר לימוד ואגרות רישוי , בגין השתתפות בעלים

 .עסקים במערך הגביה

לא תוקן 

 

 שלושה נבחרים וארבעה עשר עובדים 4.10

מים והיטלים , חייבים למועצה סכומים בגין ארנונה

עומק חלק מהחובות מגיע . בהיקפים מהותיים

סכום החוב של הנבחרים הנו . ליותר משבעה שנים

- וסכום החוב של העובדים הנו כ₪  אלפי 187- כ

 .₪  אלפי 416

 חלקית  תוקן

 המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים 4.11

תביעות משפטיות ותפיסות נכסים לצורך : כגון

 .גביה מהחייבים 

 לא תוקן

 בדוח מבקר הפנים נמצה כי סגן ראש 4.12

, המועצה בתואר קיבל הנחה מארנונה שלא כדין

עומק החוב הינו . ר ועדת הנחות"בעת שכיהן כיו

 .             יותר משבע שנים

לא תוקן 

 

 המועצה אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר 4.13

למתכונת הדוח הכספי על בסיס צבירה מלא בניגוד 

ועדת  )להנחיות לבחינת לרשויות המקומיות 

המועצה אינה ערוכה בעקבות אי הכללת כל .(ברנע

. סוגי החייבים במערכת הגביה

כן בסיס הנתונים הקיים במועצה אינו מאפשר -כמו

קביעת עלות הנכסים שהשקיעה בהם המועצה 

 .באופן מהימן

 

 לא תוקן

 המועצה לא מינתה בעל תפקיד לטיפול 4.14

 .בתלונות התושבים

 לא תוקן

 המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות 4.15

 .למוסדות באיחור

 תוקן חלקית
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 העלאת דרגות לחלק מהעובדים הייתה בניגוד 4.16

להוראות מסלול קידום לעובדים בדירוג המנהלי 

 . ברשויות של השלטון המקומי

 לא תוקן

 תשלום לעובדים בכירים עבור שעות נוספות 4.17

 .באופן גלובלי

 תוקן

,  חלק גדול מוועדות המועצה לא היו פעילות4.18

וזאת בניגוד לצו – לרבות ועדה לענייני בקורת 

ישיבות המועצה , ועדת (א)המועצה המקומית 

 .והוועדות וסדריהן

 לא תוקן

קבלנים / המועצה אינה מנהלת רשימת ספקים4.19

 .מאושרת הזכאים להשתתף במכרז זוטא

 לא תוקן

 קיים פיגור ברישום בהנהלת החשבונות 4.20

 .ובעריכת התאמות בנקים

 תוקן חלקית

 המועצה אינה מנהלת פנקס מכרזים כנדרש 4.21

 .בחוק

 לא תוקן

 המועצה אינה מנהלת ספר שעבודים ופנקס 4.22

 .חוזים 

 לא תוקן

 המועצה ביצעה התקשורת עם קבלנים 4.23

במסגרת התקציב , לביצוע עבודות ונתוני שירותים

-בסך של כ, ברגיל ללא כיסוי תקציבי מתאים

 .₪  אלפי 2,694

 לא תוקן

 המועצה הזמינה שירותי ייעוץ משפטי בסך 4.24

חלקם . ממספר עורכי דין₪  אלפי 1,058של 

 .מעניקים שירותים למועצה ללא הסכמי התקשורת

 לא תוקן

 ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים 4.25

 . ד לפקודת המועצה המקומית13כמתחייב מסעיף 

 לא תוקן
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  2007ח מבקר המועצה לשנת "דו-5

 המועצה לא פתחה חשבון הכנסות נפרד 5.1

לצבירת הניכויים אשר נוכו משכר העובדים 

 ועד להיום עבור פנסיה 2004משנת 

 .תקציבית

 לא תוקן

 עובדים אין אישורי נחיצות 96- ל5.2

משרה ואינם מאיישים את תפקידם 

 .באמצעות מכרז 

 לא תוקן

 עובדת המועסקת כמלווה מקבלת שכר 5.3

י שעות עבודה " ולא עפ100%בשיעור של 

 .   מדווחות כשאר המלוות 

 לא תוקן

 המועצה משלמת שכר לעוזרת גננת 5.4

המועסקת בבית הספר הדו לשוני ושאנו 

 .בבעלות המועצה 

 לא תוקן

 67- המועצה משלמת תוספות שכר לכ5.5

עובדים בניגוד להסכם הקיבוצי ולמסלול 

 .הקידום 

 לא תוקן

 לא נערכו הסכמי העסקה בין המועצה 5.6

 .לבין המדריכים המועסקים בקייטנה

 לא תוקן

עמותת אלקינה השכירה בניין מעון יום 5.7

שבסטאלין ולא שלמה לקופת המועצה עבור 

המים ,צריכת החשמל , דמי השכירות 

 .והטלפון כמתחייב בחוזה 

 לא תוקן

 

: 2008-ח מבקר משרד הפנים  לשנת"דו-6

 פחת המים במועצה עמד על 2008 בשנת 6.1

(  12.91%-אשתקד) 18%שיעור של 

 

 

 לא תוקן
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א מקומית " המועצה לא תקצבה פעילות הג6.2

 . 2008בתקציב הרגיל לשנת 

 תוקן חלקית

רים לפני קבלת אישור " תב2 המועצה הפעילה 6.3

 .משרד הפנים 

 תוקן

 תשלומי התמיכות מבוצעים באמצעות שיקים 6.4

 .ולא בהעברה בנקאית

 לא תוקן

 המועצה אינה נוקטת אמצעי אכיפה מספקים 6.5

תביעות משפטיות ותפיסות נכסים לצורך : כגון

 .גביה מהחייבים

 לא תוקן

 המועצה אינה ערוכה בצורה נאותה למעבר 6.6

בניגוד , למתכונת הדוח הכספי על בסיס צבירה מלא

להנחיות לבחינת כללי הדיווח הכספי לרשויות 

המועצה אינה ערוכה . (ועדת ברנע)המקומיות 

שכר :כגון)בעקבות אי הכללת כל סוגי החייבים 

, כן-כמו. במערכת הגביה (לימוד ורישוי עסקים

בסיס הנתונים הקיים במועצה אינו מאפשר קביעת 

עלות הנכסים שהשקיעה בהם המועצה באופן 

 .מהימן

לא תוקן 

 

 

 

 

 

 

 המועצה לא פרסמה בעיתונות את הדוח לתושב 6.7

 . 2007-  ו2006לשנים 

 לא תוקן

 המועצה לא מינתה בעל תפקיד לטיפול 6.8

 .בתלונות התושבים

לא תקין 

 

 המועצה מעבירה את ההפרשות הסוציאליות 6.9

 .למוסדות באיחור

 לא תקין

 העלאת דרגות מהעובדים הייתה בניגוד 6.10

להוראות מסלול קידום לעובדים בדירוג המנהלי 

. ברשויות של שלטון המקומי

 

 

 לא תוקן
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,  חלק גדול מוועדת המועצה לא היו פעילות6.11

וזאת בניגוד לצו - לרבות ועדה לענייני ביקורת

ישיבות המועצה , ועדות (א)המועצות המקומיות 

 .והוועדות וסדריהן 

 לא תוקן

 המועצה לא הכינה חוק עזר לאחזקת מקלטים 6.12

כפי שנדרש בחוזרי , משוטפים שבתחום שיפוטה

 .המנהל הכללי

 לא תוקן

 לא תוקן . המועצה אינה מנהלת פנקס מכרזים כנדרש 6.13

 המועצה אינה מנהלת ספר שעובדים ופנקס 6.14

 .חוזים

 לא תוקן

 ראש המועצה לא מינה צוות לתיקון ליקויים 6.15

 .ד לפקודת המועצות המקומיות13כמתחייב מסעיף 

 לא תוקן

קבלנים /המועצה אינה מנהלת רשימת ספקים 6.16

 .מאושרת הזכאים להשתתף במכרזי זוטא

 לא תוקן

 במועצה לא נמצאו אסמכתאות המצביעות על 6.17

נבדקו על , כך שחוזים הכלולים בטופסי המכרזים

 .ידי היועץ המשפטי 

 תוקן

 

 

 2008-ח מבקר המועצה  לשנת"דו- 7

 חוב המועצה ליועצים המשפטיים עבור 7.1

 ט בתיקים שונים"שכ

 תוקן

 לא תוקן  חוק העזר לחנייה אינו מיושם7.2

 לא תוקן  חוק העזר לסלילת רחובות אינו מיושם7.3

 הגדלת משרות לחלק מהעובדים בניגוד 7.4

 .משרד הפנים ל "לחוזר מנכ

 לא תוקן
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