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                                                                        19/9/2022  לכבוד,                             

 ועדת הביקורתיו"ר 

 מועצה מקומית כפר קרע

 

 2021דוח מבקר המועצה לשנת  הנדון:

 

ו)א( לצו המועצות  145, זאת בהתאם לסעיף 2021הנני מתכבד להגיש לכם דוח מבקר המועצה לשנת 

 המקומיות.

הסדרת גביה ושיפור פני והטלה, הנחות -התמקדה בשני נושאים עיקריים, ארנונה 2021בשנת הביקורת 

העיר זאת כפי שפורט בתוכנית העבודה השנתית שהוגשה לכבודך בתחילת השנה, ובנוסף נערכו בדיקות 

 קצרות בנושאים נוספים שראיתי לנכון לבדוק וזה כלל, פעילות מליאת המועצה וועדותיה, משק החשמל

 והטיפול בפניות הציבור.

מועצה מבקר, ועל בלא כהן  2020-ו 2019אציין כי זו הייתה השנה הראשונה שלי בתפקיד, כאשר בשנים 

 . 2018כן לא הופצו דוחות ביקורת. דו"ח המבקר האחרון התייחס לשנת 

הליכים יישום איכות, יעילות ומקצועיות בתבמסגרת עבודתה, עמדה לנגד עיני הביקורת המטרה של 

השונים והתנהלות במסגרת הרגולציה המחייבת, תוך יצירת תרבות ארגונית המבוססת על עקרונות 

 . מנהל תקין וטוהר מידות

ו)ו( לצו אסור לפרסם דו"ח המבקר או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע 145נדגיש בהתאם לסעיף 

 להגשתו למועצה.

 להלן השתלשלות הטיפול בדו"ח המבקר:

  ימציא והביקורת את הערותיו על הדו"ח  תלוועדבתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש המועצה

 "למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו

 יה, ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעות

יה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; בטרם תשלים הועדה את סיכומבתוך חודשיים מיום שנמסרו לה 

לאפשר  והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי

 להם להגיב על הדו"ח.

 ותחליט  ועצה דיון מיוחד בהםתוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, תקיים המ

 בדבר אישור ההצעות.

 בכבוד רב,

 
 מוחרם אבוליל, רו"ח

 מבקר המועצה

mailto:muharam.mevaker@qara.org.il


 

 

 מ.מ. כפר קרע -משרד מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
 2021המבקר לשנת דוח 

 
____________________________________________________________________________________ 

 muharam.mevaker@qara.org.ilדוא"ל               ,04-46002370, פקס 04-46002340, טל' 3007500קרע כפר  1ת.ד. 
 

 106מתוך  3עמוד 
 

 

 
 2022במרץ  31

 

                  לכבוד,                                                                                   

 עו"ד פיראס בדחי

 ראש המועצה

 

 2021דוח מבקר המועצה לשנת  הנדון:

 

ו)א( לצו המועצות  145, זאת בהתאם לסעיף 2021הנני מתכבד להגיש לך דוח מבקר המועצה לשנת 

 המקומיות.

בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש המועצה לוועדת ו)ג( לצו "145בהתאם לסעיף 

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

הסדרת גביה ושיפור והטלה, הנחות -התמקדה בשני נושאים עיקריים, ארנונה 2021הביקורת בשנת 

פני העיר זאת כפי שפורט בתוכנית העבודה השנתית שהוגשה לכבודך בתחילת השנה, ובנוסף נערכו 

מליאת המועצה וועדותיה, פעילות בדיקות קצרות בנושאים נוספים שראיתי לנכון לבדוק וזה כלל, 

 משק החשמל והטיפול בפניות הציבור.

מועצה מבקר, בלא כהן  2020-ו 2019אציין כי זו הייתה השנה הראשונה שלי בתפקיד, כאשר בשנים 

 . 2018ועל כן לא הופצו דוחות ביקורת. דו"ח המבקר האחרון התייחס לשנת 

יישום איכות, יעילות ומקצועיות במסגרת עבודתה, עמדה לנגד עיני הביקורת המטרה של 

בתהליכים השונים והתנהלות במסגרת הרגולציה המחייבת, תוך יצירת תרבות ארגונית המבוססת 

 על עקרונות מנהל תקין וטוהר מידות. 

אני מודה מקרב לב על הסיוע והגיבוי המלא לה זוכה הביקורת, מראש המועצה וחברי המועצה, 

ואדגיש כי אימוץ דוח המבקר על  ול, שיפור וייעול עבודת המועצה.הרואים בביקורת כלי עזר לניה

ידי הנהלת הרשות, הטמעה של המלצותיו ותיקון הליקויים באופן אפקטיבי, הם אבן יסוד בשיפור 

 תהליכי העבודה ברשות. 

 על פי פקודת צו המועצות המקומיות העתק הדוח יומצא לחברי ועדה הביקורת.

 

 בכבוד רב,

 
 וליל, רו"חמוחרם אב
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I קציר ניהולית 

 

 רקע כללי

ערכה על ידי ביקורת בנושא שיפור פני עיר )שפ"ע(. הביקורת נ, 2021דצמבר -החודשים יוליבמהלך 

התמקדה בבחינת פעילות מחלקות המועצה הרלוונטיות בכל הקשור לניקיון הכפר, פינוי אשפה 

וגזם, תחזוקת כבישים, תברואה ונראות הישוב ככלל. כן התייחסה הביקורת למבנה הארגוני המוצע 

שפ"ע הנמצא בשלבי בניה ויכולתו לספק מענה מלא וטוב לציפיות התושבים ודרישות  של מחלקת

 החוק.

 .כפריסוד חיוני )ולא יחיד( באיכות הסביבה ובאיכות החיים של תושבי ה המהוונושא שפ"ע 

 קיון למגוון סוגיה. יקיון מושתת על מספר חברות קבלניות המבצעות את עבודת הנימתן שירותי הנ

קיון, לתכנון העבודה, לניהול ולבקרה של יאחראית לתכנון דרישות הנתברואה היא ה תקמחלכיום 

, והיא מהווה עבודת החברות הקבלניות עפ"י ההסכמים איתם לרבות אישור החשבונות הכספיים

 .הגורם העיקרי בתפעול הנושא

  

 

 תקציר ניהולי

 

העיר ושיפור איכות החיים והסביבה מהביקורת נוכחנו כי הנהלת הרשות משקיעה רבות בשיפור פני 

 3-ילות הניקיון והתברואה, וכמש"ח לפע 8.4-תקציב בסך כ 2021בישוב, לצורך זאת הוקצה בשנת 

מש"ח אחזקת כבישים ומדרכות, תאורת רחובות, תיעול וניקוז וגנים ציבוריים, הושק לאחרונה, 

ה, נחנך פרויקט התייעלות ובאופן תקדימי בחברה הערבית, פרויקט הפח הכתום להפרדת אשפ

אנרגטית והצבת פנלים סולריים על גגות מוסדות הציבור ליצירת חשמל מאנרגיית השמש, השקעה 

 בגינון ובטיפוח הכיכרות והכביש הכניסה לישוב ועוד. 

 

ום איכות החיים והסביבה כוכבים בתח 5-ב 2021פעילות זו הביאה לזכיית המועצה בתום שנת 

ת מטעם המועצה לישראל יפה ומרכז השלטון המקומי, פרס המדבר בעד במסגרת תחרות ארצי

עצמו. יחד עם זאת, מהביקורת עולה כי עדיין נדרשת השקעה בתחום טיאוט הכבישים וניקיון 

 המדרכות מהאשפה הגושית וגזם עצים.

יון כמו כן נמצא כי מערך האכיפה הקיים כיום במועצה אינו מספק, וכדי לשמר רמה נאותה של ניק

ברחובות הישוב ובסביבתו, נדרש לחזק את האכיפה על ידי חקיקת חוקי עזר, קליטת פקחי סביבה 

 והפעלת מערך תביעה עירוני.

 

כמו כן, נדרש לערוך שינוי ארגוני במבנה של מחלקת תברואה האמונה כיום על תחום הניקיון ופינוי 

ים בגודל דומה לכפר קרע, למנות האשפה בישוב, ולקרוא לה מחלקת שפ"ע, כמקובל כיום בישוב
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מנהל קבוע למחלקה, שיהיה בעל הכישורים וההכשרות המתאימות לתפקיד, וכלול תחת 

אחריות המחלקה תחומים נוספים הנוגעים לנראות הישוב כגון: חשמל ותאורה, פיקוח ושיטור 

ים, מבנים עירוני, והבניית שיתוף הפעולה עם מחלקת הנדסה בכל הקשור לאחזקת תשתיות כביש

 ומתקני ציבור.

 

בנוסף, הביקורת העלתה מקרים בהם קבלנים ממשיכים להיות מועסקים במועצה על אף פקיעת 

ההסכמים איתם ובחלק מהמקרים מבלי שנבחרו בהליך של מכרז פומבי כנדרש. כפועל יוצא, קיים 

ותים, שיפקח לדעתנו צורך בקביעת גורם שיהיה אחראי על מעקב אחר ההסכמים עם נותני השיר

אחר תוקף ההסכמים, יצביע על הצורך לצאת במכרזים מבעוד מועד ויפקח אחר קיום התנאים 

המקדימים הכלולים בהסכמים אלו כגון ביטוחים, ערבויות בנקאיות, פיקוח אחר תנאי ההעסקה 

 של עובדי הקבלן  ואישורים אחרים. 

 

 :והתשובות ההמלצות ,להן תמצית הממצאים

 

מס'  סעיף
 ממצא

 תשובת המבוקר המלצה ממצא

מדיניות 
 ונהלים

לא נקבעו במחלקת  2.1.1
תברואה נהלים פנימיים 

לניהול ופיקוח אחר 
הנושאים שבתחום 

 אחריותה

נדרש להגדיר נהלים פנימיים 
כתובים, אשר יסדירו את 

פעילות המועצה בכל התחומים 
תחת נושא שפ"ע, לרבות 

הניהול השוטף של היחידה, 
תהליכי בקרה ופיקוח אחר 

קבלנים ונותני שירותים, פיקוח 
אחר עבודות שבאחריות עובדי 

 '.   ''וכוהמחלקה 

נהלים ומדיניות בנושא נראות 
גרת הר ארגון העיר יקבעו במס

שעוברת הרשות שבמסגרתו תיתכן 
הקמת מחלקת שפ"ע שתהיה 

 אחרית על כל הנושאים

מבנה 
 ארגוני

הקיים המבנה הארגוני  2.2.1
של המועצה ואופן 

חלוקת תחומי האחריות 
בין המחלקות השונות 

נראות הישוב בנושא 
אינו מאפשר מתן מענה 

הולם ומיטבי לצרכי 
הישוב המתפתחים, 

תכנון, ניצול מבחינת 
משאבים, פיקוח 

 ובקרה.

נדרש למקד את האחריות 
בתחומים הנוגעים לנראות 

הישוב תחת מחלקת שפ"ע או 
 בשיתוף אתה

הרשות נמצאת בשלבים מתקדמים 
של רה ארגון במסגרת תוכנית 
ההמראה, תחת אותה תוכנית 

מחלקת שפ"ע. מכרז לאיוש  הוקמה
-מנהל מחלקת שפ"ע הופץ ב

16/12/2021. 
 

כוח האדם האחראי על  2.2.2
הפיקוח במועצה אינו 

מספק לנוכח ריבוי 
 המטלות בנושא

נדרש להוסיף פקחים חדשים 
 לכוח הפיקוח הקיים

כאמור בתקופה האחרונה נקלט 
פקח מוסמך לתחום רישוי עסקים 
ותחום הסביבתי, במסגרת תקציב 

ה פקח נוסף. מתוקצב קליט 2021
 .2023הנושא יבחן במהלך 

היעדר מינוי תובע  2.2.3
עירוני פוגע במאמצי 

הרשות באכיפת 
 החוקים שבאחריותה 

יש למנות תובע עירוני כדי 
 לקיים מערך אכיפה אפקטיבי.

תובע עירוני במחצית  מונה
והוא נמצא  2022הראשונה של שנת 

 .בהכשרה
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מס'  סעיף
 ממצא

 תשובת המבוקר המלצה ממצא

נותני 
שירותים 
והתקשרו

 יות

היערכות לקויה לפקיעת  2.3.1
 ההסכמים עם נותני

השירותים ואי הפצת 
מכרזים פומביים 

חדשים מבעוד מועד, 
גרם להפסקת חלק 

מהשירותים עד לבחירת 
קבלן זוכה, או להעסקת 

קבלנים ללא הסכם 
בתוקף, ובאופן החושף 
את המועצה לסיכונים 

 משפטיים.

כדי למנוע מקרים דומים 
בעתיד, מומלץ למנות גורם 
מרכז ברמת מועצה שיהיה 

ההסכמים עם אחראי על ניהול 
נותני השירותים והספקים בכל 

התחומים, שיתריע מבעוד מועד 
על פקיעת הסכמים ויפעל 
 לפרסום מכרזים חדשים.

הרשות פרסמה מכרז לתפקיד 
מנהל רכש, חוזים והתקשרויות 

שבמסגרת תפקידו ייתן מענה 
 לסוגיה זו.

הרשות המקומית מפנה  2.3.2
פסולת לתחנת המעבר 

לא על בסיס הזמנות ו
על בסיס הסכם 

התקשרות על אף 
ההיקף הכספי של 

 הפעילות.

יש לפעול להסדרת ההתקשרות 
 עם המטמנה

מדובר בתחנה יחידה במינה 
באזור, כרגע התחנה נמצאת 

בתהליך הסדרה והרחבה. בביקור 
האחרון של שרת הגנת הסביבה 

הובטח למועצה שהנושא יקודם. 
נבחר קבלן זוכה  2022הלך במ

המעבר בהליך להפעלת תחנת 
 מכרזי ונתחם עמו הסכם הפעלה.

פינוי 
 אשפה

מליאת המועצה אישרה  2.4.1
חוזה חידוש 

ההתקשרות עם קבלן 
מספר פינוי האשפה 

תוך העלאת פעמים 
היקף ההתקשרות מבלי 

שנבחר כזוכה במכרז 
 פומבי

ככלל יש להימנע מהעסקת 
קבלן ללא מכרז וללא הסכם, 

במקביל לערוך בחינה כלכלית 
לחלופות נוספות חלף העסקת 

קבלן חיצוני, ולנהוג בהתאם 
 לתוצאות הבחינה. 

גזבר המועצה נתבקש על ידי ראש 
הרשות לערוך בחינה של חלופות 

נוספות, לצורך זאת יוקם בתחומי 
הרשות משקל לשקילת כמויות 

פה הנאספות כדי לדייק את האש
החישובים. בהתאם לבחינה 

שתסתיים לקראת סוף השנה 
תבחר החלופה המתאימה. 

בינתיים הקבלן ימשיך להיות 
מועסק באישור המועצה עד סוף 

 השנה.
בוקר של מידע מהיעדר  2.4.2

 כמות האשפה המפונה
מהישוב פוגע בניהול 
הנושא ובבקרה אחר 

 הקבלן

משקל יש להציב ביישוב 
שבעזרתו אפשר לשקול את 

, האשפה המפונה מהישוב
ובהתאם לתוצאות השקילה 

לקבוע אומדן מדויק של עלויות 
 פינוי האשפה.

צב משקל בתחומי וה 2022במהלך 
הרשות לשקילת האשפה הנאספת. 
המשך העסקת קבלן חיצוני תיבחן 

במסגרת הבחינה הנערכת על ידי 
 הגזבר

בהיעדר חוזה  2.4.3
כתוב וחתום,  התקשרות

הקבלן אינו מחויב 
לנקוט באמצעי פיקוח 

ובקרה אחר רכבי פינוי 
האשפה כדי להבטיח 

פינוי של כלל פחי 
האשפה בישוב 

 ובתדירות הנדרשת

יש לדרוש התקנת מערוכת 
שליטה ובקרה על רכבי פינוי 
האשפה, ולתת לרשות גישה 

 ישירה למערכת לצרכי בקרה.

כל הסכם התקשרות עתידי יכלול 
התחייבות להצבת מערכות בקרה 

 כאמור.
 

הפיקוח של המועצה  2.4.4
אחר איכות ותדירות 

איסוף האשפה הביתית 
 אינו מתועד ואינו מספק

להגדיר את האחריות של יש 
מפקח תברואתי, הפעולות 

שעליו לבצע, האמצעים שעליו 
לנקוט והדיווחים שעליו לדווח 

כדי להבטיח שהקבלן מבצע את 
 ה.   עבודתו נאמנ

בהקשר לקנסות בגין אי ביצוע 
העבודה כראוי, הנ"ל מתקזז כנגד 

עבודות נוספות שהקבלן מבצע 
ללא תמורה כגון, פינוי אשפה של 

חתונות בשכונות ואו בבתי אבלים. 
בהקשר לתיעוד הפיקוח, במסגרת 
הרה ארגון יקבעו נהלים פנימיים 
חדשים שיסדירו את הפעילות של 

 המחלקה.
נאכפו חלק לא  2.4.5

מהדרישות הקיימות 
 בהסכם ההתקשרות

לקיים את תנאי ההסכם יש 
במלואם, אחרת זה עלול לחשוף 

אנחנו נפנה את תשומת ליבו של 
היועץ המשפטי לצורך בפניה לקבלן 

mailto:muharam.mevaker@qara.org.il


 

 

 כפר קרע מ.מ. -משרד מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
 שיפור פני העירבנושא דוח ביקורת 

 
____________________________________________________________________________________ 

 muharam.mevaker@qara.org.ilדוא"ל               ,04-46002370, פקס 04-46002340, טל' 3007500קרע כפר  1ת.ד. 
 

 106מתוך  11עמוד 
 

מס'  סעיף
 ממצא

 תשובת המבוקר המלצה ממצא

במיוחד אלה העוסקות 
בתנאי ההעסקה של 

 עובדי הקבלן

את המועצה לסיכונים 
 משפטיים.

להמצאת האישורים הנדרשים על 
 ההסכםפי 

 פינוי גזם

אותרו חריגות בתקציב  2.5.1
 פינוי הגזם

לערוך בחינה לגידול בכמות  .1
הגזם הנאספת על ידי 
הרשות, לרבות בחינת 

האפשרות של חיוב אישי 
של תושבים המייצרים גזם 

 עם בכמות חריגה.
להיערך מראש בצורה נכונה  .2

יותר לצרכי הרשות בעניין 
פינוי גזם ולתקצב את 

כדי להימנע  הנושא בהתאם
 מחריגות תקציביות בעתיד.

הנושא נמצא בבחינה, לרבות ביצוע 
איסוף גזם ביום אחד בשבוע 

והטלת אגרה על תושבים 
המבקשים לאסוף את הגזם בימים 
אחרים של השבוע. שינוי זה ילווה 

 בפרסום ואכיפה הולמת.

חשבונות ההטמנה  2.5.2
ת אושרו על ידי מחלק

ללא קבלת  תברואה
ת שקילה שיאמתו תעודו

את משקל הגזם שנכלל 
בחשבון ואת מועד 

 האיסוף שלו.

נדרש לצרף לחשבון ההטמנה 
תעודות שקילה מפורטות 

ולבדוק התאמה בין תאריך 
השקילה להזמנת העבודה, 

ולבדוק לעומק היטלי הטמנה 
 חריגים.

 

נבע  10-12/2020הגידול בחודשים 
מגיזום עצי זית המבוצע בתקופה 

התחלנו  9/2021דש זו. החל מחו
לבקש מהקבלן תעודות שקילה והן 

נבדקות מול התיעוד הקיים 
 במחלקה לרבות שקילה חריגה.

 
אין הקפדה על קבלת  2.5.3

אישור על ביטוחים 
 בתוקף מקבלן הגזם

להקפיד אחר קבלת אישור 
 המבטח של הקבלן

הנושא ייאכף במסגרת ההסכם 
החדש מול הקבלן, לרבות התניית 

בהמצאת כל האישורים התשלום 
 הנדרשים

טיאוט 
כבישים 

 מכני

המועצה העסיקה קבלן  2.6.1
מהקבלן הזוכה  אחר

ביצוע עבודות טיאוט ל
ללא מכרז וללא הסכם 

 חתום

שלא  ניםקבל תהעסקלהימנע מ
נבחרו בהליך של מכרז חוקי 

כמתחייב בחוק, במיוחד 
בעבודות שנבחר בהם קבלן זוכה 

אחר. ובמידה והקבלן הזוכה 
אינו מקיים את חובותיו לפי 

ההסכם, יש להפסיק את 
העסקתו ובחירת קבלן חדש 

 בהליך חוקי

העסקת הקבלן הופסקה. החל 
מועסק במועצה  10/2021מחודש 

קבלן חדש לביצוע עבודות הטיאוט. 
שנבחר בהליך של מכרז פומבי לפי 

 הכללים המקובלים

לא נאכפו חלק  2.6.2
מהחובות שמוטלות על 

לפי החוזה, הקבלן 
במיוחד אלה העוסקות 

בתנאי ההעסקה של 
 עובדי הקבלן

לאכוף באדיקות את החובות 
המוטלות על הקבלן בהתאם 

להסכם העבודה, במיוחד בעניין 
זכויות העובדים המועסקים על 

 ידי הקבלן.

במסגרת החוזה החדש עם הקבלן 
החדש שנבחר, נדאג לקבל את כל 

 האישורים הנדרשים.
 

נושאים 
 כלליים

אי קביעה ופרסום  2.7.1
ברבים של אתרים 

 לסילוק פסולת גושית

לפרסם באתר האינטרנט את 
מיקום האתר לפינוי פסולת 
 גושית לרבות תעריפי הפינוי

 הנושא יטופל

היעדר חוקי עזר  2.7.2
ותוכנית להתמודדות 

עם השלכת פסולת 
, םבמקומות לא ייעודיי

גורם לפגיעה באיכות 
ואיכות החיים הסביבה 

 של התושבים

לבנות תוכנית פעולה,  .1
לרבות זיהוי מוקדים 

המועדים לפורענות, הגברת 
 הפיקוח והענישה

חוקק חוק עזר המאפשר ל .2
 הטלת קנסות על עבריינים

הרחבת התפוצה של  .3
מצלמות האבטחה 

למקומות נוספים כדי 
 להגביר את האכיפה.

להסמיך פקחים סביבתיים  .4
 ולהיערך לאכיפת החוקים
הסביבתיים לרבות הטלת 

 קנסות וגבייתם.

הנהלת המועצה  2022בתחילת שנת 
בתיאום עם היועץ המשפטי, תחל 

באכיפת החוקים הסביבתיים, 
הדבר ילווה בפרסום מסיבי 

לתושבים על כוונת המועצה להטיל 
קנסות בנושא. המקומות 

היטב, הבעייתיים מוכרים וידועים 
 והנושא ייאכף בהם ביתר שאת
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מס'  סעיף
 ממצא

 תשובת המבוקר המלצה ממצא

להגביר את המעורבות של  .5
 .המשטרה הירוקה

היעדר טיפול בכלבים  2.7.3
 חושף את משוטטים 

התושבים לסכנה פיזית 
 ובריאותית

יש להקצות את התקציב 
הדרוש לטיפול במפגע ולבחון 

את הנחיות נוהל התמיכות של 
 משרד החקלאות

הנושא יקבל תוקף בתוכנית 
לרבות הגדלה  2022העבודה לשנת 

התקציב לטיפול משמעותית של 
בכלבים משוטטים, הכולל רכישת 

 אמצעי לכידה וכליאה

פניות 
 הציבור

כשליש מפניות הציבור  2.8.1
שבאחריות מחלקת 

תברואה שתועדו 
במערכת פוקוס נמצאות 

בסטאטוס "בטיפול" 
למרות חלוף זמן רב 

 מאז קבלתן

לתעד את כל הפניות יש 
במערכת "פוקוס" ולהשלים את 

כדי שיהיה הטיפול במערכת 
אפשר לקבל תמונת מצב לגבי 

הפניות/תלונות שמתקבלות 
ולנסות ולהבין את גורמי השורש 

 שלהן

הפניות של התושבים מטופלות 
באופן מיידי אך לא מתועדות 
במערכת. כיום עם כוח האדם 

שנמצא במחלקת תברואה קשה 
לסגור את הפער הזה, יחד עם זאת 

במסגרת הר ארגון שעוברת 
ל ויחידת התברואה המועצה בכל

 בפרט הנושא יקבל פתרון

ועדת 
איכות 
 הסביבה

הועדה לאיכות הסביבה  2.9.1
איננה מתכנסת 

 בתדירות הנדרשת בחוק

על הוועדה להתכנס בתדירות 
 הנדרשת

אנחנו נקפיד על קיום ישיבה אחת 
לפחות כל רבעון. יחד עם זאת נציין 

כי בעבר זימונים לישיבות הועדה 
חלק גדול מחבריה,  לא נענו על ידי

בעיקר נציגי ציבור, אי לכך 
הישיבות לא התקיימו. בהקשר זה 

נציין כי בחירת החברים מקרב 
הציבור נעשתה בצורה שרירותית 
וללא ידיעתם, על כן הם לא נענו 

להזמנות לישיבות הועדה. אני 
מציע לבחון מחדש את הרכב 

הועדה ולבחור נציגים בהסכמה 
ויהיו  שיהיו בעלי ידע בתחום

 מוכנים לקחת חלק בעבודתה
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II הדוח המפורט 

 מבוא .1

 -וכ בית אב 4,700-ם. בישוב כתושבי 19,000-דונם, ומונה כ 7800הישוב כפר קרע משתרע על פני 

 בתי מלאכה ומפעל. 100-עסקים ומשרדים, מתוכם כ 1,400

בעיקר למגורים. בישוב אין אזור בשנים האחרונות קיימת תנופת בניה ביישוב בהיקפים גדולים, 

 תעשיה אי לכך מפעלים ובתי מלאכה מעורבבים בתוך שכונות מגורים.

נושא שיפור פני עיר כולל בתוכו מספר תחומים: תברואה, ניקיון שוטף של הישוב, הדברת מזיקים, 

ושאים אלה פינוי אשפה ביתית וגזם, שירותים וטרינריים, אחזקת מוסדות, גינון, ופיקוח עירוני. נ

 מנוהלים כיום על ידי מחלקת תברואה.

בנוסף, קיימים נושאים נוספים להם השפעה על איכות החיים של התושבים ועל נראות הישוב, כגון: 

אחזקת כבישים ומדרכות, שילוט, תאורה, ביוב וניקוז ותאורה, שבאחריות מחלקת הנדסה. 

 הביקורת לא התייחסה לנושאים אלה.  

 

 

 :2021-ו 2020פעילות שפ"ע לשנים להלן תקציב 

  2019 2020 2021 

בין  שינוי

ל  2020

2021 

          שכר ומשכורות

 1.0% 384,700 380,841 467,000 מחלקת תברואה  

 100.0% 200,000 - - פקח סביבתי  

 1.0% 203,100 201,003 190,700 וטרינר  

 35.4% 787,800 581,844 657,700   סה"כ משכורות

 33.3%- 100,000 150,000 200,000   עבודות קבלניות

 0.0% 500,000 500,000 400,000   פינוי גזם

 11.1%- 160,000 180,000 200,000   טיאוט כבישים

 0.0% 6,500,000 6,500,000 5,516,784   פינוי אשפה

איסוף פסולת 

 גושית

  - - 50,000 100.0% 

 5.9%- 80,000 85,000 -   ניקיון כללי

 36.7% 77,500 56,709 91,500   שונות

 100% 150,000 - -   מנהל שפע

 47.2% 399,000 271,072 230,650   גנים ציבוריים

 5.7% 8,804,300 8,324,625 7,296,634  סה"כ תברואה

 

mailto:muharam.mevaker@qara.org.il


 

 

 כפר קרע מ.מ. -משרד מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
 שיפור פני העירבנושא דוח ביקורת 

 
____________________________________________________________________________________ 

 muharam.mevaker@qara.org.ilדוא"ל               ,04-46002370, פקס 04-46002340, טל' 3007500קרע כפר  1ת.ד. 
 

 106מתוך  14עמוד 
 

בעקבות  2020לעומת  2021-ב 5.7% -מהטבלה עולה כי תקציב התברואה גדל בשיעור של כ

תקצוב משרות חדשות שלא שתוקצבו בעבר, והגדלת התקציב לגנים ציבוריים, מנגד תקציב 

 הטיאוט ירד ותקציבי פינוי האשפה והעבודות הקבלניות לא השתנה. 

התקציב ₪,  350,000אוישו, בעלות של  לסיכום, ובהתעלם מהמשרות החדשות שתוקצבו וטרם

 . 1.5% -לטיפול במכלול הנושאים הקשורים לשיפור פני העיר גדל בכ

 
 מכנימרבית פעילות המועצה בתחום שפ"ע מבוצע באמצעות קבלנים חיצוניים, למועצה אין ציוד 

בבעלותה מלבד טרקטור המשמש לטיפול בבעיות נקודתיות כגון פינוי מפגעים. במהלך הביקורת 

 נודע לנו על כוונת המועצה לרכוש בובקט לביצוע עבודות טיאוט דחופות.

 

 מטרת הביקורת .1.1

הקשורות ת ומחלקההתפקוד תפעול נושא שפ"ע ולבחון את מטרת הביקורת הינה לבדוק את 

קיון השונות, ידגש על הפעלת החברות הקבלניות, המבצעות את עבודות הנ ושםה. בבדיקה בנושא

שנחתמו עימם, וכן נבחן המבנה הארגוני המוצע ויכולתו במתן מענה לצרכי אל מול ההסכמים 

 הישוב.

 אופן הביקורת והיקפה .1.2

 הביקורת התבססה על פגישות עם ממלאי תפקידים במחלקת תברואה ובגזברות וכללה בדיקה של:

 אשפה, טיאוט, גזם וכו' - כמים בתחומים הקשורים לשפ"עהס -

 תשלומים לספקים ובדיקת כרטסות הנה"ח -

 פיקוח על עבודת הקבלנים -

 תוכנית עבודה וניהול יומן -

 תלונות הציבור בנושא -

 

 מחלקת תברואה -מבנה ארגוני .1.3

 

 

 נכללים תחת שפ"עתחומי אחריות ה

 החיים בקרובה של תושביה.יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת  -

 ניהול מערך התברואה ברשות לרבות -

 ניהול מערך הגינון וחזות הישוב. -

ממלא מקום מנהל  
מחקת תברואה

(חצי משרה)ויטרינר  פקח עובדי חוץ3 תברואן
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 ניהול תחום איכות הסביבה ופרויקטים בתחום הקהילה. -

 ניהול תחום התשתיות, הלוגיסטיקה והאחזקה. -

בהתאם לאוגדן תיאורי תפקיד של משרד הפנים להלן פירוט הביצועים והמשימות העיקריות 

 רים מתחומי האחריות:הנגז

 :שום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביהיי .1

גיבוש תכנית העבודה ליחידות השונות לרבות הקצאת תקציב בתיאום עם מנהלי  .א

 היחידות וגורמים נוספים ברשות

בקרה על יישום תוכניות העבודה תוך קביעת מדדי ביצוע של היחידות באמצעות פיקוח  .ב

 תקציבי, ניתוח דו"חות מוקד וסיורים בשטח

 ניהול תקציב היחידה בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה .ג

כתיבת מכרזים והכנת כתב כמויות הנדרשים למימוש פרויקטים המוגדרים בתוכנית  .ד

 .העבודה

קוח ובקרה על עבודת קבלנים תוך מתן מענה לספקים הפועלים בשוטף ובפרויקטים פי .ה

 .בתחום

יות והכשרות מקצועיות לעובדים בכל הרמות, סנכרון בין פעולות קיום השתלמו .ו

 היחידות התפעוליות האמונות על מענה לצרכים ועל טיפול במגעים

מענה לפניות הציבור בתחום איכות הסביבה ברשות תוך קביעת סדרי עדיפויות  .ז

 לקדימות הטיפול ועל פי זמני תקן

 ייזום תקנים וביצועם הנוגעים לעבודת היחידה .ח

ניהול פרויקטים ומשימות התורמים לשיפור איכות סביבת החיים הקרובה של  .ט

 2 .התושב

 ול מערך התברואה והדברה ברשותניה .2

 גיבוש תוכניות עבודה בתחומי ניקיון תברואה ומחזור .א

קידום חקיקה ואכיפת חוקי העזר לשמירה על רמת גהות נאותה בהתאם למדיניות  .ב

 הרשות ובכפוף להוראות הדין הקיים

פיקוח ומעקב אחר ביצוע שירותי ניקיון ואחזקה שוטפים, לרבות שירותי איסוף אשפה  .ג

  .על סוגיה, פסולת וגזם ואופן הסדרת סילוקם לאתרי מחזור והטמנת אשפה מורשים

 קידום המודעות למניעת מפגעים תברואתיים וסיכונים בריאותיים .ד

 כונים בריאותייםפיקוח ובקרה אחר פעולות למניעת מפגעים תברואתיים וסי .ה

 ווידוא ניהול הבקרה על תקינות מערכות הביוב והניקוז המקומיים .ו

 ניהול עובדים .ז

 ניהול הטיפול בחזות הרשות .3

 גיבוש תוכניות פיתוח חזות הרשות ותשתיות בשיתוף עם גופי התכנון השונים .א

 פיקוח ומעקב אחר תחזוקתם השוטפת של שטחים, מבנים ומוסדות ציבור ברשות .ב

ידוא אחזקה תקינה של רשת מאור רחובות, שטחים ציבוריים ורשת פיתוח וו .ג

 הרמזורים ברשות
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קידום אחזקה מונעת של כבישים, מדרכות ומתקני הרשות העומדים לרווחת  .ד

 התושבים

 אחזקת הגינון והנוי בשטחים הציבוריים, תוך מתן דגש לפעולות חסכוניות במים .ה

 .טיפוח מודעות סביבתיתייזום פעולות לשיפור החזות וניקיון הרשות ו .ו

תיאום פעולות ופיקוח על קבלנים/יזמים וחברות חוץ המבצעים עבודות בכל הקשור  .ז

 לשימוש באמצעי בטיחות כנדרש בתקנות, לשם מניעת פגיעה בנפש וברכוש

בקרה ומעקב אחר רמת תחזוקה ובטיחותית שוטפת של מתקני הרשות, טיפול  .ח

 .ים בשטחי הרשותבמפגעים ואיכות המתקנים באמצעות סיור

 סכון במשאבים, בריאות וקיימותח –ניהול תחום איכות הסביבה  .4

ייזום וביצוע פרויקטים לקידום איכות הסביבה בכל המישורים והובלת תחומים  .א

 המתבקשים לאור צרכי הרמה הארצית והשלטון המקומי

 ייזום פתרונות להתמודדות עם מפגעים תברואתיים וסיכונים בריאותיים .ב

 .הרשות לממשקי העבודה והכוונה מקצועי מול המשרד להגנת הסביבההגורם  .ג

 הול תחום התשתיות, הלוגיסטיקה והאחזקהני .5

 ,גיבוש תכנית עבודה ופיתוח לתחום תשתיות מים, ניקוז, כבישים, מדרכות, תאורה .א

 חשמל, שילוט

 פיקוח, בקרה ומעקב על תכנית עבודה .ב

 תאום פעולות ופיקוח על קבלנים .ג

 .פעולות בתחום התשתיותייזום  .ד

במועצה מקומית כפר קרע הוחלט כי ניהול תחום התשתיות, הלוגיסטיקה והאחזקה הכולל בין 

 היתר אחזקת כבישים, תאורת כבישים, והשילוט יהיו תחת האחריות של אגף הנדסה.

 חקיקה בתחום שפ"ע

 להלן החיקוקים העיקריים בתחום שפ"ע:
 2011-חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א 

 2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח
 2016-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו

 2011-חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א
לפיו החליטה  2008-ם(, תשס"חסמכויות פקחי-חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית

 לאכוף את החוקים הבאים: 2/4/2012-הרשות המקומית ב
  1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 
 1966-חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו 
 1993-חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, תשנ"ג 
 1999-חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט 
 1961-חוק למניעת מפגעים, תשכ"א 
 2007-חוק לסילוק ולמחזור צמיגים, התשס"ז 

 

 

 

 

 

 

mailto:muharam.mevaker@qara.org.il


 

 

 כפר קרע מ.מ. -משרד מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
 שיפור פני העירבנושא דוח ביקורת 

 
____________________________________________________________________________________ 

 muharam.mevaker@qara.org.ilדוא"ל               ,04-46002370, פקס 04-46002340, טל' 3007500קרע כפר  1ת.ד. 
 

 106מתוך  17עמוד 
 

 ממצאים .2

 מדיניות ונהלים 2.1

 

 לא נקבעו במחלקת תברואה נהלים פנימיים לניהול ופיקוח אחר הנושאים שבתחום אחריותה. 2.1.1

  המלצה:

נדרש להגדיר נהלים פנימיים כתובים, אשר יסדירו את פעילות המועצה בכל התחומים תחת נושא 

שפ"ע, לרבות הניהול השוטף של היחידה, תהליכי בקרה ופיקוח אחר קבלנים ונותני שירותים, 

 פיקוח אחר עבודות שבאחריות עובדי המחלקה וכו'.   

אות העיר יקבעו במסגרת הר ארגון שעוברת : נהלים ומדיניות בנושא נרתשובת מחלקת תברואה

 הרשות שבמסגרתו תיתכן הקמת מחלקת שפ"ע שתהיה אחרית על כל הנושאים.

 מבנה ארגוני וכוח אדם 2.2

מחלקת תברואה מתנהלת ללא מנהל קבוע, ניהול המחלקה בפועל מבוצע על ידי יועץ ראש הרשות, 

נה לפניות התושבים. המחלקה כיום אשר מתאם את הפעילות שלה, נפגש עם הקבלנים, ונותן מע

 עובדי חוץ. 2-ו וטרינרכוללת תברואן, פקח סביבתי, 

היעדר מנהל קבוע למחלקה, עלול לפגוע בתפעול השוטף שלה מבחינת תכנון הפעילות השוטפת, 

הפיקוח על ביצוע המשימות השוטפות, וכן להגביל את יכולת המחלקה לתת מענה לצרכים 

ון גיבוש מדיניות לישות בתחום איכות הסביבה, קידום חקיקה ואכיפת חוקי העתידיים של הישוב כג

 עזר, קידום פרויקטים ומשימות לשיפור איכות החיים בישוב ואיכות הסביבה בו ועוד.

 

 המלצה: יש למנות מנהל קבוע למחלקה שיהיה בעל הכישורים והידע הנדרשים בתחום.

 למינוי מנהל למחלקת שפ"ע.נודע לנו במהלך הביקורת כי הופץ מכרז 

 

 
המבנה הארגוני הקיים של המועצה וחלוקת תחומי האחריות בין המחלקות השונות בנושא נראות  2.2.1

הישוב,  אינו מאפשר מתן מענה הולם ומיטבי לצרכי הישוב המתפתחים, מבחינת תכנון, ניצול 

 משאבים, פיקוח ובקרה. 

מחלקת תברואה אחראית כיום על מגוון פעילויות המשפיעות על איכות החיים של התושבים בישוב 

הכוללות בין היתר: פינוי האשפה הביתית, טיאוט כבישים, גיזום ופינוי גזם, ניקיון מוסדות, גנים 

 ציבוריים וכיכרות, הדברה ושירותי וטרינריה. 

ת החיים של התושבים ועל נראות הישוב הנמצאים קיימים תחומים נוספים בעלי השפעה על איכו

תחת אחריות מחלקות אחרות ברשות, כגון חשמל ותאורה, אחזקת תשתיות, או תחומים שלא 

 קיימים כלל ויש לשקול הקמתם כגון שיטור עירוני. 

לדעתנו המבנה הארגוני הקיים של מחלקת תברואה אינו יכול לתת מענה לצרכים המתפתחים של 

צורך זאת יש להקים מחלקה חדשה שתקרא מחלקת שפ"ע כמקובל בישובים בסדר גודל הישוב, ל

של כפר קרע, שתהיה אחראית ישירה עם הנושאים שכיום באחריות מחלקת תברואה ואחראית 
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עקיפה על נושאים אחרים שבאחריות מחלקות אחרות או נושאים חדשים כפי שהוזכר לעיל 

 כגון אחזקת תשתיות ומבנים. 

 

ה: נדרש למקד את האחריות בתחומים הנוגעים לנראות הישוב תחת מחלקת שפ"ע או המלצ

 בשיתוף אתה.

הרשות נמצאת בשלבים מתקדמים של רה ארגון במסגרת תוכנית : תשובת מחלקת תברואה

ההמראה, תחת אותה תוכנית מתוכננת הקמת מחלקת שפ"ע. מכרז לאיוש מנהל מחלקת שפ"ע 

 .16/12/2021-הופץ ב

 

 האדם האחראי על הפיקוח במועצה אינו מספק לנוכח ריבוי המטלות בנושאכוח  2.2.2

פעילות הפיקוח הסביבתי במועצה מבוצעת על ידי פקח סביבתי מוסמך יחיד שנקלט לעבודה במהלך 

הביקורת, ועל ידי עובד נוסף של מחלקת תברואה שמפקח על פעילות הקבלנים וסיור ברחובות 

 ופסולת גושית אחרת.      הישוב לאיתור מפגעים של גזם 

לדעתנו, לאור התרחבות שטחי הרשות, ריבוי המטלות בנושא פיקוח, והצורך להגברת הפיקוח 

והנוכחות במקומות המועדים לפורענות מבחינת השלכת פסולת פיראטית בשטחים החקלאיים 

 ובקצוות הישוב, נדרש להוסיף פקחים חדשים לכוח הפיקוח הקיים.

כי כדי לאפשר לפקח ליישם את סמכויותיו יש לפעול להסכמתו בהתאם לאמור נציין בהקשר הזה 

יעשה . וכדי ש2008-ם( תשס"חסמכויות פקחי-לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 3בסעיף 

שימוש בסמכויותיו הוא חייב להזדהות כפקח על ידי לבישת מדי פקח שאושרו על ידי ראש הרשות, 

 ה בידי ראש הרשות המקומית המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו.ושיהיה בידו תעודה חתומ

 

כאמור בתקופה האחרונה נקלט פקח מוסמך לתחום רישוי עסקים ותחום : תשובת מחלקת תברואה

 .2023פקח נוסף. הנושא יבחן במהלך  מתוקצב קליטה 2021הסביבתי, במסגרת תקציב 

 

 החוקים שבאחריותההיעדר מינוי תובע פוגע במאמצי הרשות באכיפת  2.2.3

כדי לקיים מערך אכיפה מלא ואפקטיבי נדרשות הרשויות המקומיות למנות תובעים מטעמן, 

שתפקידם לגבש את מדיניות האכיפה של הרשות ולנהל את יישומה על מנת לקיים את הוראות 

החוק בתחום הרשות. על התובעים גם לקבל הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה. תובע הרשות 

ת מנהל בשמה את כל ההליכים המשפטיים שעניינם אכיפה של חוקים בתחומים המקומי

 שהאחריות לאכיפתם היא בסמכות הרשות המקומית, כמו רישו עסקים וחוקי עזר עירוניים. 

 הבדיקה העלתה כי המועצה המקומית לא מינתה תובע עירוני מעולם.

תובע עירוני, והמועד האחרון להגשת  נציין כי לקראת תום הביקורת, פרסמה המועצה מכרז לתפקיד

 .30/1/2022-מועמדות לו הוא ה

 .והוא נמצא בהכשרה 2022תובע עירוני במחצית הראשונה של שנת מונה : תשובת המועצה

 

mailto:muharam.mevaker@qara.org.il


 

 

 כפר קרע מ.מ. -משרד מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
 שיפור פני העירבנושא דוח ביקורת 

 
____________________________________________________________________________________ 

 muharam.mevaker@qara.org.ilדוא"ל               ,04-46002370, פקס 04-46002340, טל' 3007500קרע כפר  1ת.ד. 
 

 106מתוך  19עמוד 
 

 נותני שירותים והתקשרויות 2.3

כאמור פעילות המועצה בתחום שפ"ע מבוצע באמצעות קבלנים חיצוניים, כמפורט )נכון לתחילת 

 הביקורת(:

 יסוף אשפה וטיאוט מכניא -חברת מגידו שירותי שמירה בע"מ -

 גינון. -טיארה מוסטפא -

 טיאוט ידני -אגברייה חמזה -

 פסולת גושית -זרעיני -

 פינוי גזם -מוסטפא עסלי -

 קבלני לפי הזמנה. -הדברה -

 בני פואד עסלי בע"מ -אחזקת כבישים -

 

עה מהותית על נראות העיר. במסגרת הביקורת נבדקה פעילות שלשה קבלנים אשר לפעילותם השפ

 מדובר על התחומים: פינוי, אשפה, פינוי גזם וטיאוט.

 

היערכות לקויה לפקיעת ההסכמים עם נותני השירותים ואי הפצת מכרזים פומביים חדשים  2.3.1

מבעוד מועד, גרם להפסקת חלק מהשירותים עד לבחירת קבלן זוכה, או להעסקת קבלנים ללא 

 את המועצה לסיכונים משפטיים.הסכם בתוקף, ובאופן החושף 

 
מהביקורת נוכחנו כי חלק מההסכמים עם הקבלנים פקעו בטרם הופץ מכרז חדש ובחירת קבלן 

זוכה חדש. הדבר גרם לשיבוש באספקת השירותים לתושבים או לחילופן להעסקת הקבלן ללא 

 הסכם בתוקף בחלק מהתחומים, להלן דוגמאות כאלה:

על אף קיום אופציה , ו30/6/2021-הסכם המסגרת עם הקבלן פקע ב -אגברייה חמזה,טיאוט מכני

חודשים או חלק ממנה, הוחלט לא להאריך את ההסכם. מכרז חדש  36להארכה לתקופה נוספת של 

. כך למעשה בתקופה 9/2021רתו נבחר קבלן חדש שהחל את פעילותו בחודש , במסג5/8/21-הופץ ב

 פעל ללא הסכם בתוקף.קבלן הטיאוט  31/8/2021עד  30/6/21-מ

  
אחר ניצול , ל31/7/2021-סכם ההתקשרות עם הקבלן פקע בה -מוסטפא תייסיר עסלי, פינוי גזם

כך  1/9/2021-ף ההסכם בו הינו החל מ, ותוק5/8/21-אופציות להארכה. מכרז חדש בנושא הופץ ב

 מועסק קבלן בפינוי גזם ללא הסכם בתוקף. 8/2021למעשה בחודש 

 
-"מ פקע בהסכם ההתקשרות עם הקבלן מראזקה להשקעות ויזמות בע -אחזקת כבישים

חר קבלן חדש לביצוע העבודות נב 18/3/2021-וב 11/2/21-, מכרז חדש בנושא הופץ ב30/9/2020

לא היה קבלן לביצוע  10/4/21עד  1/10/20מור עולה כי בתקופה . מהא11/4/21-שהחל את עבודתו ב

 שים.עבודות תחזוקת כבי

הדיחוי ביציאה למכרזים גרם לניהול מכרזים בתנאי לחץ, באופן שהגביל את היכולת של המועצה 

לבחינת חלופות נוספות וגרם להעסקה זמנית של חלק מהקבלנים ללא מכרז ובעלות גבוהה 

  מהמקובל. 
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: כדי למנוע מקרים דומים בעתיד, מומלץ למנות גורם מרכז ברמת מועצה שיהיה המלצה

אחראי על ניהול ההסכמים עם נותני השירותים והספקים בכל התחומים, שיתריע מבעוד מועד 

 על פקיעת הסכמים ויפעל לפרסום מכרזים חדשים.

 
: הרשות פרסמה מכרז לתפקיד מנהל רכש, חוזים והתקשרויות שבמסגרת תשובת הנהלת הרשות

 תפקידו ייתן מענה לסוגיה זו.

 

לתחנת המעבר על בסיס הזמנות ולא על בסיס הסכם התקשרות הרשות המקומית מפנה פסולת  2.3.2

 על אף ההיקף הכספי של הפעילות.

הפסולת הגושית הנאספת על הרשות משטחה מפונה לתחנת מעבר שבתחום השיפוט של מועצה 

 אזורית מנשה המופעלת על ידי הקבלן ז'. 

תחנת המעבר, פקע לפני מבדיקתנו עולה כי הסכם ההתקשרות בין הרשות המקומית לבין מפעיל 

זמן רב, אך הוא ממשיך להפעיל אותה מבלי שנבחר במכרז פומבי, והיא מפנה פסולת לתחנת המעבר 

 על בסיס הזמנות עבודה ולא על בסיס הסכם התקשרות למרות ההיקף הכספי של הפעילות.

והיא ממוקמת מהרשות נמסר כי תחנת המעבר לפינוי פסולת גושית הינה היחידה באזור ואדי עארה, 

על קרקע של רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(, המועצה המקומית פועלת במרץ מול רמ"י לצורך הסדרת 

 חכירת המקרקעין על מנת לצאת למכרז הפעלה של תחנת המעבר בתחום הישוב.

רך מתן אישור לפרסום מכרז להפעלת תחנת אש"ח לצו 600-רמ"י בקשה תשלום דמי חכירה בסך כ

הגישה השגה על הסכום המבוקש. בד בבד, ועל מנת לקצר תהליכים הרשות  המעבר, והרשות

פרסמה מכרז להפעלת תחנת המעבר, ומנהלת במקביל הליך של השגה מול רמ"י בגין דרישת 

 התשלום.

 בשלב ביניים זה ומטעמי יעילות, היות והטיפול בפסולת הינו סוגיה של בריאות הציבור ובאופן זמני

 ת פסולת לתחנת המעבר עד לקבלת החלטה במכרז שפורסם.המשיכה הרשות לפנו

 

 המלצה: יש לפעול להסדרת ההתקשרות עם תחנת המעבר

מדובר בתחנה יחידה במינה באזור, כרגע התחנה נמצאת בתהליך  :תשובת מחלקת תברואה

הלך הסדרה והרחבה. בביקור האחרון של שרת הגנת הסביבה הובטח למועצה שהנושא יקודם. במ

  .בהליך מכרזי ונחתם עמו הסכם הפעלה מעברההפעלת תחנת נבחר קבלן זוכה ל 2022

 

 פינוי אשפה 2.4

התקשרות המועצה בעניין פינוי אשפה הינו בעל השלכות כספיות גבוהות, ובעל השפעה ישירה על 

 איכות החיים של התושבים.

 להלן פירוט ההוצאה השנתית בעניין פינוי פסולת ביתית:

 )אש"ח( 2020עלות שנתית  )אש"ח( 2019עלות שנתית   מבצע סוג חיוב

 תקציב בפועל תקציב בפועל  

 6,500 6,222 5,516 5,574 מגידו פינוי אשפה
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תוך  מספר פעמים קבלן פינוי האשפהחוזה ההתקשרות עם מליאת המועצה אישרה חידוש  2.4.1

 מבלי שנבחר כזוכה במכרז פומבי.העלאת היקף ההתקשרות 

אשפה ביתית במועצה מקומית כפר קרע מבוצע על ידי חברת מגידו שירותי שמירה איסוף ופינוי 

אחר שהוא זכה במכרז פומבי , ל30/8/2018-בע"מ מזה שנים רבות. הסכם אחרון עם הקבלן נחתם ב

היקף  בנושא. ההסכם היה לתקופה של שנה עם אופציית הארכה לשנתיים נוספות לבקשת המועצה.

 אש"ח לפני מע"מ. 386-ההתקשרות עמד על כ

 
באישו מליאת  מספר פעמים ההתקשרות עם הקבלןהסכם ועד מועד הביקורת, חודש  1/9/2018מאז 

 2021י מע"מ, ובמהלך שנת אש"ח לפנ 450-היקף ההתקשרות עלה לכ 5/2020, כאשר בחודש המועצה

פורסמו על ידי הרשות מהלך אותה תקופה ב אש"ח לפני מע"מ. 515לכדי הוגדל היקף ההתקשרות 

אי לכך חידוש ההסכם עם הקבלן שלא נבחר בהם זוכה, מספר מכרזים לבחירת קבלן פינוי אשפה, 

 הובא לאישור המועצה.

 להלן פירוט המכרזים שפורסמו במהלך התקופה לעיל:

ציע יחיד אך ההצעה שלו הייתה גבוהה מהאומדן, בשל כך המכרז הקבלן היה מ -1/2020בחודש  .1

 בוטל. 

ת ההצעה הנמוכה ביותר אך נפסל בשל אי עמידה בתנאי הסף, הקבלן נתן א -5/2021בחודש  .2

 והמכרז בוטל. 

ציע יחיד אך הצעתו הייתה מעל לאומדן, אי לכך לא הוכרז כזוכה. הקבלן היה מ -8/2021בחודש  .3

 והוחלט לפתוח מכרז חדש. למועד סיום השנה לא נערך מכרז חדש.

 

סקת קבלן ללא מכרז וללא הסכם בכתב, במיוחד לאורך תקופה כה ארוכה. לדעתנו, יש להימנע מהע

כמו כן, לאור הימשכות הזמן בו הרשות המקומית לא הצליחה להגיע להסכמות כתובות עם הקבלן, 

הרשות הייתה צריכה לבחון חלופות נוספות, לפני החזרה על אותו מכרז מספר פעמים, שבסופם לא 

לה כוללות בין היתר בחינת הכדאיות של רכישת משאית ואיסוף האשפה נבחר קבלן זוכה. חלופות א

על ידי עובדי המועצה, הצטרפות לאשכול ישובים כדי לחזק את כוח המיקוח מול ספקי השירותים 

 וקבלת מחירים טובים יותר ועוד.

 

המלצה: ככלל יש להימנע מהמשך העסקת הקבלן ללא מכרז וללא הסכם, במקביל לערוך בחינה 

 כלכלית של חלופות נוספות חלף העסקת קבלן חיצוני, ולנהוג בהתאם לתוצאות הבחינה.

 

גזבר המועצה נתבקש על ידי ראש הרשות לערוך בחינה של חלופות : תשובת מחלקת תברואה

נוספות, לצורך זאת יוקם בתחומי הרשות משקל לשקילת כמויות האשפה הנאספות כדי לדייק 

נה שתסתיים לקראת סוף השנה תבחר החלופה המתאימה. בינתיים את החישובים. בהתאם לבחי

 הקבלן ימשיך להיות מועסק באישור המועצה עד סוף השנה.
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היעדר מידע מבוקר של כמות האשפה המפונה מהישוב פוגע בניהול הנושא ובבקרה אחר  2.4.2

 הקבלן

ותשלום ₪  294,500ורה אחידה עבור פינוי האשפה בסך קובע תמ 2018-הסכם ההתקשרות שנחתם ב

דש לפני מע"מ. תמורה זו אש"ח לחו 390-טון לחודש ובסה"כ שולם לקבלן כ 850היטל הטמנה עבור 

של מספר מכלי האצירה בבתי האב, מוסדות ציבור ובתי עסק בישוב וכמות  הערכהנקבעה על סמך 

לנפש, ולא על בסיס מדידה מדויקת של כמות האשפה הנאספת לפי דוחות ההטמנה האשפה 

החודשיים שאמורים להיות מסופקים על ידי הקבלן, שכן הקבלן אינו מקפיד לצרף תעודות שקילה 

 לחשבון החודשי כפי שהיה מחויב בהסכם ההתקשרות האחרון. 

ת הינו הכרחי לניהול מכרזים בנושא, קבלת מידע מדויק לגבי כמות האשפה הנאספת בתחומי הרשו

ולבחינת הכדאיות של חלופות אחרות. העדר מידע ואי הסכמות בין הרשות לקבלן לגבי היקף 

האשפה הנאספת היה סלע המחלוקת בין הקבלן לבין הרשות, דבר שמנע את הארכת ההסכם 

 ההתקשרות הקודם, ופגע בניהול המכרזים הנוכחיים.  

 ב לביצוע בקרה אחר פעילות הקבלן והתחשבנות אתו.כמו כן, מידע זה חשו

 

לצורך ביצוע מדידה מדויקת של האשפה הנאספת נדרש להציב בתחומי הרשות תחנת שקילה, 

 שתדווח ישירות לרשות את משקל האשפה הנאספת.

 

המלצה: יש להציב ביישוב משקל שבעזרתו אפשר לשקול את האשפה המפונה מהישוב, ובהתאם 

 השקילה לקבוע אומדן מדויק של עלויות פינוי האשפה.לתוצאות 

 

משקל בתחומי הרשות לשקילת האשפה הנאספת. הוצב  2022במהלך  :תשובת מחלקת תברואה

 .המשך העסקת קבלן חיצוני תיבחן במסגרת הבחינה הנערכת על ידי הגזבר

 

ובקרה אחר רכבי  בהיעדר חוזה התקשרות כתוב וחתום, הקבלן אינו מחויב להתקין אמצעי פיקוח 2.4.3

 פינוי האשפה כדי להבטיח פינוי של כלל פחי האשפה בישוב ובתדירות הנדרשת.

לצורך מעקב אחר כיסוי מלא לשטחי איסוף האשפה, על המועצה לדרוש מהקבלן להתקין על גבי 

המאפשרות זיהוי ומעקב אחר מיקום משאית  G.P.Sהמשאיות מערכות שליטה ובקרה מונחות 

 עם מתן גישה לנציג המועצה לצורך בקרה.איסוף האשפה, 

 
בהיעדר הסכם כתוב עם הקבלן, דרישה זו לא נאכפת, אי לכך כיום אין למועצה מידע ודאי שהקבלן 

פינה את האשפה מכל שטחי הרשות. והמועצה ניזונה מתלונות של תושבים שלא פונתה האשפה 

 שלהם. 

קין מערכות שליטה ובקרה, אך מכרז זה לא נדרש הקבלן להת 30/21נציין כי במפרט המכרז החדש 

 הבשיל להסכם עם הקבלן.

המלצה: יש לדרוש התקנת מערוכת שליטה ובקרה על רכבי פינוי האשפה ולתת לרשות גישה 

 ישירה למערכת לצרכי בקרה.

כל הסכם התקשרות עתידי יכלול התחייבות להצבת מערכות בקרה  :תשובת מחלקת תברואה

 כאמור.
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המועצה אחר איכות ותדירות איסוף האשפה הביתית אינו מתועד ואינו הפיקוח של  2.4.4

 מספק.

בהיעדר מערכות שליטה ובקרה ממוחשבות על רכבי פינוי האשפה שבשימוש הקבלן, ובהיעדר 

תעודות שקילה של האשפה הנאספת, וכדי להבטיח שקבלן פינוי האשפה מבצע את עבודתו בהתאם 

ובתדירות הנדרשת, על הרשות לנקוט בצעדי פיקוח ובקרה  למתווה שסוכם מול הרשות המקומית

 אקטיביים לבחינת איכות הפעילות של עובדי הקבלן בשטח.

 משיחות שקיימנו עם עובדי מחלקת תברואה נמסר כי מבוצע פיקוח אחר פעילות הקבלן אם כי לא 

תושבים ככלי לא בצורה סדורה וללא תיעוד מספק. בנוסף נמסר כי לרוב מסתמכים על תלונות ה

 פיקוח עיקרי בנושא. 

לדעתנו, הסתמכות על תלונות התושבים אינו מהווה כלי בקרה אפקטיבי ומספק, ואינו מהווה 

תחליף לאחריות המוטלת על המועצה לפקח בצורה אקטיבית אחר העבודות המבוצעות על ידי 

 קרה.קבלנים המועסקים על ידה, היא יכולה להוות כלי עזר בלבד ולא תחליף לב

סממן בולט לחולשה בבקרה אחר פעילות קבלן איסוף האשפה, הינה אי השימוש באופציה להטיל 

קנסות והפחתות בשל ליקויי ביצוע או פערי ביצוע כנדרש על פי ההסכם, שכן לא סביר שקבלן 

 המועסק במועצה שנים רבות לא הייתה לו ולו מעידה אחת המחייבת קיזוז או קנס.

מקבל משנה תוקף נוכח ההיקף הכספי הגדול של הליקוי מהותי מהווה ור, היעדר בקרות, כאמ

במסלול כמעט  ספים רביםילמה במשך שנות ההסכם כרשות המקומית שההסכם. מעשית ה

 "אוטומטי". 

 

המלצה: יש להגדיר את האחריות של מפקח תברואתי, הפעולות שעליו לבצע, האמצעים שעליו 

 כדי להבטיח שהקבלן מבצע את עבודתו נאמנה.   לנקוט והדיווחים שעליו לדווח 

 

בהקשר לקנסות בגין אי ביצוע העבודה כראוי, הנ"ל מתקזז כנגד עבודות  :תשובת מחלקת תברואה

נוספות שהקבלן מבצע ללא תמורה כגון, פינוי אשפה של חתונות בשכונות ואו בבתי אבלים. 

ם פנימיים חדשים שיסדירו את בהקשר לתיעוד הפיקוח, במסגרת הרה ארגון יקבעו נהלי

 הפעילות של המחלקה.

 

נקלטו ושולמו שתי חשבוניות  2020מבדיקת כרטסת הנהלת חשבונות של הקבלן, עלה כי בשנת 

דיקת האירוע עלה כי אש"ח. מב 214-של כ בסכום כולל 4-ו 3כפולות בגין היטלי הטמנה לחודשים 

ניות בטעות במחלקת תברואה, ובגזברות לא הדבר נגרם בשל טעות אנוש, במסגרתה אושרו החשבו

 שמו לב לכפילות. 

בוצע קיזוז במלוא הסכום ששולם בכפילות מול הקבלן. מגזבר המועצה נמסר כי עם היודע הדבר 

מופעל נוהל חוזים משוריין מראש מול כלל  2021כמו כן צוין כי מאז כניסתו לתפקיד בתחילת שנת 

התקציבי המאושר הרלוונטי לכל מחלקה ומחלקה, הדבר מאפשר הספקים ברשות בהתאם לסעיף 

יתרה על זו מנהלת  .בחתך חודשי לבדוק קיום חריגה מהתקציב היחסי למניעת מקרים דומים כאלה

החשבונות הראשית גם הונחתה מתחילת שנה בבדיקת חשבונות שוטפים לספקים החודשיים לאחר 

ר בדיקת וחתימת מנהל המחלקה הרלוונטי לחשבון לאח .חתימת מנהלי מחלקות על אותם חשבונות
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והעברתו לגזברות ולאחר בדיקת מנהלת החשבונות הראשית על אי קיום חריגה מול החוזה 

 .המשוריין מראש בחתך חודשי יחסי נקלט החשבון במודול פרויקטים

משרד פנים ח החיצוני טרם הגשת הדוחות הרבעוניים ל"כמו כן, מתקיימות ישיבות רבעוניות מול רו

 .לבדיקת סעיפי הוצאה שקיים בהן חריגה יחסית אם בכלל

 

לא נאכפו חלק מהדרישות הקיימות בהסכם ההתקשרות, במיוחד אלה העוסקות בתנאי ההעסקה  2.4.5

 של עובדי הקבלן

חוזה ההתקשרות מחייב את הקבלן לקיים מספר תנאים לפני ובמהלך תקופת ההסכם, חלקם 

ו עולה כי בחלק מהנושאים המועצה לא בקשה מהקבלן לקיים את מתבקשים על פי חוק. מבדיקתנ

 תנאי ההסכם כמפורט: 

להסכם, תנאי לתחילת ההתקשרות הינו המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים  6לפי סעיף  -

", וכן הצהרה כי העובד 2002 שקיבלו הודעה על פי חוק "הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב

 קיבל את ההודעה בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. 

אחת לחצי שנה הקבלן ימציא אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים על פי חוקי  -

תום על ידי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו נושא חוזה זה. האישור צריך להיות ח

 מורשה חתימה בחברה ועל ידי רואה החשבון של הקבלן.

יום מחתימת ההסכם הקבלן ימציא אישור של מנהל ההסדר והאכיפה במשרד המת"ת,  15תוך  -

בדבר הרשעות בהן הורשע בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים שקדמו למועד 

 האחרון להגשת הצעות להליך.

בושים בכל עת בלבוש הולם, על פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף עובדי הקבלן יהיו ל -

 על ידי משרד העבודה והרווחה, לרבות מדים זוהרים לעבודה בשטח.

 יום מחתימת ההסכם ימציא הקבלן הביטוחים המפורטים בנספח הביטוח בחוזה. 30תוך  -

 

ם את האחריות השילוחית בהעסקת נציין כי על ידי אכיפת הסעיפים שבחוזה, המועצה יכולה לצמצ

 הקבלן כלפי עובדיו וכלפי צדדים שלישיים המושפעים מעבודתו. 

  

המלצה: יש לקיים את תנאי ההסכם במלואם, אחרת זה עלול לחשוף את המועצה לסיכונים 

 משפטיים.

 
אנחנו נפנה את תשומת ליבו של היועץ המשפטי לצורך בפניה לקבלן  :תשובת מחלקת תברואה

 להמצאת האישורים הנדרשים על פי ההסכם.

 

 פינוי גזם 2.5

, ההסכם היה נחתם הסכם מסגרת למתן שירותי פינוי גזם עם הקבלן מוסטפא עסלי 22/7/2018-ב

חודשים כל אחת.  12( עם אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות של 31/7/2019לשנה אחת )עד 

 . 31/7/2021-ההסכם פקע סופית ב

 .9/2021נערך מכרז חדש שזכה בו אותו קבלן, ונחתם עמו הסכם חדש בתחילת  8/2021בחודש 

 ללא הסכם בתוקף. הקבלן המשיך לבצע עבודות איסוף גזם  8/2021למעשה בחודש 
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בהתאם להסכם, פינוי הגזם יבוצע ע"י הקבלן עפ"י תוכנית עבודה חודשית שתימסר לו, כאשר 

. התוכנית נבנית על סמך פניות של תושבים ובהתאם פעמיים בשבועהפינוי יתבצע בתדירות של 

 לסיור הנערך על ידי עובדי היחידה.

 אש"ח בכל אחת מהשנים. 500"ס ע 2021-ו 2020התקציב שהוקצה לפינוי הגזם עמד בשנים 

 

במהלך הביקורת פורסמה הודעה לתושבים המפרטת את הימים שבהם מותר להם להוציא גזם לצדי 

 המדרכות והרחובות לצורך פינוי, ועל כוונת המועצה להעניש את מפרי הסדר. 

 

 אותרו חריגות בתקציב פינוי הגזם 2.5.1

בהתאם להסכם עם הקבלן, פינוי הגזם יבוצע עפ"י תוכנית עבודה חודשית שתימסר לו, כאשר הפינוי 

 ימים לכל היותר.  8יתבצע בתדירות של פעמיים בשבוע. מהאמור עולה כי החיוב החודשי יהיה עבור 

 
 ופירוט כמות הגזם שנאסף. 2019-2021להלן פירוט הימי העבודה של הקבלן בשנים 

 

 ימי עבודה פינוי גזם חודש
היטל 

 כמות בטון הטמנה
משקל ממוצע 

 ליוםגזם 

 11.30 113.05 19178.9 10 20475 19-אפר

 10.87 97.80 16591.8 9 18427.5 19-מאי

 11.98 119.77 20319 10 20475 19-יול

 11.30 135.57 22999.5 12 24570 19-אוג

 13.11 117.95 20010.2 9 18427.5 19-ספט

 13.93 194.98 33078 14 28665 19-אוק

 15.71 172.85 29323.3 11 22522.5 19-נוב

 17.85 196.38 33315.9 11 22522.5 20-אפר

 13.57 122.17 20726.1 9 18427.5 20-מאי

 14.05 154.55 26219.6 11 22522.5 20-יונ

 15.64 156.44 26539.5 10 20475 20-יול

 14.82 148.21 25144.3 10 20475 20-אוג

 15.14 166.52 28250.3 11 22522.5 20-ספט

 20.18 264.85 44931.3 13.12498 26873.4 20-אוק

 21.38 323.34 54854.3 15.12498 30968.4 20-נוב

 20.83 270.77 45936.5 13 26617.5 20-דצמ

 15.83 158.32 26859.2 10 20475 21-מרץ

 15.31 168.36 28563 11 22522.5 21-אפר

 14.07 126.64 21485 9 18427.5 21-מאי

 15.43 160.05 27153 10.37543 21243.7 21-יונ

 17.38 156.39 26531.7 9 18427.5 21-יול
 

חודשים בהם הוא  30חודשים מתוך  20-מבדיקת החשבונות שהוגשו עלך ידי הקבלן עולה כי ב

ימים עבודה בחודש, בחלקם אף שולמו שעות  8-מועסק במועצה, הוגשו על ידו חשבונות עבור יותר מ
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אותרה חריגה  2020. בשל כך בשנת 2020נוספות. מרבית החריגות המהותיות אותרו בשנת 

 אש"ח. 100-, המהווה כ20%מתקציב פינוי הגזם בשיעור של 

, דבר המצביע על 2019לעומת  27%עלו בשיעור של  2020כמו כן נמצא כי עלויות פינוי הגזם בשנת 

ך שכמויות הגזם המפונות מבתי התושבים גדלות עם הזמן בקצב מהיר, כפי שהעיד מנהל כ

 המחלקה, מאידך התקציב לא עלה בהתאם. 

 

 המלצה:

לערוך בחינה לגידול בכמות הגזם הנאספת על ידי הרשות, לרבות בחינת האפשרות של חיוב  .1

 אישי של תושבים המייצרים גזם בכמות חריגה.

בצורה נכונה יותר לצרכי הרשות בעניין פינוי גזם ולתקצב את הנושא בהתאם להיערך מראש  .2

 כדי להימנע מחריגות תקציביות בעתיד.

 

הנושא נמצא בבחינה, לרבות ביצוע איסוף גזם ביום אחד בשבוע והטלת  תשובת מחלקת תברואה:

ווה בפרסום אגרה על תושבים המבקשים לאסוף את הגזם בימים אחרים של השבוע. שינוי זה יל

 ואכיפה הולמת.

 

 

חשבונות ההטמנה אושרו על ידי מחלקת תברואה ללא קבלת תעודות שקילה שיאמתו את משקל  2.5.2

 הגזם שנכלל בחשבון ואת מועד האיסוף שלו.

אחת לחודש מגיש קבלן פינוי הגזם שני חשבונות, אחד בגין ימי עבודת משאית והשני בגין היטל 

 ל ועלות ההטמנה לטון כפי שסוכמה בחוזה עם הקבלן. הטמנה המחושב כמכפלה של המשק

מהבדיקה עולה כי חשבונות עבודת המשאית מאומתים על ידי מחלקת תברואה מול הזמנות העבודה 

כפי שתועדו ביומן העבודה של המחלקה, בעוד חשבונות ההטמנה מאושרים ללא קבלת הוכחה 

בימים בהם עבד הקבלן בשירות המועצה, למשקל הגזם שנכלל בחשבון ולכך שהגזם שהוטמן נאסף 

ות הגזם שדווחו על ידי כמוי 10-12/2020וללא בדיקה של כמויות גזם חריגות. לדוגמא בחודשים 

 ממוצע הכמות החודשית, דבר המחייב בדיקה. 40%-הקבלן גבוהות ביותר מ

תאריך איסוף בפועל החשבון כלל פרטים לגבי משקל הגזם ועלות ההטמנה לטון בלבד, ללא פירוט 

וללא קבלת תעודת שקילה. נציין כי בהתאם לחוזה עם הקבלן הוא אמור לצרף לחשבון דו"ח שקילה 

 חודשי.

המלצה: נדרש לצרף לחשבון ההטמנה תעודות שקילה מפורטות ולבדוק התאמה בין תאריך 

 השקילה להזמנת העבודה, ולבדוק לעומק היטלי הטמנה חריגים.

 

גיזום עצי זית המבוצע בתקופה זו. מנבע  12/2020-10גידול בחודשים ה תשובת מחלקת תברואה:

התחלנו לבקש מהקבלן תעודות שקילה והן נבדקות מול התיעוד הקיים  9/2021החל מחודש 

 במחלקה לרבות שקילה חריגה.
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 אין הקפדה על קבלת אישור על ביטוחים בתוקף מקבלן הגזם 2.5.3

מבטחי הקבלן, לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח,  בהתאם לחוזה, המצאת אישור חתום על ידי

הינה תנאי מוקדם למתן אישור המועצה לפעול על פי ההסכם, לרבות תשלום בגין ביצוע השירותים 

 נשוא המכרז.

 מבדיקתנו עולה כי אין מקפידים לקבל אישור המבטחים אחת לשנה כתנאי לחידוש ההתקשרות. 

 המבטח של הקבלן.המלצה: להקפיד אחר קבלת אישור 

 

הנושא ייאכף במסגרת ההסכם החדש מול הקבלן, לרבות התניית  :תשובת מחלקת תברואה

 התשלום בהמצאת כל האישורים הנדרשים.

 

 מכניטיאוט כבישים  2.6

, תוקף ההסכם עם הקבלן אגברייה חמזה מכנינחתם הסכם מסגרת לביצוע עבודות טיאוט  7/6/20-ב

חודשים. האופציה הזו לא מומשה  36עם אופציה להארכה לתקופה כוללת של  30/6/2021הינו עד 

. בחודש מכנייצאה הרשות במכרז חדש לבחירת קבלן טיאוט  5/8/2021על ידי הרשות ובתאריך 

 נבחר קבלן חדש לביצוע עבודות הטיאוט.  9/2021

 
שעות עבודה נטו, כאשר  7.5בסיס תעריף ליום עבודה בן בהתאם להסכם הקודם, החיוב מבוצע על 

ימים בחודש לפי הזמנה ודרישה, המועצה איננה מתחייבת בפני  128-תדירות מתן השירות הינה 

 הקבלן להיקף קבוע או מינימלי של עבודות.

 200ירד מרמה של  המכניעולה כי תקציב הטיאוט  2019-2021ממעקב אחר תקציב המועצה לשנים 

 .2021-אש"ח ב 160-ל 2019-"ח באש

 

עבודת הקבלן מלווה בנוכחות פקח המועצה, אשר מתלווה אליו במהלך הימים בהם הוא מועסק 

 כדי לעקוב אחר איכות ושלמות העבודה.

 

 המועצה העסיקה קבלן אחר מהקבלן הזוכה לביצוע עבודות טיאוט ללא מכרז וללא הסכם חתום 2.6.1

ה, העסיקה המועצה אגברייה חמז -חוזה עם הקבלן הזוכהמהביקורת עולה כי במהלך תקופת ה

קבלן אחר )חברת מגידו( לביצוע עבודות טיאוט מכני וטיאוט ידני ללא מכרז וללא הסכם בכתב. 

, כאשר במקביל שולם לקבלן הזוכה פחות 2019תחילת  אש"ח מאז 200-העבודות הסתכמו ביותר מ

נמסר כי זה קרה בגלל אי ההיענות של הקבלן  שיחה עם גורמים במחלקת התברואהמאש"ח.  50-מ

 הזוכה להזמנות עבודה שבוצעו על ידי המועצה.

לדעתנו האופן בו נהגה המועצה אינו תואם את דיני המכרזים, שכן אין להעסיק קבלן מבלי שנבחר 

במכרז פומבי, קל וחומר בעבודות בהם זכה קבלן אחר. כמו כן, היעדר הסכם כתוב עם הקבלן 

את היחסים בין שני הצדדים, עלול לחשוף את המועצה לסיכונים משפטיים, כגון נושאים  המסדיר

 הקשורים לזכויות עובדי קבלן, נזקים שעלולים להיגרם לתושבים כתוצאה מפעילות הקבלן ועוד.
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המלצה: להימנע מהעסקת קבלנים שלא נבחרו בהליך של מכרז חוקי כמתחייב בחוק, 

בהם קבלן זוכה אחר. ובמידה והקבלן הזוכה אינו מקיים את חובותיו לפי במיוחד בעבודות שנבחר 

 ההסכם, יש להפסיק את העסקתו ובחירת קבלן חדש בהליך חוקי.

 

מועסק במועצה קבלן  10/2021העסקת הקבלן הופסקה. החל מחודש  :תשובת מחלקת תברואה

 לים המקובלים.חדש לביצוע עבודות הטיאוט. שנבחר בהליך של מכרז פומבי לפי הכל

 

לא נאכפו חלק מהחובות שמוטלות על הקבלן לפי החוזה, במיוחד אלה העוסקות בתנאי ההעסקה  2.6.2

 של עובדי הקבלן 

חוזה ההתקשרות עם הקבלן, מטיל עליו חובות בהקשר לפיקוח ובקרה על עבודתו ועל העסקת 

 בצורה מספקת, כמפורט:עובדים על ידו. מבדיקתנו עולה כי חובות אלו לא נאכפו על ידי המועצה 

ההתקשרות הינו המצאת טופס הכולל את פרטי  תנאי לתחילת -להסכם 6לפי סעיף  -

, וכן הצהרה 2002העובדים שקיבלו הודעה על פי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 

כי העובד קיבל את ההודעה בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה 

 המעודכנת לעובד.

אין הקפדה אחר קבלת אישור הקבלן כל חצי שנה על עמידתו בכל החובות והתשלומים  -

החלים על פי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו נושא חוזה זה. האישור 

 צריך להיות חתום על ידי מורשה חתימה בחברה ועל ידי רואה החשבון של הקבלן.

י המשאית מכשיר איתור, באמצעותו ניתן בהתאם להסכם הקבלן חייב להתקין על גב -

להפיק דוח על פעולות ותנועות רכב הטיאוט בזמן נתון במהל שעות העבודה, ולתת לממונה 

 מטעם המועצה גישה למערכת זו.

 

המלצה: לאכוף באדיקות את החובות המוטלות על הקבלן בהתאם להסכם העבודה, במיוחד בעניין 

 הקבלן. זכויות העובדים המועסקים על ידי

 

במסגרת החוזה החדש עם הקבלן החדש שנבחר, נדאג לקבל את כל  :תשובת מחלקת תברואה

 האישורים הנדרשים.

 

 נושאים כלליים 2.7

 מרכיב נוסף המשפיע על פני העיר, הינו תחזוקת תשתיות כגון: ניקוז, כבישים, תמרור, פיתוח וטיפוח

 שוטפת של המתקנים הציבוריים.גינות בישוב, פיתוח וטיפוח כיכרות ופסלים, ואחזקה 

בהתאם למבנה הארגוני הקיים כיום, נושאים אלה מחולקים בעיקר בי שתי מחלקות, הנדסה 

ותברואה, כאשר הטיפול בתשתיות, כבישים, תמרור וכו' הינו באחריות מחלקת הנדסה, והטיפול 

ראי על תקינות והטיפוח של גינות וכיכרות באחריות מחלקת תברואה. לא ברור מי הגורם האח

 המתקנים הציבוריים.
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 השלכת פסולת גושית

 אי קביעה ופרסום ברבים של אתרים לסילוק פסולת גושית 2.7.1

תקבע, בכפוף לכל דין, , רשות מקומית 1984-)א( לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 7בהתאם לסעיף 

בין בתחומה ובין  ות רכב,אאתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוט

קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי  ,מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר

)ב( נקבע כי 7ובסעיף  מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת השר לאיכות הסביבה

 .הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקומם של אתרים שנקבעו כאמור

לחוק העונשין, ואם  (4)א()61( קובע עונש מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף4)ב()13 במקביל סעיף

אינו קובע אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול , למי שנסכפל הק –נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו 

 . )א(7בפסולת לפי הוראות סעיף 

 גושית כאמור בחוק.מבדיקתנו עולה המועצה לא פרסמה ברבים את האתרים לסילוק פסולת 

 

 המלצה: לפרסם באתר האינטרנט את מיקום האתר לפינוי פסולת גושית לרבות תעריפי הפינוי. 

  

 .הנושא יטופל :תשובת מחלקת תברואה

 

היעדר חוקי עזר ותוכנית להתמודדות עם השלכת פסולת ברשות רבים, גורם לפגיעה באיכות  2.7.2

 הסביבה ואיכות החיים של התושבים.

בי הישוב מעלה תמונה עגומה של השלכת פסולת ברשות רבים שהיא שיירי מזון, אריזות, סיור ברח

בקבוקים, רהיטים ופסולת בניין. לעניין זה המושג "רשות רבים" מתייחס למרחב הציבורי בתוך 

היישוב ומחוצה לו, כגון צדי הדרכים, שטחים פתוחים או ביערות קק"ל. הדבר משפיע על איכות 

 ושבים, הנראות של הישוב ואיכות הסביבה ככלל.החיים של הת

 
ל השלכת פסולת לרשות רבים או האוסר ע 1984-חוקק חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984בשנת 

( שמירת ניקיון-מרשות הרבים לרשות היחיד. מכוח חוק זה נקבע צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס

, הקובע קנסות לכמה עבירות פסולת ובהן "השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים 2000 התש"ס

לרשות היחיד של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות, ניירות, אריזות קטנות, בקבוקים 

או בדלי סיגריות". את הצו יכולים לאכוף משטרת ישראל, וגורמי האכיפה במשרד איכות הסביבה. 

ו גם פקחים שהוסמכו לכך ברשויות לאכוף את הצ -ימים חייביםובמקרים מסו -כך רשאיםנוסף על 

המקומיות וברשות הטבע והגנים. ובעניין השלכת פסולת מכלי רכב אפשר להיעזר בנאמני ניקיון 

 שהוסמכו לכך.

כי קובע  2008  -סמכויות פקחים(, תשס"ח –חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית )ב( ל2סעיף 

תושבים חייבת לאכוף את החוקים הסביבתיים ללא צורך  20,000-רשות מקומית שבה גרים מעל ל

לפעול בתחום שיפוטה לאכיפת הרשות המקומית  רשאיתבחוקי עזר. בעוד רשויות מקומיות קטנות, 

, לצורך זאת הרשות נדרשת לפרסם ברשומות את החוקים הנכללים חיקוקי הסביבה, כולם או חלקם

פורסם ברשומות החלטת  2/4/2012-לת החוק, לחוקק חוקי עזר ולהסמיך פקחים סביבתיים. בבתכו

-חוקים סביבתיים מתוכם "חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 6המועצה כפר קרע בדבר כוונתה לאכוף 

1984." 
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דרך נוספת לאכיפה סביבתית ללא אימוץ חוק האכיפה הסביבתית הינה חקיקת חוקי עזר 

 בנושא.

 
מבדיקתנו עולה כי במועצה לא קיימת תוכנית סדורה להתמודדות עם תופעת השלכת פסולת ברשות 

רבים, שתכלול הכשרת פקחים סביבתיים, פיקוח, חקירה והענשת משליכי הפסולת, וכי לא חוקקו 

חוקי עזר בנושא. בפועל, מועסק ברשות פקח מוסמך יחיד שנקלט לשורות הרשות לאחרונה, והוצבו 

ת על ידי יחידת עיר ללא אלימות במספר מצומצם של מקומות המועדים לפורענות המשמשות מצלמו

גם לאכיפה סביבתית. פיקוח זה לא מתורגם לענישה על אף זיהוי העבריינים, ולכל היותר המועצה 

פועלת למתן אזהרה ולפינוי המפגע על חשבונה, דבר שאינו מהווה גורם הרתעה ולא מביא לצמצום 

במקרים חריגים ביותר של השלכת כמות פסולת חריגה מערבים את המשטרה הירוקה  התופעה.

 שמטפלת באירוע בכלים המצויים בידיה.

ממחלקת תברואה נמסר כי בהיעדר חוק עזר ייעודי, ידיה של הרשות המקומית כבולות ואין 

 ביכולתה להטיל קנסות כנגד פורעי החוק, בשל כך היא מסתפקת במתן אזהרה.

 
כך הרשות תהיה מחויבת לאכוף את , אי ל20,000-ין כי מספר תשובי הרשות כיום הינו קרוב לנצי

החוקים הסביבתיים לרבות חוק שמירת הניקיון ללא צורך בחוקי עזר, ועל כן היא צריכה להיערך 

לכך מבעוד מועד על ידי הכשרת פקחים סביבתיים נוספים, ביצוע פעולות חקירה, הטלת קנסות, 

 ערך תביעה וגביית קנסות.  הקמת מ

 המלצה: כדי לטפל בתופעה נדרש:

 לבנות תוכנית פעולה, לרבות זיהוי מוקדים המועדים לפורענות, הגברת הפיקוח והענישה .1

 לחוקק חוק עזר המאפשר הטלת קנסות על עבריינים .2

 הרחבת התפוצה של מצלמות האבטחה למקומות נוספים כדי להגביר את האכיפה. .3

סביבתיים ולהיערך לאכיפת החוקים הסביבתיים לרבות הטלת קנסות  להסמיך פקחים .4

 וגבייתם. 

 להגביר את המעורבות של המשטרה הירוקה. .5

 

הנהלת המועצה בתיאום עם היועץ המשפטי, תחל  2022בתחילת שנת  תשובת מחלקת תברואה:

להטיל  באכיפת החוקים הסביבתיים, הדבר ילווה בפרסום מסיבי לתושבים על כוונת המועצה

 קנסות בנושא. המקומות הבעייתיים מוכרים וידועים היטב, והנושא ייאכף בהם ביתר שאת.

 

 כלבים משוטטים

 היעדר טיפול בכלבים משוטטים חושף את התושבים לסכנה פיזית ובריאותית 2.7.3

במהלך סיורים בישוב נצפתה תופעה של כלבים משוטטים ברחובות, הדבר מהווה סכנה בריאותית 

 ובטיחותית לתושבים, פוגע בנראות הכללית של הישוב וכן עלול להביא להפצת מחלת הכלבת.

(, כלב שאין 8, לפיו )סעיף 1972נציין כי במועצה המקומית קיים חוק עזר )פיקוח על כלבים( משנת 

, יתפסהו שוטר או 7עליו רישיון או שאין על צווארו לוחית מספר או המוחזק שלא בהתאם לסעיף 

 יד המועצה וימסרהו למאורות כפי שתורה המועצה, ואם אי אפשר לתפסו רשאי הוא להשמידו.פק
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משיחה עם ממלא מקום מנהל המחלקה נמסר כי התופעה מוכרת למחלקה, וטיפול מיטבי 

בה מצריך הזמנת שירותיו של לוכד כלבים מומחה, ומאחר ולא הוקצו התקציבים הנדרשים, הדבר 

 לא מתאפשר.

תמיכה ברשויות מקומיות הופץ על ידי משרד החקלאות נוהל ל 15/9/20-נציין כי ב בהקשר הזה

, בעזרת ביצוע פעולות הסברה, רישוי ותפיסה של כלבים לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן

 משוטטים. 

נדגיש כי בשורה של פסקי דין נקבע כי הרשות המקומית מחויבת לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע 

ת מתושביה, וכלבים משוטטים היא אחת הסכנות, וכי בתי משפט פסקו פיצויים לתושבים סכנו

 שנפגעו מכלבים משוטטים. 

 

המלצה: יש להקצות את התקציב הדרוש לטיפול במפגע ולבחון את הנחיות נוהל התמיכות של 

 משרד החקלאות.

 
לרבות הגדלה  2022הנושא יקבל תוקף בתוכנית העבודה לשנת  :תשובת מחלקת תברואה

 משמעותית של התקציב לטיפול בכלבים משוטטים, הכולל רכישת אמצעי לכידה וכליאה.

 

 פניות הציבור 2.8

כשליש מפניות הציבור שבאחריות מחלקת תברואה שתועדו במערכת פוקוס נמצאות בסטאטוס  2.8.1

 "בטיפול" למרות חלוף זמן רב מאז קבלתן. 

פניות נמצאות  14אחריות מחלקת תברואה, פניות בנושאים שב 42במערכת פוקוס מתועדות 

בסטאטוס "בטיפול" או "פניה חדשה" למרות שחלפו יותר מחודשיים ממועד קבלתן. כך שלא ברור 

האם הפניות טופלו בפועל ולא תועדו במערכת או שלא טופלו כלל. נציין כי מספר הפניות שבמערכת 

, שכן הרבה פניות מגיעות ישירות סטאטוס אינו משקף את כל הפניות שמופנות לרשות בנושא

 לטלפונים הניידים של עובדי המחלקה ולא מתועדות במערכת.

 
המלצה: יש לתעד את כל הפניות במערכת "פוקוס" ולהשלים את הטיפול במערכת כדי שיהיה 

 אפשר לקבל תמונת מצב לגבי הפניות/תלונות שמתקבלות ולנסות ולהבין את גורמי השורש שלהן. 

 
הפניות של התושבים מטופלות באופן מיידי אך לא מתועדות במערכת.  :מחלקת תברואהתשובת 

כיום עם כוח האדם שנמצא במחלקת תברואה קשה לסגור את הפער הזה, יחד עם זאת במסגרת 

   הר ארגון שעוברת המועצה בכלל ויחידת התברואה בפרט הנושא יקבל פתרון.

 

 

 ועדת הבריאות ואיכות הסביבה 2.9

 לאיכות הסביבה איננה מתכנסת בתדירות הנדרשת בחוקהועדה  2.9.1

י לפקודת 149הוועדה לאיכות הסביבה הינה אחת מוועדות החובה של המועצה. בהתאם לסעיף 

ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה הועדה הינו  תפקידהעיריות 
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הוועדה תגיש לאישור המועצה את , ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה

 . תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

 הוועדה תכונס אחת לשלושה חודשים לכל הפחות.

חברי מועצה,  4מבדיקתנו עולה כי עם כינון המועצה הנוכחית הוקמה ועדה לאיכות הסביבה שכללה 

רשות ונציגת איגוד ערים. יחד עם זאת נציגי ציבור, התברואן של ה 10נציג המשרד לאיכות הסביבה, 

 .18/8/2021-וב 18/2/2019-נמצא כי הוועדה התכנסה פעמיים בלבד מאז הקמתה, ב

מעיון בפרוטוקולם של הוועדה עולה כי הוועדה לא עקבה אחר ההחלטות שהתקבלו בישיבותיה 

 כנדרש.

 המלצה: על הוועדה להתכנס בתדירות הנדרשת.  

: אנחנו נקפיד על קיום ישיבה אחת לפחות כל רבעון. יחד עם הסביבה תשובת יו"ר ועדת איכות

 זאת נציין כי בעבר זימונים לישיבות הועדה לא נענו על ידי חלק גדול מחבריה, בעיקר נציגי ציבור,

אי לכך הישיבות לא התקיימו. בהקשר זה נציין כי בחירת החברים מקרב הציבור נעשתה בצורה 

על כן הם לא נענו להזמנות לישיבות הועדה. אני מציע לבחון מחדש את  שרירותית וללא ידיעתם,

 הרכב הועדה ולבחור נציגים בהסכמה שיהיו בעלי ידע בתחום ויהיו מוכנים לקחת חלק בעבודתה.
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 תמונות מהשטח 2.10
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 תקציר ניהולי .1
 
 

 רקע כללי

הסדרת והטלה, הנחות -, נערכה על ידי ביקורת בנושא ארנונה2021יוני  –במהלך החודשים פברואר 

גביה, במחלקת גביה של המועצה. הביקורת כללה בדיקה של תהליך הטלת הארנונה, סקר הנכסים 

שנערך בישוב לרבות השגות שבאו בעקבותיו, חיוב הארנונה, הנחות ארנונה, מחיקות חובות ארנונה 

 עקב אחר חובות ארנונה ותהליכי גביתם.מ

 

 תקציר ניהול

 

ארנונה הינה מקור ההכנסה העצמית העיקרית של הרשות המקומית, ומהווה המקור שממנו 

משולמות ההוצאות השוטפות של המועצה כגון הוצאות שכר, פינוי אשפה, טאטוא ועוד. לאור כך 

זה, על ידי רישום וסיווג נכון ומלא של  הרשות צריכה לפעול למקסם את פוטנציאל הגביה מאפיק

שטחי הנכסים שבתחום השיפוט של הרשות, מתן הנחות לזכאים בלבד בכפוף לצו הארנונה 

ולתקנות, ועידוד הקמת נכסים מניבי ארנונה כגון שטחי מסחר ותעשייה. כמו כן, הרשות צריכה 

 .לנקוט אמצעים שיגבירו את הגביה וימנעו היווצרות חובות אבודים

 
 הגדלת פוטנציאל הגביה 

, כאשר השלב האחרון בהטמעה 2016-הושלם תהליך הטמעת סקר הנכסים שהחל ב 2020בשנת 

-כלל את בנייני המגורים. לפי החברה הסוקרת )מילגם( הטמעת הסקר אמורה להביא לגידול של כ

ציב המועצה גדלו מש"ח בחיוב הארנונה השנתי )לפני הנחות(, ובפועל, ההכנסות מארנונה לפי תק 15

. יחד עם זאת, מהביקורת עולה כי חסר תהליך מסודר 2020-מש"ח ב 31-ל 20161-מש"ח ב 23.7-מ

שיבטיח עדכנות שטחי הנכסים בתחומי הרשות, במיוחד לאור האתגרים העומדים בפני הרשות 

 . כגון, בניה לא חוקית, רישוי עסקים ונכסים שאינם רשומים על ידי המחזיקים בהם בפועל

 
 גביה ואכיפה

, בעוד שיעור הגביה מפיגורים נע 70%2אחוז הגביה מהשוטף נע במהלך השנים האחרונות סביב 

, במהלך אותם שנים ננקטו צעדי אכיפה חלקיים שהתמקדו בעיקר בעיקול חשבונות בנק, 25%סביב 

ה על ידי הגבירה הנהלת הרשות את הליכי הגבי 2021שחלקם בוטל ללא גביה בפועל. במהלך שנת 

ם עם אפשרות לתשלום ילחייב  S.M.Sמשלוח התראות, עיקול חשבונות בנקים, ומשלוח הודעות

 החוב באמצעים דיגיטליים, דבר אשר העלה את הגביה ביחס לשנים קודמות.

מהביקורת עולה כי חסר מדיניות לאכיפת הגביה שתהווה את הבסיס למערך פעולות אכיפת הגבייה 

שיקים חוזרים הנמצאים בקופת הרשות ויש לבחון מחיקת חובות ישנים ברשות. נדרש לתבוע 

 בהתאם לכללים שנקבעו בנוהל משרד הפנים בנושא.

                                                           
 .2016לפי מחירי  1
-,לפי דוח מבקר המדינה91%על  2018השיעור הממוצע של גביית ארנונה בכל הרשויות המקומיות עמד בשנת  2

 2021-ומיות ""החוסן הפיננסי של הרשויות המק
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במסגרת הביקורת נבדק הליך מתן הנחות לזכאים, בביקורת עלו מקרים בהם ניתנו הנחות שלא 

ל ידי ועדת הנחות בהתאם לצו הארנונה ולתקנות, אישור פטור לנכס ריק על ידי מחלקת גביה ולא ע

לאזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת  100%ולתקופה ארוכה מהמותר בתקנות, אי מתן הנחה בשיעור 

הכנסה, אי ביטול הנחה לזכאי שלא שילם את חובו לסוף השנה כאמור בתקנות, ועלה הצורך 

 בקביעת תבחינים נוספים לאימות ההצהרות של התושבים המבקשים הנחה לפי מבחן ההכנסות.

וטופס הבקשה להנחה לא פורסמו באתר האינטרנט של  2021בנוסף נמצא כי צו הארנונה לשנת 

 הרשות כמתחייב בחוק. 

 להלן ריכוז הממצאים שעלו מהביקורת
 
 

מס'  סעיף
 ממצא

 תשובת המבוקר המלצה ממצא

צוו ארנונה 
 כללית

 2021צו הארנונה לשנת  2.1.1.1
לרבות הקריטריונים 
 להנחה וטבלת שיעור
ההנחות לא פורסמו 

באתר האינטרנט של 
הרשות המקומית, והצו 

שפורסם במבנה המועצה 
אינו כולל את החלטת 

המועצה בדבר מתן 
 הנחות ושיעורן

יש לפעול במיידית לפרסום 
הצו והקריטריונים להנחה 

באתר האינטרנט של 
המועצה. כמו כן, יש להציג 

את הצו בקרבת מחלקת 
הגביה כדי שיהיה נגיש 

 שבים.לתו
 

 נפעל בהתאם להמלצה

הצו אינו כולל מועדים  2.1.1.2
להגשת בקשה להנחה 

 בארנונה

לקבוע בצו מועדים להגשת 
בקשה להנחה ומועדים 

 למתן החלטה להנחה.

ניקח את זה בחשבון בעת 
 הדיון בצו המיסים הבא

מדידה 
וסיווג 
 נכסים

 משלמים עם 40-אותרו כ 2.1.2.1
  פרטים חסרים

להשלים את הפרטים נדרש 
  החסרים

מדובר במשלמים שהוקמו 
לפני הרבה שנים, ובעיקר 
מחוץ לכפר, מנסים לאתר 
 אותם ולעדכן את פרטיהם

המסדיר  כתובנוהל חסר  2.1.2.2
את תהליך קליטת נכס 

חדש או שינוי סיווג נכס 
 קיים

לקבוע נוהל מפורט  .1
למעקב תקופתי אחר 

הנכסים שבתחומי 
 המועצה.

גורם ייעודי למנות  .2
שיהיה אחראי על 

המעקב אחר שינויים 
המבוצעים בנכסים 

שבתחומי הרשות 
לרבות מדידת מבנים 

 חדשים )פקח ארנונה(.

קיים נוהל בעל פה וידוע 
למחלקות הרלוונטיות. 

במסגרת הר ארגון, ימוסדו 
תהליכי העבודה במחלקה 

 לתוך נהלים כתובים

הנחות 
 ארנונה

לא קיים נוהל כתוב  .1.1.1 2.2.1
תהליך מתן  המפרט את 

 הנחות

לתעד את תהליך מתן 
הנחות בארנונה בנוהל 

 כתוב.

קיים נוהל ברור לאופן 
הטיפול בהנחות, כאשר 
ההנחה מאושרת על ידי 

מנהל המחלקה אשר הוסמך 
על ידי הגזבר, והוא מועבר 

להזנה על ידי עובדת מיוחדת 
לעניין. הנושא ימוסד בנוהל 

 במסגרת הר ארגון.כתוב 
בקשה להנחה לא הטופס  .1.1.2 2.2.2

פורסם באתר האינטרנט 
 של הרשות.

להעלות את טופס ההנחה 
לאתר האינטרנט של 

 הרשות

 נפעל בהתאם להמלצה

אותרו ליקויים בתהליך  .1.1.3 2.2.3
 מתן הנחות שוטפות

לפרט בטופס ההנחה  .1
את המסמכים 

הנדרשים לכל אחת 
 מההנחות

נפעל למילוי הפרטים 
העיקריים בבקשה, לרבות 

קיום הכנסות נוספות או לא, 
תיעוד מפורט יותר של 
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להקפיד לאשר הנחות  .2
בהתאם למבחנים 

שאושרו על ידי 
המועצה, ולאחר קבלת 

 המסמכים הנדרשים.
לטפל בליקויים  .3

 האחרים שהועלו

ההחלטה וציון פרטי 
המחליט. בהקשר להנחה 

בשל מבחן ההכנסות, קיים 
הגביה שיקול דעת למנהל 

לתת הנחה נמוכה יותר לפי 
העניין. אנו נטפל ביתר 

 הליקויים.
, 6116בהקשר למשלם 

ההנחה ניתנה בהסכמה עם 
המשלם לפני מספר שנים על 
ידי ועדת הנחות, וממשיכים 

לתת אותה עד היום, נציין כי 
המשלם המציא אישורים 

 80%הקובעים הנחה בשיעור 
בגין כל אחד מהדיירים ועל 

תו למתן הנחה כן סוכם א
בגין הנכס  50%בשיעור 
 בכללותו

אי מתן הנחה בארנונה  2.2.4
לאזרח  100%בשיעור 

ותיק המקבל גמלת 
הבטחת הכנסה או 

לאזרח ותיק המקבל 
 קצבת זקנה לנכה

יש לאשר לזכאים את 
ההנחה המקסימלית 

 המותרת בחוק ובתקנות.

 הנשוא ייבחן

לא מבוצעות בדיקות  2.2.5
ת לאימות הצהרו

המבקשים במיוחד בעת 
מתן הנחה לפי מבחן 

 ההכנסות
 

לפרט על גבי טופס  .1
בקשת ההנחה את כל 

מקורות ההכנסה 
ובמידה שאין מקורות 

הכנסה נוספים של 
המבקש או של ילדיו, 

לציין זאת במפורש, שכן 
מדבור בהצהרה של 

המבקש וצריך שתהיה 
 מלאה.

לקבוע מבחני משנה  .2
נוספים למבחן 

 ההכנסות ולאשרם
 במליאת המועצה.

לדרוש הוכחות נוספות  .3
לגבי גובה ההכנסות של 
המבקש כגון דפי חשבון 

 בנק.

נקפיד לדרוש מהמשלם 
שיכתוב בכתב ידו אם יש לו 
מקורות הכנסה נוספים או 

לא. קביעת תבחינים נוספים 
הינם בסמכות המליאה 

 ומצריך קבלת יעוץ משפטי

לנכס  70%מתן הנחה של  2.2.6
אישור ועדת ריק ללא 

ההנחות ולתקופה לא 
מוגבלת שלא בהתאם 

לתקנות ובהיעדר נוהל 
 המסדיר את הנושא.

 

יש להתאים את ההנחה  .1
לתקנות לרבות קביעת 
תנאים ומבחנים למתן 

פטור לנכס שאינו 
בשימוש או על שם 

רווק, לרבות תקופת 
מתן הפטור והראיות 

שצריך לספק כדי לקבל 
את הפטור. ואישורן 

 במועצה.
לדווח פטור מארנונה  .2

 לתקופה קצובה מראש.

הנושא יועלה בפני ועדת 
ההנחות לקביעת תהליך 

 העבודה בעניין

אי ביטל הנחה לזכאי  2.2.7
 שלא שילם

 

יש לפעול לפי התקנות ולבטל 
הנחות למחזיקים שלא 

שילמו את יתרת הארנונה עד 
 סוף השנה.

 נפעל לפי התקנות

גביה 
 ואכיפה

מדיניות לאכיפת חסר  2.3.1
 הגבייה

יש להביא לאישור מועצת 
הרשות נוהל המפרט את 

 הנושא ייבחן
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הליכי הגביה שיש לנקוט 
 לגבי סוגי החובות השונים.

עיכוב בהליכי גביה של  2.3.2
 חובות

נדרש להדק את תהליכי 
הגביה בכפוף למדיניות 

 הגביה והאכיפה

הנהלת  -חובות מעוכבים
המועצה מינתה ועדה אשר 
תדון במחיקות בכלל וכולל 

 חובות מעוכבים.
מתוכנן  -לגבי הליכי עיקול

ביצוע הליך עיקול ברישום 
 ותכולת בתים. ןמיטלטלישל 

חלק מביטולי העיקולים 
שולם חלק מהסכום תוך 

הבטחה שהמשלם ישלם את 
 יתרת החוב

אתר האינטרנט של  2.3.3
המועצה אינו מאפשר 
ביצוע פעולות וקבלת 

עצמאי על  מידע באופן
ידי התושבים, לצורך 

זאת הם נדרשים להגיע 
 פיזית למחלקת הגביה

. לפתח את אתר 1 .1
האינטרנט של המועצה כך 

שיתמוך במתן שירותים 
 עצמאיים

. לפתח ערוצי תקשורת 2 .2
נוספים בין התושב 

למחלקת גביה כגון, פנייה 
 בדואר אלקטרוני.

לפצל זמני קבלת הקבל . 3 .3
של מחלקת גביה כדי 

בים יוכלו לקבל שתוש
שירות לאחר שעות 

 העבודה שלהם.

הנושא יבחן בכפוף לשיקולי 
 עלות תועלת

מחיקת 
 חובות

מועצת הרשות לא קבעה  2.4.1.1
כללים למחיקת חובות 

של חייבים, אשר במועד 
היווצרות החוב לא היו 

זכאים להנחה לפי תקנה 
לתקנות הנחה  2

 מארנונה

לקבוע כללים למחיקת 
 במועצה. חובות ולאשרן

הנושא יועלה בפני ועדת 
 ההנחות להעלאה במליאה

הרכב ועדת ההנחות אינו  2.4.2.1
תואם את הכללים 

שנקבעו בתקנות, וכתב 
המינוי של חברי הועדה 

אינו מפרט את 
 סמכויותיהם

לשנות את הרכב הוועדה 
בהתאם לתקנות ולכלול בה 

חברי מועצה שאחד מהם  2
שייך לסיעה שאינה מיוצגת 
בוועדה ההנהלה, ולפרט את 

סמכויות חברי הוועדה 
 בכתב המינוי שלהם

 נפעל בהתאם להמלצה

אבטחת 
 מידע

לחלק מעובדי מחלקת  2.5.1
הגביה מדווחות מספר 
קטן של הרשאות שלא 

בתחום העיסוק השוטף 
 שלהם

יש לבחון מחדש את 
ההרשאות המדווחות 

לעובדים במערכת 
 האוטומציה בתחום הגביה.

 

טופל מול החברה הנושא י
 לאוטומציה

לרואה החשבון החיצוני  2.5.2
מדווחות הרשאות 

מסכים  580-מלאות לכ
במערכת אוטומציה, 

יותר מכל משתמש אחר 
במועצה, לרבות מסכים 

בתחום הגביה שלהבנתנו 
אינן בתחום העיסוק 
והשירות שהוא נותן 

 למועצה
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 הדוח המפורט .2
 

 :היקף הביקורת

 נערכה ביקורת במחלקת גביה במועצה המקומית.  2021וני י-במהלך החודשים פברואר

הביקורת התייחסה לנושאים הבאים: תהליך הטלת הארנונה, סקר נכסים וקליטתו במערכת 

החיוב, חיוב הארנונה, הנחות ארנונה, מחיקת חובות ארנונה ותהליכי הגביה. במטרה לבדוק את 

ראות החוק ונהלי משרד הפנים, בחינה של אפקטיביות הבקרות התאמת תהליכי העבודה להו

 הפנימית ואיתור חולשות בתהליכי העבודה. 

 .2020הביקורת התמקדה בעיקר גביית הארנונה בשנת 

 הביקורת כללה את ההליכים הבאים:

 בדיקה של צו הארנונה והחלטות מועצת הרשות והוועדות הרלוונטיות -

 לחיוב והנחות שניתנו תחקור נתונים של שטחי נכסים -

 עריכת מדגמים  -

 שיחות עם בעלי תפקידים -

 השתתפות בישיבה של וועדת ההנחות. -

 עיון בפרוטוקולים ותיעוד החלטות -

 
 רקע

 
בעיקר  -תפקידיה העיקריים של הרשות המקומית הינם לספק לתושביה שירותים ממלכתיים 

ניקיון ותברואה, תחזוקת דרכים ותאורה תחומי ב -בתחומי חינוך, רווחה ושירותים מוניציפליים 

ככל גוף סטטוטורי, הרשות המקומית מנוהלת באמצעות תקציב לביצוע מטלותיה . ותכנון עירוני

המקורות העיקריים למימון התקציב השוטף הם הכנסות עצמיות, דהיינו תקבולים . וסמכויותיה

שירותים ממלכתיים,  השתתפות משרדי ממשלה ייעודיים במימון, ה מהתושביםשהיא גוב

, באמצעות מענק כללי לאיזון, שניתן לפי הפעילות השוטפת והשתתפות משרד הפנים במימון

 .קריטריונים מסוימים ובמצבים שבהם סך הכנסותיה קטן מסך הוצאותיה המאושרות

המקור העיקרי להכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הוא מס הארנונה שהן מטילות על 

 .בנכסים בתחומן, לפי ייעוד השימוש בהם ומקומםהמחזיקים 

 הבסיס החוקי לביקורת

קודות מנדטוריות וחוקי הכנסת, פקודת העיריות פ -כללי הארנונה מעוגנים הן בחקיקה הראשית 

ם שהותקנו בידי שרי תקנות וצווי -, והן בחקיקת משנה (להלן: "פקודת העיריות") [סח חדשנו[

 ה. ארנונה שהמועצות המקומיות מעדכנות מדי שנהפנים והאוצר, וכן צווי 

במסגרת המאבק באינפלציה הדוהרת, בשנות השמונים של המאה העשרים, נחקק החוק לייצוב 

, אשר הגביל את סמכות הרשויות המקומיות (להלן: "חוק ההקפאה") 1985 -המשק, התשמ"ה 
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ת להעלאתם מעבר לתקרה להקטין את גירעונן באמצעות העלאת תעריפי הארנונה, ואת הסמכו

 ריג"(.להלן: "אישור ח)מסוימת הוא העביר לשרי הפנים והאוצר 

החוק הסמיך את משרד הפנים לפקח על הרשויות המקומיות ולהכווין את פעולותיהן, בין היתר 

 .בתחום קביעת מדיניות התקציב שלהן והתאמתה למדיניות הממשלה

להלן: "חוק ) 1992 –, התשנ"ג (השגת יעדי התקציבתיקוני חקיקה ל)ק הסדרים במשק המדינה בחו

, והתקנות שהותקנו מכוחו, חוללו רפורמה בדיני הארנונה. עיקרי הרפורמה נוגעים (ההסדרים"

לקביעת כללים להטלת הארנונה, לקביעת שיעורים מרביים ומזעריים של תעריפים לשימושים 

 .למיניהם, ולקביעת כללים להנחות

כי בכל שנת כספים תטיל רשות מקומית ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה חוק ההסדרים נקבע ב

לשימושו ס, אשר הם אינם אדמת בניין. הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכ

ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס. כן נקבע כי הארנונה תוטל באמצעות צווי ארנונה שיעודכנו 

מתוקף סמכותה כרשות מחוקקת, וכי הרשות המקומית תעסוק מדי שנה על ידי מועצת העיר, 

 עת.בהפקת שומות הארנונה ובגבייתה מתוקף תפקידה כרשות מבצ

תקנות הארנונה שהותקנו על ידי שרי האוצר והפנים קובעות את סוגי הנכסים שבגינם תוטל 

ה, לעניין הארנונ הארנונה, את הכללים לגבי חישוב שטחו של נכס, קביעת שימושו, מקומו וסיווגו

ם, את הסכומים המזעריים והמרביים אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסי

 . ואת הכללים לעדכונם של סכומים אלה לכל שנת כספים

 :חיקוקי דיני הארנונה העירונית, כוללים, בין היתר את דברי החקיקה להלן

 (נוסח חדש)לעניין הטלת ארנונה פקודת העיריות 

  1992 -התשנ"ג  (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)חוק הסדרים במשק המדינה 

 1994 –התשנ"ד  (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)חוק הסדרים במשק המדינה 

  1995 -התשנ"ה ( תיקוני חקיקה)חוק הסדרים במשק המדינה 

  1995 –"ו התשנ (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)חוק הסדרים במשק המדינה 

 –התשנ"ז( 1997תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת הכספים )חוק הסדרים המשך המדינה 

1996  

 )) תיקוני חקיקה1988חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 

  1998 –התשנ"ח 

הכלכלית לשנת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות )חוק הסדרים במשק המדינה 

  1999 –התשנ"ט  (1999הכספים 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת )חוק הסדרים המשק מדינת ישראל 

  2000 –התש"מ  (2000הכספים 
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תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת )חוק הסדרים המשק המדינה 

  2001 –התשמ"א  (2001הכספים 

  1993 –התשנ"ג  (1993ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת )תקנות הסדרים המשק המדינה 

  1994–התשנ"ד (1994ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת )תקנות הסדרים המשק המדינה 

 1995 –התשנ"ה  (1995ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת )תקנות הסדרים המשק המדינה 

  65 .,שבה לא הותקנו תקנות ונקבע הסדר בחוק 2001שנה, למעט שנת הכספים  וכן הלאה בכל

  לעניין הקפאת הארנונה

, ( 4תיקון מספר )חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה  1985 –חוק לייצוב המשק, התשנ"ה 

 1986 –התשמ"ו 

  1987 –, התשמ"ז (הוראות שונות)חוק יציבות המשק 

  1988 –התשמ"ח , (1988יג להעלאה בשנת הכספים סי)חוק הארנונה הכללית 

  1989 –התשמ"ט  (תיקוני חקיקה)חוק הסדרים במשק המדינה 

  1990 -התש"ן  (1990סייגים להעלאה בשנת הכספים )חוק הארנונה הכללית 

חוק הסדרים במשק המדינה  1991 –חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א 

  1992 –התשנ"ב , (2תיקוני חקיקה מספר ( )היטלים וארנונה)

 לעניין הנחות ופטורים 

  1938 (פיטורין)פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה 

  1953 –, התשי"ג (פטור חיילים, נפגעי מלחמה, ושוטרים מארנונה)חוק הרשויות המקומיות 

רת שאר לעניין הגד) פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה()תקנות הרשויות המקומית 

  1954 -, תשט"ו (סעיף

  1993 –, התשנ"ג (הנחה מארנונה)תקנות הסדרים במשק המדינה 

 לעניין השגה וערר 

  1976 –התשל"ו  (ערר על קביעת ארנונה כללית)חוק הרשויות המקומיות 

 )ערעור לפני בית המשפט המחוזי( )ערר על קביעת ארנונה כללית)תקנות הרשויות המקומיות 

  1977 -התשל"ו 

 לעניין גביית ארנונה 

 גבייה  –פקודת המסים 

  1980 –, התש"מ (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)חוק הרשויות המקומיות 
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 2000על הארנונה בשנת  (גבייה)הכרזת שר האוצר על תחולת פקודת המסים 

 מבנה ארגוני

ח הודעות חיוב לתושבים, לרבות, משלו אמונה על התפעול הישיר והשוטף של הנושא, -מחלקת גביה

עובד קבלת קהל, קופאית ומנהל המחלקה  2טיפול בבקשות להנחה, גביה ואכיפת הגביה. במחלקה 

 .2021בינואר  1-. בהקשר הזה נציין כי הגזבר החל את תפקידו במועצה בשכפוף לגזבר המועצה

)מבקש נזקק והנחות לבניין ריק  ה' -ם ד' ותפקידה לדון בבקשות להנחה לפי פרקי -ועדת הנחות

 -. הועדה תורכב מ1993-ולתעשייה( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( תשנ"ג

שני חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה; היו  (1)

בועדת היה חבר ועדה אחד לפחות, מי שאינו חבר י -הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה 

 ההנהלה;

ן תקנה זו מבין עובדי יהגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לעני (2)

 המועצה המקומית;

-עץ המשפטי שמינתה המועצה לפי חוק הרשויות המקומיות )יעוץ משפטי(, תשל"והיו (3)

ורך ע-, או עורך דין ממשרדו או מלשכתו, ובמועצה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור 1975

 ין זה.ידין שמינתה המועצה לענ

, גזבר המועצה, מנהל מחלקת חברי מועצה 4-ועדת ההנחות במועצה מקומית כפר קרע מורכבת מ

 גביה, היועמ"ש ומנהל הרווחה.

פקידה לדון בערעור תושבים על תשובת מנהל הארנונה להשגה על ת -ועדת ערר לקביעת ארנונה

תורכב  . הוועדה1976-)ערר על קביעת ארנונה( תשל"וחיוב ארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות 

משלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצה. וועדת הערר במועצה מקומית כפר קרע 

 מורכבת משופט בדימוס ושני תושבים נוספים שאינם חברי מועצה.

 נתונים כספיים

 2018 2019 2020 

 33,374 29,012 29,084 חיוב ארנונה שוטף

 6,606 4,532 5,681 הנחה בארנונה

 22,952 21,558 19,584 גבייה השנה

 70.5% 74% 63% שיעור גביה משוטף

 17% 23% 28% שיעור גביה מפיגורים

חובות ארנונה לסוף 

 שנה

91,149 94,071 97,887 

 45.6% 48% 46% יחס גביה לחוב הכולל
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 הטלת הארנונה .2.1

 
חוק  -)להלן  1992-חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"גחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני 

ההסדרים(, והתקנות שהותקנו מכוחו חוללו רפורמה בדיני הארנונה. עיקרי הרפורמה נוגעים 

לקביעת כללים להטלת הארנונה, לקביעת שיעורים מרביים ומזעריים של תעריפים לשימושים 

בע כי בכל שנת כספים תטיל רשות מקומית למיניהם, ולקביעת כללים להנחות. בחוק ההסדרים נק

הארנונה תחושב לפי יחידת שטח  ,ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה אשר הם אינם אדמת בניין

בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס. כן נקבע כי הארנונה תוטל 

בחרת של הרשות המקומית, מתוקף באמצעות צווי ארנונה שיעודכנו מדי שנה על ידי המועצה הנ

סמכותה כרשות מחוקקת, וכי הרשות המקומית תעסוק בהפקת שומות הארנונה ובגבייתה מתוקף 

 תפקידה כרשות מבצעת.

תקנות הארנונה שהותקנו על ידי שרי האוצר והפנים קובעות את סוגי הנכסים שבגינם תוטל 

 ,ת שימושו, מקומו וסיווגו לעניין הארנונהאת הכללים לגבי חישוב שטחו של נכס, קביע ,הארנונה

 ,את הסכומים המזעריים והמרביים אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים

ואת הכללים לעדכונם של סכומים אלה לכל שנת כספים. במועד סיום הביקורת קבעה פקודת 

שלפני שנת  יוליב 1חר מיום העיריות כי החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאו

 .3הכספים שלגביה מוטלת הארנונה

 צו ארנונה כללית .2.1.1

ת הרשויות המקומיות להטיל ארנונה מסמיך א 1950-לצו המועצות המקומיות תשי"א 152סעיף 

לפקודת העיריות )חל על המועצות המקומיות( קובע  276כללית ללא אשור השר, יחד עם זאת סעיף 

ביולי שלפני שנת הכספים  1הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום  החלטת מועצה בדברכי 

 .שלגביה מוטלת הארנונה

, באיחור 2020ביולי  14-אושר בישיבת המועצה מ 2021צו הארנונה של המועצה המקומית לשנת 

במחיר הארנונה לעומת צו הארנונה  1.1%קל מהמועד הנקוב בחוק והוא משקף עליה בשיעור של 

, זאת בהתאם לשיעור העדכון שנקבע על ידי משרד הפנים. בהתאם לפרוטוקול הישיבה 2020לשנת 

מ"ר ראשונים כפי שנקבע בשנים  100הוחלט להחיל את ההנחות על השטח המלא של המבנה ולא על 

 קודמות. 

תעריפי הארנונה בצו הינם בגבול תעריפי המינימום והמקסימום שנקבעו על ידי משרד הפנים. 

 ט:כמפור

קוד  מס"ד
 נכס

תעריף לשנת  סוג נכס ותאורו
2021 

תעריף 
 מינימום

תעריף 
 מקסימום

 125.37 36.18 36.39 מגורים 100 1

                                                           
החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית , ולפיו 0142-(, התשע"ד136התקבל החוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  2014במרץ   3

 .שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה יוליב 1תתקבל לא יאוחר מיום 
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 401.66 71.04 71.31 משרדים, שירותים ומסחר 300 2

 233.55 47.95 48.16 מלאכה 451 3

 1446.6 483.06 482.02 בנקים וחברות ביטוח 330 4

 173.1 25.89 26.12 חרושתתעשייה ובתי  400 5

מתקנים )תחנות שאיבה, בארות  301 6
 ומאגרים מים(

123.71   

7 350 

355 

 רשתות תקשורת

 לכל מ"ר מבנה

 לכל מ"ר קרקע

 

157.57 

30.35 

  

 0.7 0.010047 0.01 דמה חקלאיתא -קרקעות 610 8

מבנה חקלאי המשמש לצורכי  620 9
 חקלאות

0.4 0.1 47.77 

 58.26 0.11437 5.52 תפוסה לתעשייה ומסחר.קרקע  700 10

קרקע תפוסה המשמשת לעריכת  860 11
 אירועים

8.12 7.71 57.95 

   5.52 רפתות ולולים 800 12

   17.2 מחסן מלאי תעשייה ומסחר 750 13

   17.2 סככה מקורה/בלתי מקורה 755 14

   17.2 משתלה 950 15

 70.02 1.48 1.54 חניה מקורה/בלתי מקורה 855 16

מבנים המשמשים כמתקנים  340 17
 לחלוקת דואר

123.72   

   17.2 נכסים אחרים 900 18

  

לרבות הקריטריונים להנחה וטבלת שיעור ההנחות לא פורסמו באתר  2021צו הארנונה לשנת  .2.1.1.1
האינטרנט של הרשות המקומית, והצו שפורסם במבנה המועצה אינו כולל את החלטת המועצה 

 מתן הנחות ושיעורןבדבר 

המועצה תפרסם בתחום העיריה ובאתר האינטרנט של )א( לפקודת העיריות,  4277בהתאם לסעיף 

ימים מיום קבלת  15העירייה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה בתוך 

 .ההחלטה האמורה

שלה את טיוטת הצעתה בדבר הטלת העירייה תפרסם באתר האינטרנט )ד( צוין כי 276בנוסף בסעיף 

ארנונה כללית, בצירוף דברי הסבר, עשרה ימים לפני ישיבת המועצה בעניין הטלת ארנונה כללית, 

 .וכן תעמיד את טיוטת הצעתה כאמור לעיון הציבור במשרדי העירייה

 
, 1993-)א( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחנה מארנונה( תשנ"ג18כמו כן, בהתאם לתקנה 

החליטה המועצה על מתן הנחות מארנונה ושיעורן, לפי תקנות אלה, תפרסם הודעה על כך בתחום 

                                                           
 העיריות חל גם על המועצות המקומיות.לפקודת  772-ו 276א לפקודת המועצות המקומיות, סעיף 34בהתאם לסעיף  4
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לצו  5.5. בסעיף הרשות המקומית, ביחד עם הודעתה בדבר הטלת שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה

הארנונה של המועצה צוין כי הקריטריונים להנחה בארנונה וטפסי בקשה להנחה נמצאים באתר 

לצו צוין כי לצו זה מצורף טבלה  7.2שלה וכן ניתן לקבלם במחלקת הגבייה, ובסעיף  האינטרנט

 מרכזת אודות שיעור ההנחות עפ"י החוק והתקנות. 

לא פורסם באתר האינטרנט של המועצה כלל, וכי לא פרסמו  2021נמצא כי צו הארנונה לשנת  בפועל

 .5.5כפי שצוין בצו בסעיף באתר האינטרנט הקריטריונים להנחה וטפסי בקשה להנחה 

בנוסף, נמצא כי צו הארנונה פורסם במבנה המועצה הרחק ממחלקת הגביה, במקום שאינו נגלה 

 בבירור לעיני התושבים, ולא צורפו אליו החלטת המועצה בדבר מתן הנחות ושיעורן.

 
חיתה את לדעתנו אי פרסום הצו וטבלת ההנחות בצורה מספקת, פוגעת בעיקרון חופש המידע, ומפ

 יכולת התושב ללמוד את הצו ולהכיר אותו לעומק לפני הסדרת חובותיו למועצה.

 
המלצה: יש לפעול במיידית לפרסום צו המסים, הקריטריונים להנחה וטופס הבקשה להנחה 

באתר האינטרנט של המועצה. כמו כן, יש להציג את הצו בקרבת מחלקת הגביה כדי שיהיה נגיש 

 לתושבים.

 
 : נפעל בהתאם להמלצהבוקרתשובת המ

 

 הצו אינו כולל מועדים להגשת בקשה להנחה בארנונה. .2.1.1.2

המועצה תקבע מועד , "1993ם במשק המדינה )הנחות ארנונה( לתקנות הסדרי 21בהתאם לסעיף 

 ".להגשת בקשה להנחה וכן תקבע מועד למתן החלטה בידי מי שהוסמך לכך לפי תקנות אלה

מועדים כאמור. ובפועל הנחה בארנונה ניתנת במעמד  2021לשנת בפועל, לא פורט בצו הארנונה 

התשלום, ללא קביעת מועד אחרון לבקשתה, אי לכך מחלקת הגביה עוסקת במתן הנחות לאורך 

השנה, והגזברות אינה יכולה לדעת עד לסוף השנה את היקף ההנחות שיינתנו בפועל במהלך שנת 

 הכספים.

 טה בדבר בקשה לקבלת הנחה בידי מי שהוסמך לכך.כמו כן, לא צוין המועד למתן החל

 לדעתנו קביעת מועדים כאמור תתמרץ את התושבים להקדים את הסדרת חוב הארנונה. 

 
 לקבוע בצו מועדים להגשת בקשה להנחה ומועדים למתן החלטה להנחה.: המלצה

 
 ניקח את זה בחשבון בעת הדיון בצו המיסים הבא. :תשובת המבוקר

 

(, 2פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס'  21/4/2020בתאריך 

מסכום הארנונה  100%, לפיהן מחזיק בנכס )כהגדרתו בתקנות( זכאי להנחה בשיעור 2020-התש"ף

, לחילופין רשאית 2020במאי  31עד  2020במרץ  1הכללית שהוטלה על הנכס בעת התקופה שמיום 

. החלטה 2020מהארנונה שהוטלה על הנכס בשנת  25%יט על מתן הנחה בשיעור המועצה להחל

ימים מיום פרסום התקנות והמועצה תפרסם  10-)הדגשה לא במקור( לקבל לא יאוחר מ ניתןכאמור 
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את ההחלטה מיד לאחר קבלתה באותה דרך שבה פרסמה את שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה, 

 מודעות בתוך הרשות.קרי באתר האינטרנט ועל לוח ה

חלף פטור לתקופה לעיל, התקבלה במועצה  25%מבדיקתנו עולה כי החלטה על מתן הנחה בשיעור 

 . מהיועץ המשפטי של הרשות נמסר כי התקבלה הארכה בשל הקורונה.13/5/2020בישיבתה מיום 

 

 מדידה וסיווג נכסים .2.1.2
 

התאמה מלאה בין מספרם ושטחם של ביצוע סקר נכסים בכל כמה שנים הוא אמצעי יעיל להשגת 

הנכסים בתחום הרשות המקומית והשימוש הנעשה בהם בפועל ובין רישומי מערך הארנונה של 

 הרשות. זאת כדי שהארנונה המוטלת על הנכסים השונים תהיה מדויקת ושוויונית.

, 2020 , והוטמע בחיוב הארנונה לשנת2019סקר נכסים אחרון שבוצע בישוב הסתיים בשלהי שנת 

בהתאם לסיכום של )עסקים  1,300-ורים וכבתי מג 5,200-תוכם כמנכסים  6,500-הסקר הקיף כ

בתי למגורים ועסקים חדשים שהוקמו  150-מלגם(. למועד הביקורת טרם עודכנה המדידה של כ

 בישוב.

 :חיוב ראשוניבהתאם לקובץ  2019לעומת  2020להלן השינוי בשטחי חיוב לשנת 

 סוג נכס
 מחיר
 הפרש 2019 2020 למ"ר

  
מס'  

 נישומים
סה"כ 

 חיוב שנתי גודל
מס' 

 נישומים
סה"כ 

 חיוב שנתי גודל
מס' 

 נישומים
סה"כ 

 חיוב שנתי גודל

  4,714     36 מגורים
         

808,869  
         

29,111,218     5,769  
      

586,365  
      

20,569,668  
    -

1,055  
  

222,504  
 

8,541,550  

  623        70.5 משרדים
           

47,729  
           

3,365,890     1,223  
        

41,765  
        

2,871,376  
       -
600  

      
5,964  

    
494,514  

  3            476.8 בנקים
                

706  
              

336,678            4  
             

706  
           

328,211  
           -

1  
            

-    
        

8,467  

  17          25.8 תעשיה
             

5,891  
              

152,178        
          

17  
      

5,891  
    

152,178  

  94          47.6 מלאכה
           

11,313  
              

538,873        196  
        

17,177  
           

666,632  
       -
102  

     -
5,864  

   -
127,759  

אדמה 
  1             חקלאית

             
4,736  

                         
1        247  

          
4,736  

                      
1  

       -
246  

            
-    

              
-    

קרקע 
  129        5.5 תפוסה

           
81,702  

              
446,094        240  

        
78,912  

           
419,814  

       -
111  

      
2,790  

      
26,280  

עתיר 
 שטח

8 
            4  

             
6,875  

                
55,138            3  

          
4,024  

             
31,471  

            
1  

      
2,851  

      
23,667  

  21          1.5 חניונים
           

16,932  
                

25,737          21  
        

13,455  
             

19,914  
           

-    
      

3,477  
        

5,823  
מבנק 

  1            0.4 חקלאי
             

2,000  
                     

780            2  
          

2,000  
                  

760  
           -

1  
            

-    
             

20  
נכסי 

  4            155.9 מדינה
                

115  
                

18,015            5  
             

125  
             

19,117  
           -

1  
          -

10  
       -

1,102  
ים סנכ

  520        17 אחרים
           

62,537  
           

1,063,755        737  
        

55,245  
           

915,975  
       -
217  

      
7,292  

    
147,780  

סה"כ 
לא 

 למגורים

 

1,417 240,536 6,003,139 2,678 218,145 5,273,271 1,261- 22,395 729,874 

 סה"כ 
 

    6,131  
      

1,049,405  
         

35,114,357     8,447  
      

804,510  
      

25,842,939  
    -

2,316  
  

244,895  
 

9,271,418  
 

בעוד שהשטח לחיוב  2019לעומת  38%ל שבשיעור  2020-מהנותנים עולה כי השטח למגורים עלה ב

 . 2019, כאשר שטחי המלאכה ונכסי המדינה ירד לעומת 10%-שאינו למגורים עלה רק ב
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מ"ר, דבר שאמור היה  245,000-בכיחד עם זאת, בעקבות הסקר השטח הכולל לחיוב ארנונה גדל 

 מש"ח בלבד. 4.3-מש"ח בחיובי הארנונה, בפועל החיוב גדל בכ 9-להביא לגידול של כ

 
 הסקר נערך על ידי חברת מילגם בע"מ במימון משרד הפנים.

 
משיחות עם מנהל הגביה נמסר כי החברה הסוקרת, העבירה למועצה שתי מדידות, מדידה כללית 

ש להתחשבנות מולה, ומדידה לחיוב שהינה נגזרת מהמדידה הכללית ומותאמת של כל הנכס, המשמ

לצו הארנונה של המועצה. מבדיקות שנערכו על ידי מחלקות הגביה וההנדסה במועצה אותרו אי 

 התאמות במדידות של חברת שחלקם טרם שוקפו בסקר אך תוקנו במערכת הגביה. 

 :2020מערכת הגביה )חיוב ראשוני( לשנת  להלן השוואה בין שטחי החיוב לפי הסקר ולפי

 סה"כ גודל מס' נישומים  

 סקר פער חיוב ראשוני סקר  
חיוב 

 פער ראשוני

 28062 808869 780807 326- 4714 5040 מגורים

 25498 240539 215041 5- 1417 1422 לא מגורים
גבוהה יותר מהמדידות הנתונים מראים כי השטח לחיוב לפי חיוב ראשוני )מערכת הגביה( הינו 

 שנמסרו על ידי החברה הסוקרת.

 
 בהתאם לצו חיוב הארנונה שטחו של נכס יהא לפי שטחו המדויק של הנכס בפועל. 

הינו השטח הבנוי ברוטו, ע"פ מידות חוץ, כולל מרפסות מקורות  שטח בניין המשמש למגורים

סגורות, וכולל כל שטח מקורה סגור הצמוד לבניין מגורים, למעט שטחים מתחת לבניין, שאינם 

 סגורים על ידי קירות. 

 במסגרת הצו ניתנו הקלות ופטורים לחלקים מבניין כמפורט:

מ"ר ייכלל בשטח  10מ"ר, כל שטח העולה על  10-פטור מארנונה עד ל -מקלט/מרחב מוגן/ממ"ד .1

 הדירה לחישוב ארנונה.

מ"ר. שטח העולה  20הי פטור מתשלום ארנונה בתנאי ששטחו אינו עולה על י -מחסן ביתי יחיד .2

 מ"ר ייכלל בשטח הדירה החייב ארנונה. 20על 

 75%ר אינו משמש למגורים יהיה פטור מארנונה, בכל מקרה אחמטר גובה ש 2עד  -מרתפים .3

 מטר ומשמש למגורים( 2-משטחו יהיה חייב ארנונה. )לא ניתן מענה למרתף שגובהו נמוך מ

מטר תתווסף לשטח  2תוחה תהיה פטורה מארנונה, סגורה שגובהה עולה על פ -קומת עמודים .4

 מטר(. 2-הדירה. )לא ניתן מענה לקומת עמודים סגורה שגובהה נמוך מ

רגות פנימי וחיצוני מקורה ובלתי מקורה, חניה מקורה מרפסת מקורה ובלתי מקורה, חדר מד .5

 לא יכללו בשטח הדירה המחויב בארנונה.ובלתי מקורה 

 
פירושו, כל השטח ברוטו בכל הקומות כולל מבני עזר, שטח הקרקע  שטח שאינו משמש למגורים

 הצמוד לבניין, שעיקר שימוש עם המבנה בחצר כגינה או לכל צורך אחר.

של מדידות, בעיקר נכסים ששטחם ירד לאחר הסקר, לא נמצאו ליקויים, והתקבלו מבדיקה מדגמית 

הסברים מפורטים לשינויים, יחד עם זאת נמצא כי ניתן פטור רוחבי מארנונה לממ"דים בשטח עד 
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 10מ"ר יהיה פטור, ממ"ד בשטח מעל  10מ"ר, כאשר בפועל לפי הצו ממ"ד ששטחו אינו עולה על  11

 מ"ר. 10השטח מעל מ"ר יחויב ביתרת 

 

 משלמים עם פרטים חסרים 40-אותרו כ .2.1.2.1

רים פרטי חובה במערכת הגביה של הרשות, כגון ת"ז ומספר טלפון. הדבר עלול משלמים חס 40-לכ

להקשות על ביצוע פעולות אכיפה כנגד המשלמים במידה ויש צורך בכך, וכן יקשה על יצירת קשר 

 איתם.

 החסרים.המלצה: נדרש להשלים את הפרטים 

 
מדובר במשלמים שהוקמו לפני הרבה שנים, ובעיקר מחוץ לכפר, מנסים לאתר  :תשובת המבוקר

 אותם ולעדכן את פרטיהם

 חסר נוהל כתוב המסדיר את תהליך קליטת נכס חדש או שינוי סיווג נכס קיים. .2.1.2.2

מנגנון בהמשך לסקר נכסים, וכדי שיהיה למועצה מרשם נכסים עדכני, המועצה צריכה לקבוע 

מסודר לקליטת נכסים חדשים שלא היו קיימים בעת ביצוע סקר הנכסים )הסקר אינו מתייחס 

(, ולביצוע שינויים בסיווג נכסים קיימים או בסטאטוס שלהם )מנכס ריק 2019למבנים שנבנו לאחר 

 לנכס בשימוש, או מבניה לשימוש(.

 
חדש או קבלת מידע לגבי שינויים בנכסים כיום לא קיים נוהל מסודר וכתוב לגבי תהליך קליטת נכס 

בתחומי הרשות, כמו כן לא קיים גורם אחראי על הנושא. בפועל, מידע לגבי התחלת השימוש בנכסים 

חדשים או שינוי סיווג/סטאטוס נכס קיים, מתקבל לרוב ממידע אישי של עובדי מחלקת הנדסה או 

עצה שממנו נגזר כי חל שינוי בסיווג הנכס, כדרך אגב בעקבות פניות תושבים לקבלת שירות אחר במו

 אם זה נכסם מגורים או נכס עסקי.

לדוגמא, אחת לתקופה מחלקת הנדסה מבקשת ממזכיר המועצה רשימה של תושבים רווקים שפנו 

למועצה לקבלת אישור רווק, דבר המצביע שבכוונתם להתחתן. בעקבות מידע זה נפתח משלם 

 לתושב.

 
 מתמודדת עם מספר אתגרים בעלי השלכה על עניין חיוב הארנונה: נציין כי כיום המועצה

העדר הליך מסודר ופעיל של רישוי עסקים, שבאמצעותו ניתן לדעת בזמן אמת על פתיחת עסק  .1

 חדש בתחומי הרשות המקומית או שינוי סיווג של נכס קיים.

ה, בניגוד לבניה ריבוי בניה בלתי חוקית. כתוצאה הרשות המקומית איננה מודעת לבניה חדש .2

 חוקית המחייבת קבלת אישור המועצה לקבלת היתר בניה.

 נכסים שאינם רשומים על המחזיקים בהם.  .3

 
לדעתנו התהליך הקיים כיום אינו מספק תמונה מלאה לשינויים החלים בנכסים שבתחומי המועצה 

וי גורם אחראי הקומית, ונדרש לדעתנו לקבוע תהליך סדור ועקבי למעקב אחר הנושא, לרבות מינ

ומקצועי שיהיה אחראי על ביצוע פיקוח ומעקב אחר שינויים המבוצעים בנכסים שבתחומי הרשות 

 המקומית.
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 :המלצות

 .לקבוע נוהל מפורט למעקב תקופתי אחר הנכסים שבתחומי המועצה .1

למנות גורם ייעודי שיהיה אחראי על המעקב אחר שינויים המבוצעים בנכסים שבתחומי  .2

 לרבות מדידת מבנים חדשים )פקח ארנונה(.הרשות 

 
קיים נוהל בעל פה וידוע למחלקות הרלוונטיות. במסגרת הר ארגון, ימוסדו  :תשובת המבוקר

 תהליכי העבודה במחלקה לתוך נהלים כתובים.

 

 
 הנחות ארנונה  .2.2

 
להענקתן חוק ההסדרים הסמיך את שר הפנים לקבוע את סוגי ההנחות בארנונה, את אמות המידה 

  .ואת שיעורן המרבי ושיעורן המזערי

ואלה  ,1993 –, התשנ"ג (הנחה מארנונה)פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה  1993בפברואר 

תקנות ן: "להל)הסדירו את מתן ההנחות והגדירו את תפקידיה של ועדת ההנחות ברשות המקומית 

 . 5ת"(ההנחו

ם רשימה "סגורה" וניתן לחלקה לשלושה סוגיתקנות ההנחות קובעות שרשימת ההנחות היא 

 עיקריים.

 (לתקנות 2מופיעות בפרק ה')נחות שאין לרשות המקומית שיקול דעת בנתינתן ה - הנחות חובה .1

נחות שהרשות המקומית רשאית לאמץ במלואן או בחלקן או להגביל את ה - הנחות כלליות .2

 ות(.מופיעות בפרק ב' לתקנ) שיעורן

  .6תהנחות שניתנות בסמכות ועדת ההנחות של הרשות המקומי - הנחות וועדת הנחות .3

 

לעיל, המועצה לא פעלה לפרסום טבלת ההנחות והקריטריונים לקבלתן,  2.1.1.1כאמור בסעיף 

כפי שנדרש בחוק, במבנה הרשות ובאתר האינטרנט, דבר המגביל את חשיפת התושבים 

כן הצו אינו מפרט את המועדים להגשת  לקריטריונים ולמבחנים המזכים להנחה מארנונה. כמו

 בקשה להנחה והמועדים למתן החלטה על ידי מי שהוסמך לכך.

 

 2017-2020להלן נתוני ההנחות שניתנו בשנים 

 2020 2019 2018 שנה

הנחות פטורים 
 )באש"ח(

5,681 4,532 6,606 

 

 תמהיל ההכנסות )אלפי שקלים(

                                                           
;חוק  1989-קיימים גם חוקים ספציפיים המקנים זכות להנחה בארנונה, כגון חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 5

 .1953-, התשי"ג(פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)המקומיות  24הרשויות 
 ה' לתקנות.-מופיעים בפרק ד' ו 6
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 2018 2019 2020 

 27,554 20,427 19,738 ממגורים

 5,484 4,342 4,177 הנחות

 20% 21.2% 21.1% שיעור ההנחות

 5,819 5,398 5,301 לא ממגורים

 1,121 131 133 הנחות

 19.2% 2.4% 2.5% שיעור ההנחות

 

 סכום ההנחה )אש"ח( מס בקשות סיבת ההנחה

 947 1,252 25%הנחת קורונה 

 754 229 80%-הנחה זקנה

  148 30%-אזרח ותיק

 מבחן ההכנסה

 (80%+70%)מתוכם 

206 

(80) 

 

  83 80%-נכים

אזרח ותיק מקבלת הבטחת 

 80%-הכנסה

75  

  41 33%-ילד נכה

  38 90%-עיוור

  22 שונות

 

 לא קיים נוהל כתוב המפרט את תהליך מתן הנחות .2.2.1

התהליך מבדיקתנו עולה כ תהליך מתן הנחות ארנונה במועצה אינו מתועד בנוהל כתוב, המפרט את 

משלב קבלת הבקשה להנחה, בדיקתה, הזנתה למערכת, ועד לביצוע הבקרה השוטפת על ידי מנהל 

 מחלקת הגביה וגזבר המועצה.

 
 המלצה: לתעד את תהליך מתן הנחות בארנונה בנוהל כתוב.

 
: קיים נוהל ברור לאופן הטיפול בהנחות, כאשר ההנחה מאושרת על ידי מנהל תשובת המבוקר

ר הוסמך על ידי הגזבר, והוא מועבר להזנה על ידי עובדת מיוחדת לעניין. הנושא המחלקה אש

 ימוסד בנוהל כתוב במסגרת הר ארגון.

 

 טופס הבקשה להנחה בארנונה לא פורסם באתר האינטרנט של המועצה .2.2.2

בצו הארנונה צוין כי בקשה להנחה או פטור בארנונה יש להגיש במחלקת הגביה על גבי טופס בקשה 

שניתן לקבלו במחלקת הגביה וכן ניתן להורידו מאתר האינטרנט של המועצה. מבדיקתנו עולה כי 

טופס הבקשה להנחה לא קיים באתר האינטרנט של המועצה, ותושבים נדרשים להגיע למחלקת 
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י לקבלו ולמלאו בפני פקיד הגביה, מה שגורם לעומסים ולהארכת זמני קבלת השירות הגביה כד

 במחלקת הגביה.

 המלצה: להעלות את טופס ההנחה לאתר האינטרנט של הרשות.

 
 : נפעל בהתאם להמלצהתשובת המבוקר

 אותרו ליקויים בתהליך מתן הנחות שוטפות .2.2.3

בקשות להנחה בארנונה מוגשות על ידי התושבים לפקיד במחלקת גביה בצירוף המסמכים 

, הפקיד הטופס נמצא במחלקת גביה ולא ניתן להורדה מאתר האינטרנט של המועצההנדרשים, 

בודק את זכאות התושב להנחה בהתאם למבחנים שנקבעו על ידי המועצה, שיעור ההנחה נקבע על 

ר הסכום לתשלום לקופאית המחלקה. לאחר האישור הטופס מועבר ידי מנהל המחלקה ונמס

 לפקידה נוספת אשר מדווחת את ההנחה לאחר שהתשלום כבר בוצע.

סעיפים/סיבות אפשריות להגשת בקשה להנחה, והתושב נדרש לסמן  8טופס הבקשה להנחה כולל 

-9של החודשים  את הסיבה המתאימה ולצרף את האישורים הנדרשים. לרוב מדובר בתלושי שכר

של השנה החולפת, ואישורי קצבאות המתקבלות מביטוח לאומי המונפקות ממסוף של הביטוח  12

 הלאומי הקיים במבנה המועצה. 

בתחתית הטופס קיימת טבלה לשימוש מחלקת גביה, ובה נדרש לתעד את ההחלטה )אישור/דחיה(, 

 הנימוקים להחלטה, ופרטי המאשר לרבות חתימתו.

 
 עלו הממצאים הבאים: 2020הנחות שניתנו בשנת  20ל מדגם של מבדיקת ש

בכל הטפסים שנבדקו מולאו פרטי המבקש בלבד, כל שאר הסעיפים נותרו ריקים, לרבות הסיבה  .1

בגינה מבוקשת ההנחה, הכנסותיו והכנסות בני משפחתי הגרים עמו. מאחר וטופס הבקשה 

 וישקף את בקשתו של המבקש.מהווה הצהרה של המבקש, הוא צריך להיות מלא 

בכל הטפסים שנבדקו, לא מולאו פרטי המאשר ולא נחתמו על ידו, ובנימוקי ההחלטה צוין  .2

הסעיף הרלוונטי בתקנות. לנוכח אי מילוי של בקשת ההנחה בצורה מספקת, ציון הסעיף 

חה הרלוונטי בתקנות בנימוקי ההחלטה אינו מספק, נדרש לפרט את יותר את הסיבה למתן ההנ

 במיוחד במקרים של הנחה בשל מבחן ההכנסות. 

ה הנחה בשל מבחן ההכנסה בשיעור הנמוך מהשיעור המצוין בטבלת מבחן מקרים אושר 6-ב .3

ות רההכנסה. מנהל הגביה מסר כי הוא מודע לכך וההנחה נקבעה לפי שיקול דעתו ומתוך היכ

 למצב הכספי של המשלם.  

את מבחני ההנחה שנקבעו בתקנות. פירוט המקרים  מקרים ההנחה שאושרה אינה תואמת 2-ב .4

 .2בנספח 

בגין בית ריק מבלי שהתקבלו ראיות  70%( אושרה הנחה בשיעור 21034במקרה אחד )משלם  .5

 שהבית ריק ואינו בשימוש.

למקבלי גמלת הבטחת  70%אושרו על ידי מחלקת גביה הנחה בשיעור של  2020נוכחתי כי בשנת  .6

, מלבד מקרים בהם המשלם 2014זה בוטל מתקנות הנחה מארנונה בשנת הכנסה. נציין כי סעיף 

 חודשים רצופים בזכאות לגמלה.  6ולא חלה הפסקה של  1/1/2013מקבל הבטחת הכנסה מלפני 
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הנחות  75-ו זקנה", 80%" -680,תחת קוד הנחה 80%הנחות בשיעור  229דווחו  2020במהלך שנת  .7

אזרח ותיק ללא ההכנסה, שני סוגי ההנחות ניתנו  80% הנחה -480תחת קוד הנחה  80%בשיעור 

מ"ר  100לגבי  100%-על כל שטח הנכס. בהתאם לתקנות אזרח ותיק יכול לקבל הנחה עד ל

בלבד. ממחלקת גביה נמסר שמדובר בהנחה של מבחן ההכנסות. אם כך הדבר נדרש לדווח את 

 ההנחה לפי סמל ההנחה הנכון.

ניתנה  2020טל המנוהל על ידי תאגיד, מבדיקתנו עולה כי במהלך : מדובר בהוס6116משלם מס'  .8

תחת סעיף מבחן  2021על כל הנכס, מגורים ומשרדים, )בשנת  50%הנחת נכות בארנונה בשיעור 

, ההנחה לנכה 2010לחוק ההסדרים למשק המדינה  11ההכנסה(. נציין כי בהתאם לתיקון מס' 

מגורי נכה והן על שטחים אחרים באותו נכס נפשי תינתן עבור שטחים בנכס המשמשים ל

המשמשים את הנכה או את מי ששוהה בנכס לשם טיפול בנכה או מתן שירות לנכה. אי לכך 

המשלם זכאי להנחה בגין שטחי מגורים בלבד, משרדי המשלם אינם זכאים להנחה שכן הם  

כדי לוודא שלא משמשים לניהול העסק, בנוסף נדרש לבחון מחדש את השטח שסווג מגורים 

 נכללו בו שטחים תפעוליים או ציבוריים נוספים.

( לא יהיה הנכה זכאי להנחה 1בנוסף, צוין כי "הופחת חיוב הארנונה לפי הוראות פסקה )

בארנונה למגורים בעד נכס אחר שהוא מחזיק בו". אי לכך, ובשל העובדה שחלק מהדיירים הם 

ל להמציא, יחד עם הבקשה להנחה, אישור אינם תושבי הישוב יש לדרוש מדיירי ההוסט

מהרשות המקומית שבתחום שיפוטה הם מחזיקים נכס אחר, אישור שמאמת אי קבלת הנחה 

 נוספת על נכס ברשות הנוספת. 

 

 המלצות:

לפרט על גבי טופס הבקשה את הנימוקים לאישור או דחיית הבקשה, לרבות הגורם  .1

 המאשר וחתימתו.

למבחנים שאושרו על ידי המועצה, ולאחר קבלת המסמכים להקפיד לאשר הנחות בהתאם  .2

 הנדרשים.

 לטפל בליקויים האחרים שהועלו .3

 
 :תשובת המבוקר

נפעל למילוי הפרטים העיקריים בבקשה, לרבות קיום הכנסות נוספות או לא, תיעוד מפורט יותר 

עת למנהל של ההחלטה וציון פרטי המחליט. בהקשר להנחה בשל מבחן ההכנסות, קיים שיקול ד

 הגביה לתת הנחה נמוכה יותר לפי העניין. אנו נטפל ביתר הליקויים.

, ההנחה ניתנה בהסכמה עם המשלם לפני מספר שנים על ידי ועדת הנחות, 6116בהקשר למשלם 

 80%וממשיכים לתת אותה עד היום, נציין כי המשלם המציא אישורים הקובעים הנחה בשיעור 

 בגין הנכס בכללותו. 50%כן סוכם אתו למתן הנחה בשיעור בגין כל אחד מהדיירים ועל 
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לאזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה או לאזרח ותיק  100%אי מתן הנחה בארנונה בשיעור  .2.2.4
 המקבל קצבת זקנה לנכה.

מטרים רבועים משטח הנכס מכוח  100מארנונה לגבי  100%אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של עד 

 החיקוקים הבאים:

()ב( לתקנות הנחות מארנונה, המתייחסת לאזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת 1)א()2תקנה  -

 הכנסה בנוסף לקצבת זקנה.

לתקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה(  2סעיף  -

 , המתייחס לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה.2011-התשע"ב 

 
במסגרתה אושר צו הארנונה לשנת  25/6/2019ועצה מיום ישיבת מליאת המ לבהתאם לפרוטוקו

, הוחלט על אימוץ שיעורי ההנחות המקסימליים שמותרים בתקנות. משמע שלעניין ההנחה 2020

 .100%לפי התקנות לעיל, מתן הנחה בשיעור 

 
-שהועבר אלינו ממחלקת גביה עולה כי באותה שנה אושרו ל 2020מבדיקה של קובץ ההנחות לשנת 

לכל היותר, וכי לא אותרו מקרים של מתן הנחה  80%או  30%אזרחים ותיקים הנחות בשיעור  450

אם מ"ר. בהת 100-זיקים בנכסים למגורים בשטח הקטן ממתוכם מח 100-למרות ש 100%בשיעור 

 ממקבלי קצבת הזקנה בישוב מקבלים הבטחת הכנסה. 17.5% -ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה כ

הנמוך מהמותר לזכאים לפטור פוגעת בעיקרון הצדק וגורמת לפגיעה כלכלית   אישור הנחה בשיעור

 מוחלשת זו. הבאוכלוסיי

 המלצה: יש לאשר לזכאים את ההנחה המקסימלית המותרת בחוק ובתקנות.

 
 הנושא ייבחן. :תשובת המבוקר

 

 ההכנסותלא מבוצעות בדיקות לאימות הצהרות המבקשים במיוחד בעת מתן הנחה לפי מבחן  .2.2.5

( לתקנות ההנחות קובע הנחה למחזיק בנכס בהתאם להכנסה החודשית ממוצעת 8)א()2סעיף 

ולמספר הנפשות המתגוררות בנכס, זאת לפי טבלה שפורטה בתוספת הראשונה לתקנות 

 והמתעדכנת מדי שנה.

ל המתגוררים אתו, לרבות כהכנסה חודשית ממוצעת הינה ההכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל 

ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם 

טוח לאומי וגמלה לפי תקנות הביטוח י"א לחוק הבי-להם למעט: קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו

עם המחזיק  , מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים2010לאומי )ילד נכה(, התש"ע 

עולה על דמי שכירות שהוא  בסכום שאינו -בנכס, דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו

משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו ותגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות 

 .2008-המילואים, התשס"ח

 
הרשות רשאית להתחשב  (,10( עד )1)2א' קובע כי לצורך מתן הנחות לפי המבחנים בתקנה 2סעיף 

 במצבו החומרי של המחזיק ולצורך זה אף לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות להנחה. 
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בקשות  206מעלה כי באותה שנה אושרו על ידי המועצה  2020ניתוח של קובץ ההנחות של שנת 

 . 70%מקרים ניתנו הנחות מעל  80-הנחות שסווגו כהנחות לפי מבחן ההכנסה כאשר ב

 
קת מדגם של בקשות להנחה, עולה כי המבקשים לא פירטו על גבי טופס הבקשה להנחה את מבדי

מקורות ההכנסה שלהם )השאירו את הטבלה ריקה(, והם הסתפקו בצירוף תלושי שכר של המחזיק 

בנכס ושל בת זוגו לחודשים ספטמבר עד דצמבר של השנה החולפת, לפי זה לא ניתן לדעת האם 

ועל   הוא צריך להצהיר על מחצית מהכנסות ילדיו הבוגרים המתגוררים עמוהמחזיק בנכס מודע ש

 הכנסות שאינן ממשכורת או מגמלה.

 
בנוסף נמצא כי בעת אישור ההנחה, התחשבו במחלקת הגביה במצבו החומרי של המבקש בנוסף 

ם להכנסותיו, בהתבסס על מידע אישי של מנהל מחלקת הגביה ולא על בסיס אסמכתאות ואישורי

רשמיים, אי לכך בחלק מהמקרים אושרה הנחה מקסימלית לפי טבלת ההכנסות ולפעמים אושרה 

הנחה חלקית בלבד. יחד עם זאת בכל המקרים שנבדקו לא נמצא פירוט לשיקולים להחלטה במקום 

הייעודי לכך בטופס הבקשה, ועל כן לא ניתן להיווכח לגבי נכונות ההחלטה במיוחד שהמועצה לא 

 ני משנה לזכאות להנחה מלבד מבחן ההכנסה.    קבעה מבח

 
אנו תומכים בגישה שננקטה על יד מחלקת הגביה, לפיה אישור ההנחה על סמך תלושי המשכורת 

בלבד אינו מספק וכן יש להתחשב במצבו החומרי של המבקש אולם צריך לעשות את זה בהתאם 

ד של השיקולים להחלטה, ולאחר למבחנים ברורים שיאושרו על ידי מליאת המועצה ותוך תיעו

קבלת מידע שלם לגבי הכנסות החייב הכוללות בין היתר הכנסות ילדיו המתגוררים עמו בנכס, 

ובמידה והילדים אינם עובדים יש להמציא "דוח ריכוז מקומות עבודה" ו "אישור על מעמד לא 

טות בתלוש שכר או עובד", ואישורים על הכנסות נוספות אחרות של המחזיק בנכס שאינן מפור

 באישור ביטוח לאומי כגון דמי שכירות, אם קיימות כאלה.

לצו המועצות המקומיות מאפשר לראש הרשות למנות גורם שיערוך בעצמו או  159נציין כי סעיף 

לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו על ידי שליחיו, כל מפקד או חקירה שימצא לנחוץ, 

דו, להראות לו או לשליחיו את כל המסמכים שברשותו הדרושים לו בקשר לתפקיכל ידיעה שבידו ו

 ת,להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחים, ולערוך בהם בדיקות ומדידו

 .להשתמש בכל ידיעה שנתקבלה כאמור ובכל ידיעה וחומר אחריםו

פילו בצורה מדגמית לאיתור בהתאם לאמור, נדרש לדעתנו לבצע אימות להצהרות המבקשים א

מקורות הכנסה נוספים של המחזיק בנכס שלא הוצהר עליהן. בהקשר זה נציין כי בחלק מהרשויות 

המקומיות, מבקש ההנחה נדרש להציג דפי חשבון בנק או תצהיר בפני עו"ד שבו יפורט ההכנסות 

ת משרדי חקירות של בני הזוג בתקופה הרלוונטית בנוסף לתלושי השכר, ויש כאלה שמפעילו

 לאימות הצהרות המבקשים.

 המלצות:

לפרט על גבי טופס בקשת ההנחה את כל מקורות ההכנסה ובמידה שאין מקורות הכנסה  .1

נוספים של המבקש או של ילדיו, לציין זאת במפורש, שכן מדבור בהצהרה של המבקש וצריך 

 שתהיה מלאה.

 במליאת המועצה.לקבוע מבחני משנה נוספים למבחן ההכנסות ולאשרם  .2
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 לדרוש הוכחות נוספות לגבי גובה ההכנסות של המבקש כגון דפי חשבון בנק. .3

 
נקפיד לדרוש מהמשלם שיכתוב בכתב ידו אם יש לו מקורות הכנסה נוספים או  :תשובת המבוקר

 לא. קביעת תבחינים נוספים הינם בסמכות המליאה ומצריך קבלת יעוץ משפטי.

 

ריק לתקופה לא מוגבלת שלא בהתאם לתקנות ובהיעדר נוהל המסדיר לנכס  70%מתן הנחה של  .2.2.6
 את הנושא.

שאית להעניק ר, מועצה 1993-בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג

-הנחות מארנונה למחזיק נכס ראוי לשימוש שאין משתמשים בו תקופה מצטברת שאינה פחותה מ

 יום. כמפורט: 30

 חודשים לבניין חדש ריק. 12תקופה של עד ל 100%בשיעור  .1

, 66.6%עד  12-הועד החודש  7-חודשים לבניין ריק, מהחודש ה 6לתקופה עד  100%בשיעור  .2

 .50%עד  36-עד החודש ה 13-ומהחודש ה

לשם כך יגיש המחזיק בקשה בכתב לקבלת ההנחה ויציג ראיות שהנכס היה ריק על פי הוראות 

 המועצה. 

  
לבית ריק, ומתן פטור  70%במסגרת המדגמים שבוצעו על ידינו אותרו מקרים בהם ניתנה הנחה של 

 לתקופות העולות על המצוין בתקנות.לבתים על שם רווקים, 

נציין כי צו הארנונה של המועצה איננו מתייחס למתן הנחות לנכסים ריקים, וכי משיחות שקיימנו 

עם מנהל מחלקת הגביה נמסר כי לא קיים במועצה נוהל כתוב המסדיר את תהליך מתן פטור לנכס 

 ריק או על שם רווק לרבות המבחנים, הדרישות והתקופה למתן פטור, דבר שעלול לגרום לאי עקביות

 במתן פטור לתושבים. 

כמו כן, נוכחנו כי לא מבוצעת בקרה תקופתית יזומה לבחינת סטאטוס הנכס, והוא ממשיך להיות 

מדווח ריק עד שהמחזיק מגיע למועצה ומדווח אחרת או בעת קבלת מידע על היות הנכס בשימוש, 

 דבר שיכול לגרום לשימוש בנכס לתקופה ממושכת ללא חיוב בארנונה.

לדעתנו לדווח סטאטוס ריק או מתן פטור לנכס שאינו בשימוש על שם רווק לתקופה  מן הראוי

קצובה שבסיומה הנכס יחויב בארנונה, ובמידה והנכס עדיין לא בשימוש נטל ההוכחה יהיה על 

 המחזיק.

  
 המלצות: 

יש להתאים את ההנחה לתקנות לרבות קביעת תנאים ומבחנים למתן פטור לנכס שאינו  .1

על שם רווק, לרבות תקופת מתן הפטור והראיות שצריך לספק כדי לקבל את  בשימוש או

 ואישורן במועצה. הפטור.

 לדווח פטור מארנונה לתקופה קצובה מראש. .2

 
 הנושא יועלה בפני ועדת ההנחות לקביעת תהליך העבודה בעניין. :תשובת המבוקר
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 אי ביטל הנחה לזכאי שלא שילם .2.2.7

מארנונה, זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה לתקנות הנחה  16בהתאם לתקנה 

בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה  31שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד 

 מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

 .5.8בסעיף מס'  2021תקנה זו אף עוגנה בצו הארנונה של המועצה לשנת 

לבטל הנחות שניתנו לזכאים שלא שילמו את יתרת הארנונה עד סוף מבדיקתנו עולה כי אין נוהגים 

 השנה שלא בהתאם לתקנות.

 להלן מס' דוגמאות:

)זקנה(. למועד הבדיקה הוא טרם שילם  80%הנחה בשיעור  2020קיבל בשנת  -17102משלם מס'  .1

 .2019יחד עם זאת ההנחה לא בוטלה. כנ"ל בשנת ₪  837את הארנונה בסך 

)זקנה(. למועד הבדיקה הוא חייב סך  30%הנחה בשיעור  2020קיבל בשנת  -15043משלם מס'  .2

 על אף זאת ההנחה לא בוטלה. 2020בגין ₪  6,828

)מבחן ההכנסה(, למועד הבדיקה הוא  30%הנחה בשיעור  2020קיבל בשנת  -16121משלם מס'  .3

 על אף זאת ההנחה לא בוטלה. 2020עבור שנת ₪  4,044חייב 

 

ש לפעול לפי התקנות ולבטל הנחות למחזיקים שלא שילמו את יתרת הארנונה עד סוף המלצה: י

 השנה.

 
 נפעל לפי התקנות :תשובת המבוקר

 

 גביה ואכיפה .2.3
 

הרשויות המקומיות מוסמכות לבצע פעולות גבייה ואכיפה לצורך מיצוי פוטנציאל הגבייה שלהן, 

החייבים שבתחומן. אי שימוש בכלי האכיפה מחובתן הכלכלית לפעול לגביית חובות הארנונה מכל 

והגבייה העומדים ברשותן, או שימוש בררני בהם, עלולים להתפרש כפגיעה בטוהר המידות, כאכיפה 

 בררנית וכפגיעה בשוויון.

 חובות על ידי הרשות המקומית הוסדרה באמצעות הליכי גבייה מנהליים בהתאם לפקודת גביית

גבייה משפטיים בהתאם לפקודת העיריות. רשות מקומית רשאית  ובאמצעות הליכי)גביה(  המסים

אך משפתחה בהליכי גבייה מכוח אחד החיקוקים עליה למצותו  למשפטי, המנהלי לבחור בין ההליך

לגבי אותו חוב. חלק מהרשויות המקומיות מתקשרות עם חברות גבייה, אשר אחראיות לביצוע 

 כפוף להנחייתן של הרשויות המקומיות.הגבייה בפועל ואמורות לעבוד בפיקוחן וב

המועצה המקומית כפר קרע לא התקשרה עם חברת גביה לביצוע הגביה, וגביית חובות ארנונה 

 מבוצעת באופן עצמי על ידי שימוש בהליכים מנהליים של הטלת עיקולים.

 

לופות של היועץ המשפטי לממשלה אשר פירטה את הח 7.1002פורסמה הנחייה מס'  2012בפברואר 

 להליכי גבייה מנהליים העומדות בפני רשויות ציבור לרבות רשויות מקומיות, והן כוללות:

 הגשת תובענה אזרחית לבית המשפט -

 הליכי הוצאה לפועל -
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 קיזוז מכוח הוראת דין מפורשת -

ת אינה פועלת לגביית חובות האזרח, אלא ממתינה עד אשר מצב בו הרשו -גביה פסיבית -

לתגמול ממנה, או יצטרך ממנה אישור או פעולה כלשהי, שאז דורשת האזרח יהא זכאי 

 היא מן החייב לשלם את חובו כתנאי למתן האישור או ביצוע הפעולה.

שנים, אין זה סביר שרשות  7כמו כן צוין כי על אף שתקופת ההתיישנות של תובענה אזרחית הינו 

דוק, לאחר שחלפו שנים רבות מן המועד לראשונה הליכי גבייה ללא התראה וללא צימנהלית תנקוט 

שבו יכלה לראשונה לגבות את החוב. לפיכך, על הרשות לפתוח בהליכי גביה תוך פרק זמן סביר 

מן הראוי שלא יהיה ארוך משלוש שהוא קצר מתקופת ההתיישנות האמורה. פרק זמן כאמור, 

 מהמועד בו החוב הפך להיות סופי.  שנים

יה מנהליים במועדים הקבועים בהנחיה זו, ולא התקיימו נסיבות לא פתחה הרשות בהליכי גב

ככלל,  ,להנחיה זו, לא תוכל הרשות 5חריגות המצדיקות פתיחה מאוחרת של הליכי הגביה לפי סעיף 

 . ח הפקודהולגבות מכ

 

מההכנסות הכוללות  20%-, הכנסות מארנונה מהוות יותר מ2021בהתאם לתקציב המועצה לשנת 

( 15.6.21מיליון ש"ח. למועד הבדיקה ) 25-, ומסתכמות בכ7מההכנסות העצמיות 83%-ושל המועצה 

 מש"ח. 11-נגבה כ

 
 92%-משקפות ביצוע של כואש"ח  22,952-הסתכמו בכ 2020ההכנסות בפועל מארנונה לשנת 

, זאת לעומת גידול בחיוב השוטף בשיעור 2019בגביה לעומת  6.4%חל גידול של  2020-מהתקציב, ב

, הנ"ל נבע בין היתר בשל משבר הקורונה אשר הביא לגידול בהנחות בשיעור 2019לעומת  15%ל ש

 בעיקר בעסקים.  2019לעומת  45%של 

 
עולה כי  2020ומנתוני דוח הגביה לשנת  2018+2019מנתוני הדוחות הכספיים של המועצה לשנים 

 97 -בכ 2020א הסתכם לסוף שנת , והו4%היקף חובות הארנונה גדל לאורך השנים בשעורים סביב 

כפי שנקבע על ידי הנהלת  75%אש"ח שהוגדר כחוב מסופק )לפי אומדן של  73-מש"ח, מתוכו כ

 הרשות(. 

 השנים האחרונות: 4-להלן דוחות הגביה של המועצה ב

 
 2017 2018 2019 2020 

יתרת חוב לתחילת 

 השנה

21,287 21,833 22,787 23,518 

 33,374 29,012 29,084 27,104 חיוב השנה

 6,606 4,532 5,681 5,194 הנחות ופטורים

                                                           
דוח מבקר המדינה "החוסן הפיננסי . בהתאם ל%23-עמד על כ 2020העצמיות לפי ביצוע חזוי לשנת שיעור ההכנסות  7

ושיעור ההכנסות   62%יעור ההכנסות העצמיות של משרד הפנים הינו ש, יעוד 2021 -של הרשויות המומיות"
ל המועצה נמוך , כך ששיעור ההכנסות העצמיות ש36.8%עמד על  2018בשנת  1-4העצמיות ברשויות בדירוג 

 מהממוצע.
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 19.8% 15.6% 19.5% 19.1% שיעור ההנחות

 47,424 45,076 42,371 41,561 סך לגביה

 22,952 21,558 19,584 19,728 גביה 

 27,334 23,518 22,787 21,833 יתרת חוב לסוף שנה

חובות מסופקים 

 וחובות למחיקה

65,497 68,362 70,553 73,4158 

סה"כ יתרות לסוף שנה 

 כולל חובות מסופקים

87,330 91,149 94,071 97,887 

 17% 23% 28% 26% אחוז גביה מפיגורים

 70.5% 74% 63% 72% אחוז גביה מהשוטף

 45.6% 48% 46% 47% יחס גביה לחוב כולל

 
 
 

 שיעור הגביה
 2017-2018שיעור הגביה מהחוב השוטף לאורך השנים מנתוני הדוחות הכספיים המבוקרים עולה כי 

, שהייתה שנת בחירות, שיעור הגביה היה נמוך יותר. מנתונים 2018נת , כאשר בש70%-נע סביב ה

 18.9מתוכו )אש"ח  22,952-עולה כי במהלך השנה נגבו חובות בסך כ 2020לא מבוקרים של שנת 

 .70.5%-עמד על כ מש"ח בגין חוב שוטף( וכי שיעור הגביה מהשוטף

 

 פילוח של יתרות החוב לפי מגורים ולא מגורים מעלים את הנתונים הבאים:

 2020שנת 

 הנחות חיוב   
שיעור 
 הנחות

סה"כ 
 גביה לגביה

שיעור 
 יתרה גביה

 מגורים
      
27,554,933        -5,484,359  -20% 

      
22,070,574  

   
15,494,793  70% 

        
6,575,781  

 לא למגורים
        
5,819,146        -1,121,813  -19% 

        
4,697,333  

     
3,376,079  72% 

        
1,321,254  

  
      
33,374,079        -6,606,172    

      
26,767,907  

   
18,870,872  70% 

        
7,897,036  

 

היה יותר גבוה מנכסים  2020למגורים בשנת מהנתונים עולה כי שיעור הגביה מנכסים שאינם 

 למגורים.

 

 הליכי גבייה
 

לגביית חובות ארנונה,  )גביה( המסים המועצה נוקטת לרוב בהליכי גבייה מנהליים בהתאם לפקודת

 וזה כולל משלוח דרישות תשלום, התראות וביצוע עיקולים לרוב על חשבונות בנק של חייבים.

                                                           
מדן והחובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם לא הםדוחות הכספיים, לפיעקביות עם החושב על ידי הביקורת ב 8

 מיתרת החייבים לסוף שנה. 75%שערכה הנהלת הרשות בשיעור של 
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דש להגברת הגביה שכלל משלוח הודעות טקסט לחייבים להסדרת ננקט הליך ח 2021במהלך שנת 

חובם במועצה בצירוף קישור לביצוע תשלום של החוב באמצעות כרטיס אשראי, לאחר מכן נשלחו 

התראות לחייבים שלא הסדירו את חובם, בנוסף, בוצעו פרסומים בעמוד הפייסבוק של המועצה 

אלה הביאו להיענות גבוהה של התושבים להסדרת חובם  לגבי הכוונה להטיל עיקולים על חייבים. כל

 למועצה.

 האכיפת הגביילמדיניות חסר  .2.3.1

המדיניות מהווה א. דיניות אכיפת הגבייה הינה הצהרת ההנהלה באשר לעמדתה ולמחויבותה לנושמ

. כל הפעילות בתחום נגזרת ממדיניות זו, רשותאת הבסיס ההכרחי למערך פעולות אכיפת הגבייה ב

 מת.המדיניות אמורה להיות מתועדת ומפורסים. וכעולה מהוראות חוק, נוהל והנחייה מחייב

לעניין "נוהל  ,2012/5מיצוי הליכי גביה" לחוזר מנכ"ל משרד הפנים " 3.3.2על פי הוראות סעיף 

מחיקת חובות לרשות המקומית": "יובהר כי על הרשות המקומית לנקוט בהליכי גבייה מנהליים 

ין, אשר ישקפו מאמץ רציני לגביית החוב ובכלל זה משלוח מכתבי התראה וביצוע הליכי על פי ד

עיקול.... מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תקבע מועצת הרשות המקומית בהחלטת מועצה כללים בנוגע 

. בטרם קבלת החלטה (לפי סוג החוב, היקפו וכיו"ב) להליכי גביה שיש לנקוט ביחס לחובות שונים

החלטת המועצה אלו . נח בפני המועצה חוות דעתם של הגזבר והיועץ המשפטי בנושאכאמור, תו

 :הליכי גביה ינקטו, תתייחס, בין היתר, לעניינים הבאים

 הזמנת חקירה בדבר קיומן של זכויות בנכסים בידי החייב.  

 יטת הליכים של פשיטת רגל עד לסיומם, ככל שהליכים אלה יביאו תועלת ממשית נק

 לרשות

 יטת הליכי פירוק בתאגיד עד לסיומם, אלא אם כן חיוו היועץ המשפטי והגזבר את קנ

  .דעתם כי העלות של הפעלת הליכים אלה גבוהה ביחס לחוב

 יקף העיזבון והאפשרות למימושוה –גבי חייב שנפטר ל. 

 היעדרות של החייב והסיכויים לאתרו". 

מדיניות והנחיות בקשר להליכי הגביה  מבדיקתנו עולה כי במועצה המקומית כפר קרע לא נקבעו

 שיש לנקוט לגבו חובות שונים. לדבר השפעה על יכולת המועצה למחוק חובות אבודים.

 
המלצה: יש להביא לאישור מועצת הרשות נוהל המפרט את הליכי הגביה שיש לנקוט לגבי סוגי 

 .החובות השונים

 
 הנושא ייבחן :תשובת המבוקר

 

 עיכוב בהליכי גביה של חובות  .2.3.2

 84%מבדיקתנו עולה כי ₪. מיליון  103-כהסתכמו ב 18.5.21ליום חובות התושבים בגין ארנונה 

 10%ל פני מתחלק עמש"ח(  80-)המסתכם בכ מהחוב 77%שנים, כמו כן  3-מהחוב הינו מלפני יותר מ

להלן התפלגות החוב לפי גודל (, כל אחד₪  50,000-בעלי חוב של יותר מ חייבים 533מהחייבים )

 :החוב ולפי גיל החוב
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 מבדיקתנו עלו הממצאים הבאים:

 קרים בהם בוצע הסכם עם החייב להסדרת חלק מהחוב והחלק הנוסף מעוכב. מאותרו  -עיכוב חובות .1

בעקבות זאת חובות אלו הוחרגו מהליכי גביה עתידיים דבר שגרם להתיישנותם והפיכתם לחובות 

 שדינם להימחק.אבודים 

הליך זה דומה במהותו להליך של פשרה, אם כי במסגרת הליך הפשרה יתרת החוב נמחקת מיידית, 

 וכאן החוב מעוכב, מתיישן ולאחר מכן יועמד למחיקה. 

ניתן יהיה למחוק חוב לפיו  5/2012לחוזר מנכ"ל מס'  3.4נציין כי הליך הפשרה מוסדר בסעיף 

שבו ננקטו הליכי גביה אשר שיקפו מאמץ רציני לגביית החוב במקרה , בהתאם לסעיף קטן זה

והתקבלה חוות דעת של הגזבר והיועץ המשפטי של הרשות, כי אין לרשות תועלת כלכלית מהמשך 

של הליכי הגביה, לנוכח הסכום אשר החייב מציע לשלמו לרשות המקומית, כגון במקרה שמימוש 

4072
4% 1219

19%

251
17%

282
60%

התלפגות לפי גודל החוב

0-5000

5001-50000

50001-100000

<100000

7%
9%

5%

79%

התפלגות חוב לפי גיל

חוב בן פחות משנה

שנים1-3חוב בן 

שנים4-6חוב בן 

שנים6-חוב בן יותר מ
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. בקשה הפעלתם של הליכים אלה גבוהה ביחס לחובעיקולים שהוטלו אינו אפקטיבי, או שעלות 

להסדר פשרה תוגש לאישור ממונה המחוז בצירוף אישור היועץ המשפטי והגזבר כאמור לעיל, העתק 

 המלצת וועדת ההנחות, הצהרה של ראש הרשות, הגזבר והיועץ המשפטי כי תנאי הנוהל מתקיימים. 

 

בפועל, החלטות לגבי פעולה זו התקבלו לאורך השנים בצורה פרטנית על ידי הנהלת הרשות ללא 

 בחינת העמידה באמות המידה שנקבעו בחוזר משרד פנים. 

 

 לדעתנו צריך להימנע מפעולה זו, וכי במידה ומוצו כל הליכי הגביה נגד החייב והוכח כי החייב אינו

ם שאפשר להיפרע מהם, יש לפעול להגיע אתו לפשרה כפי נוהל מסוגל לשלם את חובו ואין לו נכסי

 משרד הפנים. 

 

בדיקתנו עולה כי הליכי האכיפה מ -הליכי האכיפה מצומצמים באופן הפוגע באפקטיביות שלהם .2

חובות שבוצעו לאחרונה על ידי הרשות התמקדו בעיקר בעיקול חשבונות בנק של החייבים בגין 

. וכי בשנתיים האחרונות אין נוהגים לעקל או לתפוס רכוש אחר של החייבים, כגון חדשים יחסית

)ג( לחוק ההסדרים במשק 8מקרקעין, תכולת בית, גביה מבעלי השליטה בתאגידים לפי סעיף 

ורך הגברת הלחץ על החייבים וכו' לצ 1992-המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג

 להסדרת חובותיהם. 

מהלכי אכיפה  3בוצעו  2019-(, ב13/8/20-בוצע מהלך אחד של אכיפה )ב 2020נציין כי בשנת 

 (.6/9/19-ו 8/7/19, 19/2/19)

, לרבות שימוש בשירותי חברת גביה, ןנדרש להרחיב את צעדי האכיפה כך ישכללו עיקול מיטלטלי

  ולהגביר במיוחד את צעדי האכיפה כנגד חייבים בעלי חובות ישנים. 

 

וע שיקים חוזרים של תושבים, על ידי משלוח אין נוהגים במועצה לתב -אי תביעת שיקים חוזרים .3

התראות עורכי דין ופתיחת תיקים בהוצל"פ, בשל כך שוכבים היום בקופת המועצה שיקים חוזרים 

מש"ח, חלקם מזה יותר משבע שנים, דבר שהביא להתיישנותם וחסם את  1בסכום העולה על 

 בוע אותם בעתיד.האפשרות לת

נדרש לקבוע מדיניות לגבי הטיפול בשיקים חוזרים, לרבות משלוח השיקים לגביה על ידי עורכי 

דין או לחילופין פתיחת הליכי הוצל"פ על ידי המועצה באופן עצמאי, דבר שיביא לחיסכון בעלויות 

 הגביה ולהידוק הליכי הבקרה אחר הליכי האכיפה.

 

בוצע על ידי הרשות הליך אכיפה לפיו הוטלו  13/8/2020מור בתאריך כא -אי מיצוי הליכי גביה .4

 עיקולים על חייבים שלא הסדירו את חובותיהם למועצה. 

עיקולים,  1,347מבדיקת המהלך עולה כי במהלך החודשים העוקבים להטלת העיקולים בוטלו 

דוגמאות להלן(,  מהמקרים העיקול בוטל ללא קיטון ביתרת החוב של החייב ) ראה 38%-כאשר ב

 משמע ללא גביית כספים, כמפורט:
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חוב לפני עיקול  מספר חייבים 

 )אש"ח(

חוב לאחר עיקול 

 )אש"ח(

 444 2,165 834 חל קיטון בחוב

 1,780 1,758 513 ללא קיטון בחוב

  

 : דוגמאות

₪,  16,515בפועל בוצע עיקול על סך ₪,  25,000-: למועד העיקול הסתכם החוב בכ1198משלם מס' 

)פיזי ₪  29,249-העיקול ללא ביצוע גביה כלשהי, החוב למועד הבדיקה הסתכם ב בוטל 17/2/21-ב

119801) 

וצע ב, בפועל 2005-2020ין השנים בג₪  220,000-, למועד העיקול היה חוב בסך כ16785משלם מס' 

-כיום עומדת על כ בוטל העיקול ללא גביה כשלהי, יתרת החוב 5/10/20-ב₪.  37,727עיקול בסך 

 ש"ח. 225,000

העיקול ללא  בוטל 17/9/20-, ב2020בגין חוב ארנונה לשנת ₪  5,313: עיקול בסך 8336משלם מס' 

 .2020בגין שנת ₪  10,509מתוכם ₪  14,405גביה כלשהי, למועד הבדיקה קיים חוב ארנונה בסך 

-ללא גביה. כיום החוב עומד על כ בוטל העיקול 4/10/20-ב₪,  10,365: עיקול בסך 6138משלם מס' 

18,000 .₪ 

 

התנהלות זו פוגעת באפקטיביות הליך האכיפה, עלולה לגרום להצטברות חובות, ולפגום ביכולת 

הרשות להיפרע מהחייבים בעתיד, דבר שיאלץ אותה לוותר על חלק מהחובות כחלק מתהליך פשרה 

המידות כאיפה בררנית וכפגיעה בשוויון.  או תהליך מחיקה, כמו כן, עלולה להתפשר כפגיעה בטוהר

 נדרש להדק את תהליכי הגביה בכפוף למדיניות הגביה והאכיפה.

 
 :תשובת המבוקר

 נהלת המועצה מינתה ועדה אשר תדון במחיקות בכלל וכולל חובות מעוכבים.ה -חובות מעוכבים

 ותכולת בתים. ןמיטלטליתוכנן ביצוע הליך עיקול ברישום של מ -לגבי הליכי עיקול

 חלק מביטולי העיקולים שולם חלק מהסכום תוך הבטחה שהמשלם ישלם את יתרת החוב.

 

אתר האינטרנט של המועצה אינו מאפשר ביצוע פעולות וקבלת מידע באופן עצמאי על ידי  .2.3.3
 התושבים, לצורך זאת הם נדרשים להגיע פיזית למחלקת הגביה

הקורונה, הרבה ארגונים במשק פנו לביצוע פעולות שבר מובמיוחד לאחר  21-בעידן של המאה ה

יזומות בדיגיטל על ידי הלקוחות, במטרה להקל על הלקוח, להרחיב שעות קבלת מענה, להפחית 

 עומסים במחלקות ולצמצם חשיפת העובדים ללקוחות כדי למנוע התפרצות מחלות כגון קורונה.

 
למתן שירותים בדיגיטל בנושאי גביה,  מבדיקתנו עולה כי המועצה איננה ערוכה בצורה מספקת

וכיום רוב השירותים הקשורים בגביה ניתנים על ידי מחלקת הגביה בצורה פרונטלית, למעט תשלום 

 בכרטיס אשראי שניתן לבצע באתר האינטרנט של המועצה. 
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חלק מהרשויות המקומיות כבר הלכו צעד קדימה בנושא וכיום אתר האינטרנט שלהם מספק חבילת 

שירותים עצמאיים לתושב כגון הגשת בקשה להנחה, ביצוע תשלום, קבלת מצב חשבון, והסדרים. 

כמו כן, התושבים יכולים לפנות למחלקת הגביה באמצעות הדואר האלקטרוני ללא צורך בהגעה 

 פיזית למשרדי מחלקת הגביה.

 

 המלצה: 

 ייםלפתח את אתר האינטרנט של המועצה כך שיתמוך במתן שירותים עצמא .4

 לפתח ערוצי תקשורת נוספים בין התושב למחלקת גביה כגון, פנייה בדואר אלקטרוני. .5

לפצל זמני קבלת הקבל של מחלקת גביה כדי שתושבים יוכלו לקבל שירות לאחר שעות העבודה  .6

 שלהם. 

 הנושא יבחן בכפוף לשיקולי עלות תועלת. :תשובת המבוקר

 

יקון הקשה על האי -ים "פנה אלינו"בדף התשלום קי -תלשום באמצעות  אתר האינטרנט של המועצה

מעלה כי לא הוגדר תיבת מייל לכפר קרע עבור תמיכה בפורטל שירות. כך שבמידה ותושב ירצה 

 לשלם והוא צריך עזרה הוא לא ידע למי לפנות. נדרש לעדכן את פרטי ההתקשרות.

 

 מחיקת חובות .2.4
 

 מחיקת חובות אבודים .2.4.1

 339-ו 338הופץ על ידי משרד פנים נוהל המסדיר מחיקת חובות מכוח סעיפים  2012בדצמבר  20-ב

לצו המועצות המקומיות  032-ו 80וסעיפים לצו המועצות המקומיות  186לפקודת העיריות, סעיף 

 .)מועצות אזוריות(

 סוגי חובות הניתנים למחיקה: 3הנוהל מפרט 

לא דרוש אישור ממונה המחוז בחובות של רשויות  - יהחובות אבודים שאינם ניתנים לגב .1

 מקומיות בתנאי ש:

עין או בנכס אחר בעל ערך כלכלי של חייב איננו בעל זכות בנכס מקרקה -היעדר זכות בנכס -

 .ממש, אשר מימושו יכול לאפשר את פירעון החוב או חלקו

 .ומולתשלוש שנים מהמועד שנקבע בחוק לא פחות משלהחוב בפיגור ש -

 מיצוי הליכי גביה -
 

 לעיל( 2.2.2חבות שאינם אבודים מטעמים אחרים )ראה סעיף  .2

 (2.3.2הסדר פשרה )ראה סעיף  .3

 
 130-לא בוצעה במועצה מחיקת חובות כלל, וכי קיימות כ 2019הביקורת בדקה ומצאה כי מתחילת 

ה המחוז. בקשות למחיקת חובות שאינם אבודים שאושרו בוועדת ההנחות הממתינות לאישור ממונ

משיחה עם הגורם האחראי במועצה נמסר כי העיכוב בטיפול בבקשות נגרם בעיקר בשל משבר 

 הקורונה שלא אפשר פגישות פרונטליות מול המחוז.
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עלי וותק במש"ח שהם  90-עולה כי קיימים חובות בסך כ 5/2021מפילוח של חובות ארנונה לחודש 

 ט:שנים כמפור 7-ותק של יותר ממש"ח בעלי ו 83-שנים ויותר מתוכם כ 3של 

 סה"כ     4-7בין   שנים  7מעל   סוג חוב 

 סכום חוב   מס' חייבים   סכום חוב   מס' חייבים   סכום חוב   מס' חייבים    

  69,252          1,967            4,952            808                64,300          1,159           מגורים  

  20,273          593                1,529            157                18,744          436               עסקי  

  89,525          2,560            6,481            965                83,044          1,595           סה"כ  
 

לזהות חובות הניתנים לגביה ולהעריך את סיכויי הגביה שלהם  נדרש לנתח את החובות הישנים כדי

ולקבוע מדיניות למחיקת חובות שאינן ניתנים לגביה כדי לשפר את שיעור הגביה הכללי לאור 

 השפעתו על תקציב הרשות.

 

הרשות לא קבעה כללים למחיקת חובות של חייבים, אשר במועד היווצרות החוב לא היו מועצת  .2.4.1.1
 לתקנות הנחה מארנונה 2לפי תקנה זכאים להנחה 

, המועצה רשאית למחוק חובות ארנונה של 5/2012של נוהל מחיקת חובות  3.3.1.2בהתאם לסעיף 

לתקנות ההנחה  2חייבים, אשר במועד המחיקה חלים עליהם תנאי זכאות להנחה כאמור בתקנה 

ת רשאית לקבע כללים ועצת הרשות המקומימ-מארנונה, אף שלא התקיימו במועד היווצרות החוב

למחיקת חובות אלה עד שיעור ההנחה שניתן היה לתת על פי תקנות ההנחה מארנונה, אילו התקיימו 

במבקש תנאי הזכאות במועד שבו נוצר החוב. בכללים אלה, יקבעו תנאים ומבחני משנה לזכאות, 

 בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק בנכס.

מבקשות המחיקה שהמועלות על שולחן וועדת ההנחות, מתייחס מבדיקת עולה כי חלק לא מבוטל 

למצבים בהם החייב לא היה זכאי להנחה בעת יצירת החוב, אך בעת הדיון למחיקה הוא זכאי להנחה 

 אך יחד עם זאת המועצה לא קבעה כללים למחיקת חובות אלה לרבות תנאים ומבחני משנה לזכאות.

 ת כללים אלו לממונה המחוז יחד עם הבקשות למחיקה.נציין כי בהתאם לנוהל נדרש להגיש א

 

 המלצה: לקבוע כללים למחיקת חובות ולאשרן במועצה.

 הנושא יועלה בפני ועדת ההנחות להעלאה במליאה :תשובת המבוקר

 

 וועדת ההנחות .2.4.2

לתקנות  5וועדת ההנחות הינה אחת מוועדות החובה של המועצה המקומית. תפקידה נקבע בסעיף 

-דון בבקשות להנחה לפי פרק ד' ו, והוא ל1993-משק המדינה )הנחות מארנונה(, תשנ"גהסדרים ב

 ה' לתקנות בעניין מבקש נזקק והנחות לבניין ריק ולתעשייה.

עיון בפרוטוקולים של וועדת ההנחות של המועצה, מעלה כי הוועדה עוסקת במרבית זמנה 

לנוהל מחיקת חובות לרשויות מקומיות  3בבקשות למחיקת חובות שאינם אבודים, בהתאם לסעיף 

 .5/2012כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מס' 
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הוועדה מתכנסת אד הוק בהתאם לצבר בקשות המוגשות אליה, כאשר לרוב בקשות 

למחיקות/הנחות נידונות בוועדה בפרק זמן סביר )לרוב עד חודש( ממועד הגשתם. במהלך השנים 

 כמפורט: פעמים בשנה 4התכנסה הוועדה  2019-2020

 

תאיך ישיבת 

 הוועדה

מספר הבקשות 

 שנדונו

מספר הבקשות 

 שאושרו

מספר הבקשות 

 שאושרו

16/1/2019 20 19 1 

24/3/2019 15 14 1 

2/5/19 16 16 - 

8/7/2019 20 17 3 

 5 66 71 2019סיכום 

 

אינו  הרכב ועדת ההנחות אינו תואם את הכללים שנקבעו בתקנות, וכתב המינוי של חברי הועדה .2.4.2.1
 מפרט את סמכויותיהם

, הרכב ועדת 1993-הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"גלתקנות  6בהתאם לסעיף 

 ההנחות יהיה:

 מועצה אשר אחד מהם לפחות שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, שני חברי .1

 הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, או מי שהסמיכו מבין עובדי המועצה, .2

 היועץ המשפטי. .3

חברי מועצה שאחד מהם  4חברים:  8מבדיקתנו עולה כי המועצה מינתה וועדת הנחות המונה 

מסיעה שאיננה מיוצגת בועדת ההנהלה, גזבר המועצה, מנהלת מחלקת הרווחה, היועץ המשפטי 

ומנהל מחלקת הגביה. כך שלמעשה מספר חברי המועצה בוועדה גדול ממה שנקבע בתקנות, וכי 

 צורף לוועדה על אף שזה לא נדרש בהתאם לתקנות.מנהל מחלקת הגביה 

כפי שנקבע בתקנות, השתנה  2חברי מועצה כחברים בוועדת ההנחות במקום  4כתוצאה ממינוי 

היחס שנקבע בין דרג נבחרי הציבור לבין דרג העובדים המקצועי בוועדה, וכן ביחס בין חברי 

צה שסיעתם איננה מיוצגת בוועדת המועצה שסיעתם מיוצגת בוועדת ההנהלה לבין חברי המוע

 ההנהלה.

 
בנוסף נמצא כי כתב המינוי של חברי הוועדה אינו מפרט את סמכויות חברי הוועדה והתחומים 

 האחריות שלהם.  

חברי מועצה שאחד מהם שייך  2לשנות את הרכב הוועדה בהתאם לתקנות ולכלול בה : המלצה

 את סמכויות חברי הוועדה בכתב המינוי שלהם.לסיעה שאינה מיוצגת בוועדה ההנהלה, ולפרט 

 
 נפעל בהתאם להמלצה :תשובת המבוקר
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 אבטחת מידע .2.5
 

מתן הרשאות בהתאם לתפקיד המשתמש עוזרת בצמצום האפשרות לביצוע פעולות לא מורשות בין 

 אם בזדון ובין אם בטעות, כמו כן זה מונע דליפת מידע ופגיעה בפרטיות.

משתמשים שהתקבל מחברת אוטומציה מדווחות למועד הבדיקה הרשאות בהתאם לדוח הרשאות 

עובדי מחלקת הגזברות והנהלת החשבונות, הקב"ט,  6עובדי מחלקת גביה,  4משתמשים:  14-ל

עובדת מחלקת חינוך, המבקר הפנימי )לצורך הביקורת( ורואה חשבון חיצוני המספק שירותים 

 למועצה בתחום התקציב.

 מדווחות עלו הממצאים הבאים:מבדיקת ההרשאות ה

לחלק מעובדי מחלקת הגביה מדווחות מספר קטן של הרשאות שלא בתחום העיסוק השוטף  .2.5.1
 שלהם. 

מבדיקה מול מנהל המחלקה נמסר כי בשל המספר המצומצם של עובדי המחלקה הוא נאלץ לתת 

מהעבודה  הרשאות עודפות לחלק מהעובדים כדי לשמר גיבוי למקרים בהם אחד העובדים נעדר

לתקופה ממושכת. כמו כן, נמסר כי מדובר בעובדים ותיקים וכי מניסיונו האישי אתם לא היה אף 

 מקרה בו מי מהם ביצע פעולה שאינה בתחום עיסוקו ללא קבלת אישורו.

הביקורת מבינה את הצורך בדיווח הרשאות עודפות, יחד עם זאת ממליצה להדק את הבקרה אחר 

 ידי העובדים שלא בתחום העיסוק שלהם. הפעולות המבוצעות על

מסכים במערכת אוטומציה, יותר מכל  580-לרואה החשבון החיצוני מדווחות הרשאות מלאות לכ .2.5.2
משתמש אחר במועצה, לרבות מסכים בתחום הגביה שלהבנתנו אינן בתחום העיסוק והשירות 

 שהוא נותן למועצה. 

 ון החיצוני, למסכים שהם בתחום העיסוק שלו.לדעתנו יש לפעול לצמצום ההרשאות של הרואה חשב

 

כת : יש לבחון מחדש את ההרשאות המדווחות לעובדים במער2.5.2-ו 2.5.1המלצה לסעיפים 

 האוטומציה בתחום הגביה.

 
: הנושא יטופל מול החברה לאוטומציה.תשובת המבוקר

mailto:muharam.mevaker@qara.org.il


 

 :נספחים

 (2.1.2.3שלמים עם פרטים חסרים )ממצא מ -1נספח 

 כתובת           זהות בן זוג     זהות לבעל       שם              גודל נכס        סוג נכס         הוי פיזייז משלם

 1אלקטאין  0 90999999999 אחמד פואד עומרי אחמד 85.97 100 171100 1711

 ת"ד 0 90999999998 אשרף פדל משארקה 265.69 100 189700 1897

 ת"ד 0 90999999998 אשרף אחמד מחאמיד 124.43 100 195000 1950

 86171ת"ד  0 90999999998 אפנאן זוהיר יחיא. 203.45 100 198800 1988

 440ת"ד  0 90999999998 אלדחאחמד -גואד 183.71 100 311700 3117

 1407ת"ד  0 90999999998 דועאא מחמוד שאב דועא 79 100 404000 4040

 ת"ד 0 90999999998 וסאם אברהים שבלי 78.27 100 616100 6161

 2057ת"ד  0 90999999998 חוסין מוחמד עזיל 112.42 100 810600 8106

 86422ת"ד  0 90999999998 ע אלפתאח עלימי נדאל 263.53 100 1411200 14112

 1094ת"ד  0 90999999998 נזאר פוזי פאיז עתאמנ 348.03 100 1426400 14264

 ת"ד 0 90999999998 נאיף סודקי מלחם 153.23 100 1433000 14330

 ת"ד 0 90999999998 ספואן מחמוד סאלח 121.18 100 1538900 15389

 ת"ד 0 90999999998 סלאמה מחמוד סלאמה נג 142.52 100 1540400 15404

 ת"ד 0 90999999998 סמיר חוסני גנאם 96.79 100 1541200 15412

 2208ד -ת 0 90999999998 עדנאן ע אלה עסלי וחל 201.16 100 1624500 16245

 86586ת"ד  0 90999999998 לפתאח מוחמד ואבא-עבד 158.33 100 1635700 16357

 425ת"ד  0 90999999998 גסאן ע אלפתאח עלימי 252.75 100 1651400 16514

 335ת"ד  0 90999999998 עביד חאלד גלוד 142.06 100 1695100 16951

 ת"ד 0 90999999998 פואד סאלח גורבאן 104.85 100 1721900 17219

 ת"ד 0 90999999998 רביע עומר חמראן 117.82 100 2029500 20295

 ת"ד 0 90999999998 שאדי סודקי מלחם 220.25 100 2112400 21124

 ת"ד 0 90999999998 חאלד מוסטפא מלחם 156.04 100 2315200 23152

 627ת.ד  0 90999999998 מוחמד עלי ושאחי 211.37 100 13118500 131185

 444כפר קרע  0 99999999998 מוראד מאגד עבד גבאר 303.42 100 13125800 131258

 761ת"ד  0 90999999998 מוחמד עבד קרים אחמד 192.17 100 13137800 131378

 ת"ד 0 90999999998 מוחמד גאסר מסרי 153.51 100 13150700 131507

 ת"ד 0 90999999998 מוראד זיאד אבו ואסל 224.32 100 13150800 131508

 ת"ד 0 90999999998 מוחמד וגיה מרזוק 203.21 100 13152600 131526

 ת"ד 0 90999999998 מוחמד פחתי מרזוק 201.72 100 13159000 131590

 ת"ד 0 90999999998 מחמוד אחמד אבו ואסל 250.62 100 13159100 131591

 ת.ד 0 90999999998 מוחמד אברהים זחאלקה 217 100 13165700 131657

 ת.ד 0 90999999998 מוראד שריף אבו הלאל 148 100 13165800 131658

 86841ת"ד  0 90999999998 עבד רחמאן עבד סלאם מ 254.64 100 16110300 161103

 ת"ד 0 90999999998 עאטף מטלק אבו הלאל 130.99 100 16110400 161104

 ת"ד 0 90999999998 עבד גאסר מסרי 157.4 100 16110500 161105

 ת"ד 0 90999999998 עבד אלמונעם גהאד מרז 141.02 100 16111200 161112

 ת"ד 0 90999999998 עבד אלחלים גהאד מרזו 140.98 100 16111400 161114

 ת:ד 0 90999999998 עורווה חוסאם עזב 267.92 100 16113700 161137

 ת"ד 0 90999999998 עבד רחמאן עבד סלאם מ 152.35 100 16114100 161141

 ת"ד 0 90999999998 עודי יאסר גוהגאה 169.61 100 16114200 161142

 ת"ד 0 90999999998 עורוה מוחמד אבו עוסב 90.37 100 16114700 161147



 

 2.2.3ממצא מס'  -: מדגם הנחות2נספח מס' 
 

מס' רץ 
ברישומי 

 הגביה
מס' 

 משלם
תאריך 
 הטופס

תאריך 
 האישור

הנחה 
 מאושרת

הנחה 
 מדווחת

האם 
שיעור 

ההנחה 
 נכון

סוג 
 ההנחה

שיעור 
הנחה 

 נכון
מילוי הטופס 

 במלואו

קבלת 
מסמכים 

 תומכים

פרטי 
המאשר 
 האם ההנחה מוצדקת וחתימתו

 80% הכנסה לקוי 70% 70% 15/06/2020 05/03/2020 15225 97

הטופס חסר פרטים 
רבים כגון הכנסות 

המשלם ושל של 
הגרים בבית. כך 

למעשה ההצהרה של 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 אין כן מנומקת

₪  3817מקבל אבטחת הכנסה בסך 
( בהתאם למבחן ההכנסה מגיע לו 1)זוג+

  -.70%אושר  80%הנחה עד 
 תשובה: הופעל שיקול דעת

 80% הכנסה לקוי 50% 50% 22/02/2020 22/02/2020 2243 93

חסר פרטים הטופס 
רבים כגון הכנסות 

של המשלם ושל 
הגרים בבית. כך 

למעשה ההצהרה של 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 אין כן מנומקת

שה יוהא₪  3713נפשות, הבעל משתכר  4
לפי טבלת ₪,  5213סה"כ ₪.  1500

 80%ההכנסות זה מזכה אותם בהנחה עד 
 50%בפועל אושר 

 תשובה: הופעל שיקול דעת

 50% הכנסה לקוי 80% 80% 19/02/2020 19/02/2020 23032 47

הטופס חסר פרטים 
רבים כגון הכנסות 

של המשלם ושל 
הגרים בבית. כך 

למעשה ההצהרה של 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 אין כן מנומקת

רות בבית. הבעל גלא ברור מס' הנפשות ה
 27,972ק.זקנה בסך  2019קיבלת בשנת 

₪,  35588ק.זקנה בסך האשה קיבלה ₪, 
ביחד יש להם הכנסה חודשית ממוצעת 

ח המזכה אותם בהנחה של "ש 5296של 
 80%. בפועל אושר 50%

 תוקן. 2022-תשובה: טעות, ב
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 80% הכנסה לקוי 50% 50% 23/02/2020 23/02/2020 8099 29

הטופס חסר פרטים 
רבים כגון הכנסות 

של המשלם ושל 
הגרים בבית. כך 

ההצהרה של למעשה 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 אין כן מנומקת

לחודש, האשה לא ₪  2280הבעל משתכר 
עובדת. לפי הכנסה זו זכאי להנחה של 

 50%, בפועל אושר 80%
 תשובה: הופעל שיקול דעת

 80% הכנסה לקוי 70% 70% 15/06/2020 15/01/2020 14307 100

הטופס חסר פרטים 
רבים כגון הכנסות 

המשלם ושל של 
הגרים בבית. כך 

למעשה ההצהרה של 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 לא כן מנומקת

והבטחת  2616מקבל קצבת נכות בסך 
לזוג, ₪  3,292 כסה"₪,  676הכנסה בסך 

לפי מבחן  80%וזה מזכה בהנחה של 
 70%ההכנסה בפועל ניתנה הנחה של 

 תשובה: הופעל שיקול דעת

 לקוי 70% 70% 16/06/2020 10/05/2020 21034 99

תושב 
חוץ/בית 

 0 ריק

אין בטופס ההנחה 
סעיף המתייחחס 

 לבית ריק

לא  -לקוי
התקבלו 

אסמכתאות 
שהבית לא 

 לא בשימוש

גר בירושלים ומשלם ארנונה ללא הנחה 
על  70%בירושלים. ניתנה הנחה בשיעור 

מ"ר. ההנחה שנרשמה הינה בגין בית  100
ת לא ריק. לא התקבלו ראיות שהבי

בשימוש. התקבלו אסמכתאות על תשלום 
 ארנונה בירושלים בלבד.

 48הבית היה בגודל  2019נדגיש כי עד 
-מ"ר ולא ניתנה הנחה של בית ריק, ב

נה מ"ר ונית 261-עודכן השטח ל 2020
צריך להיות  בגין בית ריק. 70%הנחה של 

 להיכנס לועדת הנחות.

 0 נכות ילד לקוי 33% 33% 15/06/2020 20/01/2020 16625 85

לא פורט בטופס 
סיבת הבקשה ואת 

 לא תקין נימוק ההחלטה

בגין ילד נכה, כאשר  33%אושר הנחה 
בפועל צורף אישור נכות לבת זוג של דרגת 

)לפי התקנות לא  74%אי כושר בשיעור 
מזכה אפילו את בעל הנכס בהנחה( אי 

לכך ההנחה לא מוצדקת. במידה ויש 
סיבות למתן הנחה צריך להביא לועדת 

 ההנחות.
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 80% הכנסה לקוי 50% 50% 15/06/2020 08/02/2020 1370 48

הטופס חסר פרטים 
רבים כגון הכנסות 

של המשלם ושל 
הגרים בבית. כך 

למעשה ההצהרה של 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 לא תקין מנומקת

₪,  6400-מקבל הכנסה חודשית של כ
נפשות. שניים מהילדים מעל  8במשפחה 

. לא התקבל מידע על הכנסותיהם. 18
הנחה  בהנחה שאין להם הכנסה מגיע לו

 50%, בפועל אושר 80%של 
 תשובה: הופעל שיקול דעת

 90% הכנסה לקוי 50% 50% 10/02/2020 10/02/2020 14224 98

הטופס חסר פרטים 
רבים כגון הכנסות 

של המשלם ושל 
הגרים בבית. כך 

למעשה ההצהרה של 
המשלם חסרה. כמו 

כן ההחלטה לא 
 לא תקין מנומקת

-כמפרנס יחיד, הכנסה ממוצעת של 
נפשות. לפי התקנות  7, בבית גרים 7,000

 50%בפועל ניתן  90%מגיע הנחה של 
 תשובה: הופעל שיקול דעת
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 תקציר הדו"ח
 

 רקע 

בות נערכה על ידינו ביקורת שנועדה לבחון את נושא ניהול ישי 2021 דצמבר -במהלך חודש נובמבר

 מועצת הרשות המקומית וועדותיה.

 המועצה, נוכחות של חבריקיום מניין חוקי וישיבות במועדם, הבדיקה של קיום כללה יקורת הב

עצה מוניהול הפרוטוקולים, הן עבור ישיבות מועצת העיר והן עבור ישיבות הועדות השונות של ה

 ופרסומם כמתחייב בחוק.

 עיקר הממצאים

ה, ומחולקת חברי מועצ 13-ש הרשות וחברים, רא 14-מועצת הרשות המקומית כפר קרע מורכבת מ

 חברי אופוזיציה. 4-יה וחברי קואליצ 10-ל

ועדות רשות, בהן ממוקדת הפעילות של המועצה בתחומים  8-ועדות חובה ו 16המועצה מינתה 

 השונים.

ליאת המועצה מתנהלת בהתאם להוראות החוק. המליאה מתכנסת בתדירות מעולה כי  מהביקורת

הנדרשת, במניין הנדרש, הדיונים מתנהלים בהתאם לסדר יום קבוע מראש והחלטות מתקבלות 

בהתאם להחלטת הרוב. ישיבות המליאה מתועדות בכתב וגם בהקלטות, ופרוטוקולים של הדיונים 

ים באתר האינטרנט של המועצה והינם נגישים לכלל הציבור. יחד עם בכתב ובאודיו לרוב מפורסמ

לצו  60נדונו בישיבה רגילה ולא בישיבה מיוחדת כאמור בסעיף שנושאים מיוחדים  וזאת נמצא

 המועצות המקומיות וכי חלק קטן מהפרוטוקולים של הישיבות לא פורסם באתר האינטרנט.

ועדות החובה של המועצה לא התכנסו בשלוש ק מחלבהקשר לפעילות ועדות המועצה נמצא כי 

מלבד ועדות הנהלה, מכרזים, רכש, או שהתכנסו בתדירות נמוכה מהנדרש, השנים האחרונות כלל, 

תמיכות והנחות, שהתכנסותן נובעת מהצורך והקשר הישיר שיש להן עם התפקוד השוטף של 

 החיקוק הרלוונטי.אינו תואם את החובה והרשות וכי הרכב חלק מועדות  ,המועצה

 להלן תקציר הממצאים וההמלצות:   

 

מס'  סעיף
 ממצא

 תשובת המבוקר המלצה ממצא

מליאת 
 המועצה

לא פורסמו  2.1.1
הפרוטוקולים של 

חלק מישיבות 
 .מליאת המועצה

יש להקפיד על פרסום 
פרוטוקול ישיבת 

המליאה והקלטתה 
באתר האינטרנט של 

המועצה לא יאוחר 
אישור מיומיים לאחר 

הפרוטוקול על ידי 
 המליאה

 

נפעל לפרסום 
 הפרוטוקולים החסרים

נושאים מיוחדים  2.1.2
 60כמפורט סעיף 

נדונו בישיבה רגילה 
 ולא בישיבה מיוחדת

יש לפעול לפי החוק 
ולייחד לנושאים לעיל 
ישיבות מיוחדות עם 
 הכותרת דיון מיוחד

נקפיד בעתיד לערוך 
דיונים מיוחדים כאמור 

 לצו 60בסעיף 
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ועדות 
 חובה

הרכב חלק מהועדות  2.2.1
אינו תואם את 

 החיקוק הרלוונטי

יש לתקן את הרכב 
 הוועדות שצוינו לעיל

נפעל לתיקון הרכב 
 ועדות החובה.

 
מרבית ועדות  2.2.2

המועצה אינן 
מתכנסות בתדירות 

 הנדרשת אם בכלל

יש להפעיל את ועדות 
החובה במועצה, שכן 
 קיום דיונים שוטפים

בוועדות עוזר בשיפור 
תהליך קבלת  לוייעו

 ההחלטות ברשות. 

 נפעל בהתאם להמלצה

זימון המבקר  2.2.3
לישיבות של ועדות 

 המועצה

לזמן את מבקר המועצה 
לכל ישיבות ועדות 

 המועצה

 נפעל בהתאם להמלצה

החלטות ועדת  2.2.4
התמיכות לא פורסמו 
באתר האינטרנט של 

 המועצה

החלטות יש לפרסם את 
ועדת התמיכות באתר 
 האינטרנט של המועצה

 נפעל בהתאם להמלצה

נמצאו מקרים  2.2.5
בודדים בהם ועדת 
רכש קבלה החלטה 

ברכישות המחייבות 
מכרז זוטא, זאת 

במקום העברת 
הטיפול לוועדת 

 מכרזים

יש להקפיד אחר סכומי 
הרכישות בהן דנה ועדת 

הרכש, ולהעביר את 
הדיון ברכישות שאינן 

בסמכותה לוועדת 
 מכרזים

זה נבע מדחיפות העניין. 
כיום מקפידים לדון 

במכרזי זוטה  שסכומם 
אש"ח בועדת  70מעל 

 מכרזים.
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 הדוח המפורט
 מבוא       1

רשות הינה הגוף הנבחר, בו מכהנים נבחרי הציבור. תפקידה של מועצת הרשות המקומית מועצת ה

מחוקקת מקומית, מחד עיצוב מדיניות הרשות באילוצים הקיימים, על הוא כשל רשות המקומית 

וזאת באמצעות חקיקת חוקי עזר עירוניים  ,נבחרו לבחירות על פיהם הם רשימותפי מצעי ה

 רשותומאידך פיקוח על פעולות המנגנון הפקידותי של ה ,ובקביעתו ובאישורו של התקציב העירוני

לפקח באופן ישיר, על תחומי  רשותואיל ואין בכוחה של מועצת הבפועל, הת. על יחידותיה המקצועיו

, הן רשותועדות, בהן חברים הן חברי מועצת ה רשותיחידותיה, מקימה מועצת הרשות ופעולות ה

והן נציגי ציבור ויועצים חיצוניים מקצועיים ובאמצעותן מתאפשר תהליך קבלת הרשות עובדי 

 רשות.ת ההחלטות תקין, יחד עם פיקוח על פעולו

מליאת מועצת העירייה אם כן, היא הזירה הפומבית להשמעת הצהרות פוליטיות, לייזום פעילויות 

 ת.ולהתמודדות על תשומת הלב המידית של הציבור והתקשור כפרעירוניות לטובת תושבי ה

אשר יש לבחון עניינים לגופם, לברור בין אלטרנטיבות, לקבוע נהלי עבודה, להתוות מדיניות כ

, הדרך היא לדון בדברים, האמתייםולנסות למצוא פתרונות מעשיים ההולמים את הצרכים 

בוועדות המקצועיות באופן ממוקד. הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו 

שות המקומית בו נפגשים נבחרי הציבור, יחד עם חברי מקצועי של הר-יבורילמעשה הפורום הצ

הנהלת העירייה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות, להשמעת הדעות, על מנת לדון, לקבל 

 .החלטות ולקבוע את מדיניות העירייה

נעשה, הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרים, בה הם יכולים להשפיע ולבקר את ה

על פיו מתנהלים ענייני המועצה החוקי הבסיס . ברוח מצע רשימותיהם והבטחותיהם לבוחריהם

בין היתר , אשר מפרטת 1950בתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות, תשי"א  קבועים בתקנון

את אופן ניהול ישיבות המועצה, לרבות אופן קבלת ההחלטות בה. בנוסף, הנהלים על פיהם מתמנות 

ספים, ובסעיפים נו 120-138בסעיפים צו המועצות המקומיות עובדות ועדות המועצה נקבעו בו

 ת.באופן ממוקד, לוועדות מסוימו

אין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות שהמועצה רשאית להקים. אולם החוק קובע במפורש את 

ת חברות של חברי לו הן ועדות החובה, גם אלו שאין חובא -חובת הקמתן של ועדות מסוימות 

 ת.מועצה בהן. כל יתר הוועדות, לפיכך, הן ועדות רשו

נקבע בהוראות החוק, יהיו חברים חברי  ,חובה להקים ועדות חובה, בהןרשות מקומית בכל 

ועדת ערר על  ,ועדת מכרזים, ועדת הנחותה, עדת משנה לתכנון ובניועדת הנהלה, ומועצה, כגון: ה

לקליטת עליה, ועדת רכש ובלאי, ועדה חקלאית )בתנאים מסוימים(, קביעת ארנונה כללית, ועדה 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי ועדת תמיכות, ועדת ביטחון,  מל"ח,ועדה לענייני ביקורת, ועדת 

ועדה לשימור  ,ועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדה למיגור אלימות טרור, 

 ם.אתרים, ועדה להקצאת קרקעות ומבני

 הבסיס החוקי לביקורת 1.1

 1950 א"תשי ,)א( המקומיות המועצות לצו השלישית והתוספת -7 ו 6 פרקים- 

 1993 -ל"גתשה( מארנונ נחה)ה המדינה במשק הסדרים לתקנות 1 ףסעי 

 1971 ו"תשלת( כללי ארנונה קביעת על עררת )המקומיו הרשויות לחוק 1 עיףס- 
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 המועצות לפקודת ב 13סעיף מכוח העיריות קודתלפ יב149יא, 149י, 149ח, 149ג, 149ם סעיפי 

 המקומיות

 

 מטרת הביקורת 1.2

בדיקת תדירות  .השונות וועדותיה רשותאופן ניהול ישיבות מועצת ה תמטרת הביקורת הינה בדיק

וכן ניהול הפרוטוקולים והפצתם של אלו  ,ואופן כינוס ישיבות המועצה וישיבות הועדות השונות

 . הישיבות וההחלטות המתקבלות בהם ךכדין, המשקפים את מהל

הביקורות בחנה ועדות שונות במקרים שונים, על מנת להקיף מכלול של נושאים כפי שהם באים 

 .לידי ביטוי בישיבות השונות. אי רישום של ממצא בנושא מסוים אינו מעיד על תקינותו

 הביקורת והיקפהאופן  1.3

 .2019-2021ולפעילות הועדות בשנים  2021פעילות המליאה בשנת הביקורת התייחסה ל

. בנוסף רשותהביקורת עיינה במסמכים ובפרוטוקולים של ישיבות ועדות המועצה וישיבות מועצת ה

 זכיר המועצה.נערכו פגישות ובירורים עם מ

 

 ממצאים 2

 מליאת המועצה 2.1

הינה גוף מחוקק, מפקח, מבקר, יוזם ומשפיע על חייהם של התושבים המתגוררים  רשותמועצת ה

. מתוקף כך חברי המועצה שנבחרים בבחירות דמוקרטיות פועלים כנציגי הציבור רשותבתחומי ה

שבחר בהם ומהווים את לב ליבה של העשייה המקומית כגון: חקיקת חוקי עזר, ניהול ענייני 

למימוש תפקידם על חברי המועצה מוטלת החובה להשתתף בישיבות  .וכדומה רשותהכספים של ה

 וועדותיה. המועצה

 10חברי מועצה.  13ראש המועצה ועוד חברים,  14-מליאת המועצה המקומית כפר קרע מורכבת מ

מועצה חלו שינויים בחברי המועצה, החברים באופוזיציה, כאשר במהלך כהונת  4-חברי קואליציה ו

 י מועצה שפרשו מתפקידם ובמקומם מונו חברי מועצה חדשים.כאשר ישנם חבר

 

ככלל, נוכחנו כי בכל הנוגע לניהול הישיבות לרבות פומביות הדיון, מנין המשתתפים, סדר היום, 

ניהול הישיבות, הצבעות והחלטות, רישום הפרוטוקולים, המועצה נהגה על פי התקנון בדבר ישיבות 

ת אותרו מספר ליקויים בקשר עם זימון לישיבות, קיום מספר המועצה והנוהל בהן, יחד עם זא

מינימלי של ישיבות מן המניין במהלך השנה, פרסום פרוטוקולי הישיבות ודיונים מיוחדים כמפורט 

 להלן: 

 

 לא פורסמו הפרוטוקולים של חלק מישיבות מליאת המועצה 2.1.1

 המועצה על, העיריות לפקודת( 2)ב248 וסעיף המקומיות המועצות לפקודת ו13 לסעיף בהתאם

 שהתקיימו הרשות מועצת ישיבות של פרוטוקולים שלה האינטרנט באתר לפרסם המקומית

 .במועצה אישורם מיום עבודה ימי משני יאוחר לא וזאת, פתוחות בדלתיים

)מן המניין ולא מן פעמים 14ועד למועד הבדיקה  המליאה התכנסה  2021בשנת מבדיקתנו עולה כי 

( וכי לרוב יש הקפדה על פרסום פרוטוקולים סרוקים והקלטות של ישיבות המליאה באתר המניין
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ישיבות בהם פרוטוקול הישיבה לא פורסם באתר   2האינטרנט של המועצה. יחד עם זאת נמצאו 

 לא פורסם הקלטה של הדיון, כמפורט:ה אחת שהאינטרנט, וישיב

 13/21-ו 8/21פרוטוקול סרוק: ישיבות המועצה מס', 

 .11/21הקלטה: 

המלצה: יש להקפיד על פרסום פרוטוקול ישיבת המליאה והקלטתה באתר האינטרנט של 

 המועצה לא יאוחר מיומיים לאחר אישור הפרוטוקול על ידי המליאה.

 

 : נפעל לפרסום הפרוטוקולים החסרים.תשובת המבוקר

 

 בישיבה מיוחדתנדונו בישיבה רגילה ולא  60נושאים מיוחדים כמפורט סעיף  2.1.2

 לתוספת השלישית לצו קובע דיון מיוחד באחד מהנושאים הבאים: 60סעיף 

ובדו"ח  ,מועצהה בדו"ח הביקורת של משרד הפנים על ,דיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש הגזבר -

 מבקר המדינה, שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתם.

הדיון בדו"ח מבקר המועצה יהיה באופן  ,דיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש מבקר המועצה -

 .ו לצו145ובמועדים הקבועים בסעיף 

 .יןידיון מיוחד בהצעת התקציב ובהיטל הארנונות, שיתקיים בישיבה שלא מן המנ -

ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם בשנה דין וחשבון על המצב בכל תאגיד שהמועצה  -

 .המועצה יקוים דיון בדו"ח זההמקומית משתתפת בו, ולפי דרישה של חבר 

 

מהביקורת עולה כי חלק מהנושאים האלה נדונו בישיבות מן המניין ביחד עם נושאים נוספים, ולא 

 בישיבה מיוחדת שתעסוק בהם בלבד כנדרש בצו, כמפורט:

נושאים  6לצד  השנתי של מבקר המועצהנדון הדו"ח  3/12/19מיום  15/19בישיבה מן המניין מס'  

 . נוספים

המועצה,  הוצג המצב הכספי של המועצה על ידי גזבר 1/9/20מיום  11/20בישיבה מן המניין מס' 

 נושאים נוספים. 5באותו דיון נדונו עוד 

 5, באותה ישיבה נדונו עוד 2022צו הארנונה לשנת נדון  15/6/21מיום  7/21בישיבה מן המניין מס' 

 מן המניין לנושא זה.נושאים נוספים. נדרש היה לקיים ישיבה שלא 

 המלצה:  יש לפעול לפי החוק ולייחד לנושאים לעיל ישיבות מיוחדות עם הכותרת דיון מיוחד.  

 לצו. 60: נקפיד בעתיד לערוך דיונים מיוחדים כאמור בסעיף תשובת המבוקר

 

 ועדות חובה 2.2

מליאת המועצה היא הזירה הפומבית להתגוששות פוליטית, להשמעת הצהרות ולהתמודדות על 

אבל כאשר יש לבחון את העניינים לגופם, לברור בין ת. תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשור

את  האלטרנטיבות, להגדיר את נקודות המוצא והמחלוקת, לנסות לשכנע זה את זה ולמצוא
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הוועדה היא ת. , כי אז אין טוב מאשר הוועדוהאמתייםהפתרונות המעשיים ההולמים את הצרכים 

המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי מקצועי של הרשות 

המקומית. הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים 

יכולתה של המועצה לעבוד באמצעות ועדות היא . עים את המומחים והיועצים השוניםברשות ושומ

 .מגורמי הצלחתה, אף שבדרך כלל, המועצה היא הגוף היחיד המוסמך לאשר החלטות

הצו וחיקוקים נוספים קבעו ועדות שהמועצה חייבת להקים וועדות רשות. החיקוקים קבעו את 

 ת כינוסן.הרכב הועדות, אופן ניהולן ותדירו

חי(, זרא-כאשר ביישוב פועל משמר) ועדת ביטחוןועדת הנהלה, חובה להקים בכל מועצה מקומית 

 כדי לממש נוהל הקצאת) ועדת מל"ח, ועדת הנחות, ועדת מכרזים, ועדה להקצאת קרקעות

מתושביה עלו  %10ברשות שלפחות ) ועדת ערר על שומת הארנונה, ועדה לקליטת עליה קרקעות(,

ועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק  ,רכש ובלאי, ועדת תמיכותועדת  (,1990ל אחרי בינואר לישרא

ר, ועדת משנה לתכנון ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרוועדה למיגור האלימות, בנגע הסמים, 

 ובניה, ועדה לענייני ביקורת, ועדה חקלאית )בתנאים מסוימים( וועדה לשימור אתרים.

פורט בחוק, יחד עם זאת במקום שלא פורט הרכב הועדה על פי חיקוק, יהיו  לרוב הרכב הועדות

רבע מחבריה, לפחות, חברי מועצה והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה שאינם פסולים לפי 

לצו, ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הוועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב  101סעיף 

 הסיעתי של המועצה. 

 של ישיבות בשתי חוקי מניין היה לאה, בישיבותי חוקי מנין הם ועדה חברי רובבצו כי עוד נקבע 

 עניין כל לגבי חוקי מנין הועדה חברי שליש השלישית בישיבה יהיה, זואחר  בזות המתקיימו ועדה

 חבריה של קולותיהם ברוב מתקבלות ועדה לטותת. החהישיבו שתי של היום סדר על שעמד

 .חוקי מנין בה שיש בישיבה המצביעים

-ועדות חובה ו 16ועדות מתוכן  25הוחלט על הקמת  18/12/2018מיום  18/18בישיבת המועצה מס' 

 פירוט הועדות בנספח. משנית לתמיכות. –ועדות רשות. במהלך התקופה בוטלה ועדת רשות  9

במועצה לא הוקמו ועדות החובה הבאות בשל חוסר רלוונטיות: ועדת ביטחון, ועדה לקליטת עליה, 

 וועדה חקלאית. 

  

 הרכב חלק מהועדות אינו תואם את החיקוק הרלוונטי. 2.2.1

מבדיקת הרכב ועדות המליאה עלה כי הרכב חלק מהועדות אינו תואם את החיקוק הרלוונטי 

 כמפורט:

כאשר  חברי מועצה 2-מתקנות ההנחות, הועדה תורכב מ 6תאם לתקנה בה -ועדת הנחות )חובה(

אחד מהם אינו מסיעה שמיוצגת בועדת ההנהלה, גזבר, מנהל מחלקת רווחה והיועמ"ש. בפועל 

כך למעשה תמהיל הועדה בין הדרג חברי מועצה, גזבר, מנהל מחלקת רווחה והיועמ"ש.  4בוועדה 

 ות.  הפוליטי למקצועי אינו תואם את התקנ

-מספר חברי הועדה לא יפתח מ 149בהתאם לסעיף  -הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור )חובה(

, כאשר שלשי מהם יהיו חברי מועצה, שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של 9ולא יעלה על  3
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ה חברים, מתוכם שני חברי מועצ 3-נרצחי פעילות טרור שיו תושבי העיר. בפועל הועדה מורכבת מ

 .כך בפועל לא נמצא ייצוג של נציגי ציבורוקב"ט המועצה, 

לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה,  10התאם לסעיף ב -הועדה לשימור אתרי מורשת )חובה(

חברי מועצה, עובד הרשות הבקי בנושאי  3יו"ר הועדה יהיה ראש הרשות או אחד מסגניו, ותכלול 

יו"ר הועדה אינו ראש הרשות או אחד מסגניו, מבנים. בפועל  תכנון ובניה ומי שמצוי בנושאי שימור

 ופרט מיו"ר הועדה אין בוועדה חברי מועצה נוספים.

בנוסף נמצא כי בחלק מועדות הרשות שאין להם הרכב מיוחד בתקנות, שיעור חברי המועצה ממספר 

הועדה לקידום  לצו. מתייחס לועדה לענייני דת, 125החברים בה נמוך מרבע, כפי שנדרש בסעיף 

 מעמד האישה וועדת הספורט.

 בהקשר כללי נציין כי בוועדות בהן מכהנים נציגי ציבור, כגון: וועדת הרווחה, הועדה לענייני דת,

ועדת החינוך, הועדה לקריאת שמות רחובות וועדת הספורט, הייצוג הנשי הינו מצומצם ביותר, 

ומלבד הועדה לקידום מעמד האישה שמורכבת כולה מנשים, הועדות האלה כמעט ואינן כוללות 

 ם. לדעתנו, יש לשקול צירוף נשים מקרב בעלי זכות הבחירה לוועדות השונות של המועצה. נשי

 המלצה: יש לתקן את הרכב הוועדות שצוינו לעיל.

 : נפעל לתיקון הרכב ועדות החובה. תשובת הבוקר

 

 מרבית ועדות המועצה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת אם בכלל. 2.2.2

המקומיות, ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות  )ב( לצו המועצות 131בהתאם לסעיף 

לא כונסה הועדה כאמור יורה ראש המועצה לכנסה, והוא יקבע את סדר אחת לשלושה חודשים, 

לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה  ,היום של ישיבת הועדה

    .הנוכחים

מהביקורת עולה כי מרבית ועדות החובה לא התכנסו כלל בשלוש השנים האחרונות, והועדות שכן 

התכנסו, לא התכנסו בתדירות הנדרשת, ולרוב הן התכנסו לפי הצורך ומכוח הקשר הישיר שיש להן 

 עם התפקוד השוטף של מנגנוני המועצה כגון ועדת מכרזים, ועדת רכש וועדת ההנחות. 

ין תוכנית פיתוח לרשויות בהמראה, מתחייבת בעני 19/7/18-אם לנוהל משרד הפנים מנדגיש כי בהת

 הרשות כי ועדות החובה של המועצה יתכנסו באופן סדיר. 

נדגיש כי כחלק מהחובות של המועצה כמועצה בהמראה, ודעות החובה ברשות צריכות להתכנס 

 בתדירות הנדרשת זאת בהתאם 

 י שנים:להן פירוט התכנסות ועדות לפ
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  מס ישיבות בשנה 

 הערות 2021 2020 2019 שם הועדה

 הועדה מתכנסת לפי הצורך 3 3 5 הנחות

  - - - ביקורת

  1 2 1 תמיכות

  10 12 15 מכרזים

   12 12 רכש

  - - - ערר על קביעת הארנונה

  1 - 3 איכות הסביבה

 נמסר כי לא היה צורך בכינוס הועדה - - - הקצאת קרקעות

  - - - פס"ח

  - - - מאבק בנגע הסמים

  1 - 1 מיגור האלימות

  2 2 3 מל"ח

 נמסר כי לא היה צורך בכינוס הועדה - - - שימור אתרי מורשת

 נמסר כי לא היה צורך בכינוס הועדה - - - הנצחת הרוגי הטרור

  1 1 1 צוות תיקון ליקויים

 

בתדירות נמוכה, אינו מאפשר להן למלא כראוי את אי כינוסן של ועדות המועצה או כינוסן 

התפקידים שיועדו להן בחקיקה, מצב של "כמעט העדר פעילות" של הועדות מנטרל את הכוח שנתן 

המחוקק למועצת הרשות לכוון ולפקח אחר פעילות הרשות. ועדה פעילה ויוזמת יכולה להוות כלי 

 עבודה תורם ורציני להנהלת הרשות.

עיל את ועדות החובה במועצה, שכן קיום דיונים שוטפים בוועדות עוזר בשיפור המלצה: יש להפ

 תהליך קבלת ההחלטות ברשות.  לוייעו

 : נפעל בהתאם להמלצה.תשובת המבוקר

 

 זימון המבקר לישיבות של ועדות המועצה 2.2.3

להיות יוזמן ויהיה רשאי , המבקר 1950-ה)ה( לצו המועצות המקומיות, התשל"ו145בהתאם לסעיף 

ועדותיו של גוף וועדותיה או כל ועדה מונוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מ

ר, זאת לצורך ביצוע בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבק ,מבוקר

 תפקידו.

זומן ליתר בפועל, מבקר המועצה קיבל זימונים לוועדת המכרזים ולמליאת המועצה בלבד. ולא 

 הועדות שהתכנסו.

הזמנה לכל ישיבה של ועדה, חתומה ביד מזכיר המועצה או מזכיר הועדה לצו,  133בהתאם לסעיף 

ומפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי הועדה לפחות עשרים וארבע שעות לפני 
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. ות לפני הישיבהואם היא נשלחה על ידי הדואר, יש לשלחה לפחות ארבעים ושמונה שע ,הישיבה

 כך למעשה, האחריות על ביצוע הזימון הינה על מזכיר הועדה או על מזכיר המועצה.

 המלצה: לזמן את מבקר המועצה לכל ישיבות ועדות המועצה.

 : נפעל בהתאם להמלצה.תשובת המבוקר

 

 ועדת תמיכות

והוא מסדיר  4/2006נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות פורסם בחוזר מנכ"ל 

 את פעילות התמיכות של הרשויות המקומיות.

בהתאם לנוהל בועדת תמיכות יהיו חברים, מנכ"ל הרשות, הגזבר והיועמ"ש. לישובות הועדה יזומנו  

נציגי האגף/מחלקה הרלוונטי ברשות לעניין הבקשה לתמיכה. וכל ישיבה של הועדה טעונה 

 השתתפות כל חבריה.

  יכות לא פורסמו באתר האינטרנט של המועצההחלטות ועדת התמ 2.2.4

לנוהל תמיכות, מנכ"ל הרשות, ובאין מנכ"ל, גזבר הרשות, יעמיד לעיון הציבור  19.3בהתאם לסעיף 

במשרדי הרשות המקומית וכן יפרסם באתר הרשות המקומית באינטרנט, אם קיים, את החלטות 

תמיכה שאושרה לכל מוסד. העמדת ועדת התמיכות של הרשות בציון שמות מוסדות הציבור וה

 ימים ממועד קבלת ההחלטה על התמיכה. 30החומר לעיון הציבור והפרסום ייעשו תוך 

מבדיקתנו עולה כי החלטות הועדה לא פורסמו באתר האינטרנט של הרשות וכי באתר פורסמו רק 

 התבחינים למתן תמיכות. 

 האינטרנט של המועצה.המלצה: יש לפרסם את החלטות ועדת התמיכות באתר 

 : נפעל בהתאם להמלצהתשובת המבוקר

 

 ועדת רכש ובלאי

הועדה מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו, מדווחת על רישום אי התאמות בין 

רישומים וכן מחליטה על דרכי עדכון ה-המלאי במחסנים ובין הרישומים בספרים ומחליטה על

י(. פעילות הועדה מתמקדת בלא) לשימוש ואינם ניתנים למכירה ייעודם של טובין בלתי ראויים

 ברכישות שלא מחייבות מכרז מכל סוג שהוא.

מקצועית, בלבד, ולא  מועצת הרשות המקומית, כאמור, תמנה את ועדת רכש ובלאי : הרכב הוועדה

בהתאם, לאור הדרישה להרכב מקצועי והצורך במתן ביטוי להיבטים הכספיים בור. נבחרי ציתכלול 

 המשפטי של ץוהמשפטיים הנוגעים לפעילותה, מומלץ ליתן בהרכב הוועדות ייצוג לגזבר וליוע

 ה.המועצ
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הרכב הועדה תואם את הנחיות הצו, והיא מורכבת ממזכיר המועצה, גזבר המועצה, היועמ"ש 

וש משרת מנהל רכש ברשות, מוזמנים לישיבות הועדה נציגי היחידות ומנהל הרכש. בשל אי אי

 הרלוונטיות לפעילות הרכש.

 2019מהביקורת עולה כי ועדת הרכש מתכנסת בהתאם לצורך, לבחירת ספק או קבלן, וכי בשנים 

שנה. יחד עם זאת לא נמצאו דיונים בוועדה לגבי מדיניות הרכש  פעמים בכל 12-כהתכנסה  2020-ו

טפת של המועצה וכי היא לא קיבלה ממנהל הרכש תחזית צריכה רבעונית או דיווחים לגבי השו

 רמות מלאי במחסן הרשות. בנוסף:

נמצאו מקרים בודדים בהם ועדת רכש קבלה החלטה ברכישות המחייבות מכרז זוטא, זאת במקום  2.2.5

 העברת הטיפול לוועדת מכרזים.

בחוזה עם גורם שמחוצה לה, לשם ביצוע עסקה  החוק מחייב כל רשות מקומית המבקשת להתקשר

 –של קנייה, מכירה או שכירה של מקרקעין או מבנים, או לשם קניית טובין או לביצוע עבודה 

מכרז ) רז שאינו פומביפי מכ-ני עלשהרשות רשאית להתקשר עם צד בי. כך מכרז פומ-לפרסם על

 .ינים במפורש בחוקממכרז, רק במקרים מיוחדים המצו או להיות פטורה (זוטא

)נכון ₪  71,800אחד המקרים בהם הרשות פטורה ממרכז פומבי הינו חוזה בסכום שאינו עולה על 

זים כנ"ל יבחנו בועדת רכש ובלאי. חוזים בסכומים גדולים עותר יבחנו במסגרת ועדת (, חו15.9.21-ל

 מכרזים.

שמחייבות מכרז זוטא ושאינן  מהביקורת עולה כי ועדת רכש ובלאי קיבלה החלטה במספר רכישות

 בסמכותה כמפורט:

 סכום ההצעה הזוכה נושא מועד הועדה
 בש"ח

 94,634 גופי תאורה לכיכר כניסה 12/10/2020

רכישת ציוד הנגשה פרטנית לתלמידים עם צרכים  10/08/2020
 מיוחדים

76,471 

 99,800 רכישת מצלמות במעגל סגור לאבטחה כולל ציוד נלווה 08/10/2019

 

המלצה: יש להקפיד אחר סכומי הרכישות בהן דנה ועדת הרכש, ולהעביר את הדיון ברכישות 

 שאינן בסמכותה לוועדת מכרזים.

 70: זה נבע מדחיפות העניין. כיום מקפידים לדון במכרזי זוטא שסכומם מעל תשובת המבוקר

אש"ח בועדת מכרזים.



 

 נספחים 3

 ועדות החובה, הרכבן ותפקידיהן -נספח א' 3.1

 

האם ההרכב  הרכב ועדה לפי חוק תפקיד סעיף רלוונטי בחוק שם הועדה
בפועל תואם 

 החוק

תדירות 
 התכנסות

לצו המועצות  120סעיף  ועדת ההנהלה
 המקומיות

לנהל את ענייני המועצה, לתאם את 
 ועדותיה ולפקח עליה.פעולותיהן של 

להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות 
 ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין.

למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי 
 המועצה.

אין מספר קבוע לחברי הועדה, היא ועדת 
 הקואליציה בראשה עומד ראש הרשות

 3-אחת ל תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

ה המרחבית דשואבת את סמכויותיה מהוע בניהחוק התכנון וה ועדת משנה תכנון ובניה
 לתכנון ובניה באישור ראש הועדה המחוזית.

חברי  6-ותר מיחברים, לא  5-לא תפחת מ
 מועצה, נציג תחום הכבאות )יועץ(

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

א לצו המועצות 123סעיף  ועדת מל"ח
 המקומיות ונהלי מל"ח

חירום, בזמן להכין את הישוב לקראת מצב 
, ולארגן את תחומי הפעילות השונים, הרגיע

לעת חירום. ישיבות הועדה יתנהלו בדלתיים 
 .סגורות

 ראש הרשות
 מנכ"ל
 קב"ט

 מרכז הוועדה
 היועמ"ש

 גזבר
 ראשי המכלולים במטה החירום

 יו"ר ועדת משנה לפס"ח
 מתנדבים

 3-אחת ל תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים  לפקודת העיריותי 149 הועדה לאיכות הסביבה
לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח 

 ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה 

 ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

 חברי מועצה 4
 פקיד תברואה

 שני נציגי ציבור
הגנת נציג ארגון ארצי ונציג השר ל

 הסביבה

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות
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האם ההרכב  הרכב ועדה לפי חוק תפקיד סעיף רלוונטי בחוק שם הועדה
בפועל תואם 

 החוק

תדירות 
 התכנסות

לדוח בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה  ג לפקודת העיריות149 הועדה לענייני ביקורת
 ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.

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

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

 לעקוב אחר תיקון הליקויים
ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה 

 והצעותיה.

 7לא תעלה על 
 יו"ר הועדה מאופוזיציה

 הרכב הועדה דומה להרכב המועצה
 לא יכהנו בה ראש הרשות וסגניו

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

חברי מועצה שאחד מהם מסיעה שאינה  2 הנחות בארנונה כמפורט בתקנותהענקת  לתקנות ההנחות 6סעיף  ועדת ההנחות
 מיוצגת בועדת הנהלה

 גזבר
 מנהל מחלקת רווחה

 היועמ"ש

בוועדה  -לקוי
חברי  4

מועצה, מה 
שפוגע 

בתמהיל בין 
הדרג הפוליטי 

לדרג 
 המקצועי

 3-חת לא 
חודשים 

לכל 
 הפחות

ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף  יא לפקודת העיריות 149 הועדה למאבק בנגע הסמים
במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניה, 

שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות 
הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך 

והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש 
 בסמים

ותיה יהוועדה תגיש לאישור המועצה את תכנ
 ת.ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרו

 חברי מועצה 4עד 
 מנהל אגף רווחה

 מנהל מחלקת חינוך
 שני נציגי ציבור

 נציג הרשות הלאומית לביטחון קהילתי
 מנהל בית ספר על יסודי

 שובי למאבק באלימותימנהל י

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

 לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי יב לפקודת העיריות 149 הועדה למיגור האלימות
בתחום  ההאלימות, העבריינות והפשיע

המועצה, לבחון את התכניות הקיימות 
להתמודדות עם נעשים אלה ולגבש תכניות 

 חדשות
ותיה יהוועדה תגיש לאישור המועצה את תכנ

 ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

 ראש המועצה או סגנו
 מנכ"ל

 מנהל חינוך
 מנהל אגף פיקוח

 נהל בטחון
 מנהל רווחה

 ועץ לענייני אזרחים ותיקיםהי
 מנהל היחידה לטיפול באלימות

 נציג משטרת ישראל
 שני חברי מועצה לכל היותר

נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי 
 עבירה

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות
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האם ההרכב  הרכב ועדה לפי חוק תפקיד סעיף רלוונטי בחוק שם הועדה
בפועל תואם 

 החוק

תדירות 
 התכנסות

לחוק המועצות  5סעיף  ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית
המקומיות )ערר על קביעת 

 1976תשל"ו ארנונה(, 

דיון בערעור של מי שרואה עצמו מקופח 
מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה 

 שהוגשה אליו.

לפי   תקין בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה 3
 הצורך

לבחון הצעות מחירים, אשר הוגשו לעירייה  לצו123סעיף  ועדת מכרזים
 במסגרת

המכרז, לברור מתוכן ההצעות העומדות 
ולהמליץ בפני ראש הרשות, על בתנאי הסף 

ההצעה הכשרה והזולה ביותר, במכרז 
 להזמנת טובין או לביצוע עבודה או להעברת

 מקרקעין.
הועדה תנהל רשימות של ספקים וקבלנים 

למכרז זוטא אחת לשנה הועדה תמציא 
למועצה ולמבקר את רשימת הקבלנים 

והספקים וכן פירוט הקבלנים והספקים 
יהם בפועל לשם מכרז שראש הרשות פנה אל

 זוטא. 

הרכב שיבטא את ההרכב הסיעתי של 
המועצה. ראש הרשות לא יכהן כיו"ר 

 הועדה

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

תפקידים שונים כמפורט בצו כגון קביעת  תוספת חמישית לצו קצועיתמ -ועדת רכש ובלאי
פריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי 

והמחסנים, אישורי רכישה בעבור היחידות 
 ועוד.

 מנכ"ל
 גזבר

 יועמ"ש

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

לנוהל תמיכות  6סעיף  קצועיתמ -ועדת תמיכות
למוסדות ציבור על ידי 

 הרשויות המקומיות

המלצה בפני מועצת הרשות על בקשות 
לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם 

לטובת הציבור ושלא  ממלכתיים או רשותיים
 למטרות רווח

 3-אחת ל תקין מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש
חודשים 

לכל 
  הפחות

הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא  נוהל משרד הפנים קצועיתמ -ועדת הקצאת מקרקעין
תמורה )או בתמורה סמלית( מאת המועצה 

לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בנושאי 
בריאות, רווחה, ספורט חינוך, תרבות, דת, 

 וכיו"ב.

 מנכ"ל
 גזבר

 היועמ"ש
 מהנדס הרשות

 מנהל מחלקת נכסים

 3-חת לא  תקין
חודשים 

לכל 
 הפחות

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה  ח לפקודת העיריות 149 הועד להנצחת זכרם של נרצחי טרור
לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות 

 טרור.

 1/3-נציגי ציבור ו1/3חברי מועצה,  1/3
 נציגי משפחות

 חסר -לקוי
נציגי  הבוועד

ציבור. היא 
מורכבת 

מחברי מועצה 
 וקב"ט בלבד.

 3-חת לא 
חודשים 

לכל 
 הפחות
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האם ההרכב  הרכב ועדה לפי חוק תפקיד סעיף רלוונטי בחוק שם הועדה
בפועל תואם 

 החוק

תדירות 
 התכנסות

 10חוק התכנון והבניה, סעיף  הועדה לשימור אתרי מורשת
 לתוספת הרביעית

ומידע  להכין רשימה של אתרים לשימור
 אודותיהם.

 מידה לפתח כל אתר.לשקול ולהעריך באיזה 
עדה המקומית ויעוץ למועצת הרשות, לו

 עדה המחוזית לגבי שימורם של אתרים.וולו
דרישה מבעלי אתרים לשימור לבצע בהם 

 פעולות אחזקה במידה וצפוי להם סכנת הרס.

 אש הרשות או אחד מסגניור -יו"ר
 חברי מועצה 3

 עובד הרשות הבקי בנושאי תכנון ובניה
 שימור מבניםמי שמצוי בנושא 

יו"ר  -לקוי
אינו סגן 

וחסרים חברי 
מועצה בהרכב 

 הועדה

 3-חת לא 
חודשים 

לכל 
 הפחות

א לפקודת 1ג170סעיף  קצועיתמ-ועדת תיקון ליקויים
ג 13העיריות מכוח סעיף 

 לפקודת המועצות המקומיות

ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שעלו 
  בדוח מבקר הרשות.

 מנכ"ל
  גזבר

 המחלקה הרלוונטית מנהל
 יועמ"ש

   תקין

ר "מפורט בפנקס כיס ליו ועדת פס"ח
מנהל ה -וועדת פס"ח

 לשירותי חירום

איתור מתקנים העומדים בהנחיות המיגון 
 יהיומתאימים לקלטת אוכלוס
 הכנת תיק תכנון לכל מתקן

 הכנת האמצעים הדרושים להפעלת המתקן.
 ביצוע ביקורות רגילות

בשעת חירום: מנהלת ומחה את צוותי 
הקליטה ומתאמת את מתן המענה לכלל 

 הצרכים של האוכלוסייה. 

 -יו"ר
 מרכז ועדה

 מזכיר הועדה
 סגן יו"ר הועדה

 תברואה-נציג בריאות
 נציג אגף חינוך

 נציג ארגוני מתנדבים
 נציג הביטוח הלאומי

 נציג צה"ל
 נציג המשטרה

 נציג הרווחה

אחת  תקין
 לשנה
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 שק החשמל במועצה מקומית כפר קרעמ -א

 

 רקע .1

נערכה על ידי בדיקה מקוצרת של משק החשמל במועצה מקומית כפר  2021במהלך חודש ינואר 

במטרה  2017-2020המועצה לאורך השנים קרע. הבדיקה התמקדה בבדיקת תשלומי החשמל של 

לאתר תשלומי חשמל עבור מבנים שאינם מופעלים על ידי הרשות ולאתר חריגות בחשבונות 

החשמל שעלולים שהצביע על שימוש בזבני בחשמל או התחברות פרטית לרשת החשמל שבבעלות 

 המועצה.

חיבורי חשמל, מתוכם חיבור אחד משולם על ידי גורם  55קיימים בבעלות המועצה  12/2020לחודש 

חיצוני )רנד( והשאר על ידי המועצה או על ידי בתי הספר היסודיים שבניהול עצמי, והם מחולקים 

 קבוצות עיקריות: 5-ל

חיבורים שמשולמים ישירות על ידי בתי הספר  5חיבורים(, מתוכם  19מוסדות חינוך ) -

 בניהול עצמי.

 חיבורים( 16מאור רחובות ) -

 חיבורים( 4מבנה מועצה ומוסדות ציבור ) -

 חיבורים( 8מסגדים ) -

 חיבורים( 8תי קברות, מצלמות, טיפת חלב ועוד. )ב -אחרים -

 מש"ח כולל מע"מ. 1.5-הסתכמו בכ 2020הוצאות החשמל לשנת 

עלים על ידי מפעיל מבנים מתופ 6-מבנים בשכירות, ו 4מבנים, מתוכם  53מאידך, בשימוש המועצה 

של מתקנים אלה רשומים על שם המפעיל החיצוני חיצוני כמעונות יום ומפעל מוגן. חיבורי החשמל 

 ומשולמים על ידו באופן ישיר.

נציין כי במהלך השנים האחרונות הוחלפה תאורת הרחובות לתאורת מסוג לד, בעלת צריכת חשמל 

נמוכה שיש בה לחסוך בהוצאות החשמל. מצד שני, הרשות המקומית ממשיכה להרחיב את 

ת השונות של הישוב כדי לשפר את השירות לתושב ולהגביר את הפריסה של עמודי התאורה בשכונו

 תחושת הביטחון שלו. 

הבדיקה התבססה על רשימת מבנים שהתקבלה ממחלקת ההנדסה, וכללה שיחות עם חשמלאי 

 המועצה וביקורים בחלק מהמתקנים שבבעלות המועצה.

 ממצאים .2

ידי המועצה לבין המבנים  במסגרת הבדיקה בוצעה התאמה בין חשבונות החשמל המשולמים על

המועצה איננה משלמת חשבונות חשמל עבור מבנים שאינם שמשמשים אותה. מהבדיקה עולה כי 

, וכי חיבורי חשמל של מבנים שבשימוש גורמים חיצוניים הישירמתופעלים על ידה באופן 

חובר המ 7/2020משולמים על ידם, למעט קנטרי "מונתג'ע אלחוארנה" אשר החל לפעול בחודש 

למתנ"ס אלחוארנה. בגין צריכה זו מבוצעת התחשבנות תקופתית מול המפעיל בהתאם לקריאת 

מונה חשמל המותקן במבנה שלו. למועד הבדיקה המפעיל טרם שילם את חשבון החשמל לתקופה 
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העלתה כי  2020. בהקשר זה נציין כי בדיקה של חיובי החשמל של הקנטרי לשנת 11-12/2020

שעל בסיסם בוצעו החיובים לא היו אחידים, ולא נמצאה הלימה בינם לבין חיובי תעריפי החשמל 

חברת החשמל לאותה תקופה. לדעתנו יש להגיע להסכמה מול הנהלת הקנטרי לגבי גובה תעריף 

 החשמל.

   

ה עלייה מתוכם אותר 7-ב, 2019מתקנים לעומת  14של  עלייה בצריכת החשמל 2020בשנת אותרה  2.1

 בצריכת החשמל גם בשנים קודמות 

הוצאות החשמל של המועצה ירדו בשנת  מעלה כי 2020-ו 2019השוואה של תשלומי החשמל לשנים 

, זאת בין היתר לאור צמצום הפעילות במוסדות 2019מת אש"ח לעו 220-בסכום כולל של כ 2020

בשל מגפת הקורונה. יחד עם זאת, בחינה פרטנית  2020המועצה ובמיוחד במוסדות החינוך במהלך 

לעומת  5%-גדלה ביותר מ 2020יכת החשמל במהלך מתקנים צר 14-של צריכת החשמל מעלה כי ב

 3-שנים וב 3ם העלייה מתמשכת מזה מקרים מתוכ 4-אש"ח. ב 100-והעלייה הסתכם בכ 2019

 ה( מקרים נוספים העלייה מתמשכת מזה שנתיים. )פירוט בטבלה מט

 מבירור הנושא מול חשמלאי המועצה עולה:

אותרו חיובים גדולים חיבורי חשמל.  לבית הספר קיימים שני -בית ספר יסודי אלחכים -

קריאה  שנבעו מהפרשים בגין שנים קודמות, זאת בשל אי ביצוע 6/2020-ו 2/2020בחודשים 

ו מבין השנים של המונה לאורך תקופה ממושכת. אי לכך קשה לשייך את ההפרשים לאל

על ביצוע קריאה יזומה של המונה על ידי הנהלת בית הספר  מומלץשנבדקו. לאור האמור 

ולדווחו לחברת החשמל באופן יזום בתדירות חודשית לצורך מניעת הישנות מקרים כאלה 

 .דבר שיעזור בניהול מיטבי של תקציב בית הספר בעתיד

ונתג'ע אלחוארנה" שהתחבר למונה של החל לפעול "מ 7/2020ש בחוד -מתנ"ס אלחוארנה -

לייה מתמשכת בצריכת אותרה ע 2019-ו 2018המתנ"ס כאמור לעיל. יחד עם זאת בשנים 

 החשמל שלא הוסברה.

החל לפעול במבנה המסגד מדרשה בשם "בית  2020לך נמסר כי במה -מסגד נדא אלחק -

 .2020-אלאסלאם" דבר שגרם לעלייה בצריכת החשמל ב

 עמודי תאורה חדשים.   15נוספו  2020מסר כי במהלך נ -ד זוהיר בדויהמאור רחובות לי -

 לא התקבלו הסברים לגבי הגידול בצריכת החשמל ביתר החיבורים.

 שם אתר מס חוזה

צריכה 
בקוט"ש 

2017-ב  

צריכה 
בקוט"ש 

2018-ב  

שיעור 
גידול ה
-ב

2018 
לעומת 

2017 

צריכה 
בקוט"ש 

2019-ב  

שיעור 
גידול ה
-ב

2019 
לעומת 

2018 

צריכה 
בקוט"ש 

2020-ב  

שיעור 
גידול ה
-ב

2020 
לעומת 

2019 
 130% 74176 3% 32263 33% 31463 23586 יסודי ב אלחכים** 341256758
 105% 61894 0% 30252 68% 30115 17972 אלחכיםיסודי ב ** 341515737
 25% 77404 5%- 62055 7%- 65605 70187 מסגד נדא אלחק 341262148
 14% 114753 3%- 100564 1%- 103610 104901 ליד חסן מסלמני 341442256
 27% 75924 14%- 59977 9%- 69744 76327 מ.מאור עסא כלף 341478360
 10% 111457 7%- 100879 27%- 107894 147549 ליד אברהים שבלי 341478389
 95% 7861 17% 4030 17%- 3458 4149 בית עלמין מרכז* 341482621
 8% 115075 4% 106510 27% 102703 80709 אבו שנדי** 341489524
 5% 23418 14% 22243 25%- 19441 25768 ליד מפעל הצמיגים* 341492761
 18% 59540 37%- 50669 3%- 79833 82307 ליד מסגד נור 341535268
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 שם אתר מס חוזה

צריכה 
בקוט"ש 

2017-ב  

צריכה 
בקוט"ש 

2018-ב  

שיעור 
גידול ה
-ב

2018 
לעומת 

2017 

צריכה 
בקוט"ש 

2019-ב  

שיעור 
גידול ה
-ב

2019 
לעומת 

2018 

צריכה 
בקוט"ש 

2020-ב  

שיעור 
גידול ה
-ב

2020 
לעומת 

2019 
 11% 49918 24%- 45171 8%- 59595 64754 בוסטר ישן 341550517

341573101 
מאור רחובות ליד 

 23% 73043 31%- 59541 4%- 86140 90013 זוהיר בד
 26% 119098 22% 94215 77% 77000 43440 מתנס-ספרייה** 341617675
 67% 884 112% 529 67%- 250 748 מצלמת אבטחה* 341635316
 עליה רציפה בשלוש שנים האחרונות** 

 ** עלי בשנתיים האחרונות

 :   המלצה

הסיבות לעלייה בצריכת החשמל, ולבחון שימוש באמצעי לחסכון בחשמל כגון לבדוק את  .1

שעוני שבת ומפסיקים אוטומטיים, כדוגמת החיישנים שהותקנו ביוזמת המועצה בבית הספר 

התיכון שאמורים להפסיק את פעילותם של מכשירים חשמליים בעת שהמתקן אינו בשימוש. 

 פר נוספים ביישוב.אנו ממליצים להרחיב את הפרויקט לבתי ס

להדק את הבקרה החודשית אחר חשבונות החשמל בכדי לאתר באופן מיידי חריגות ואי  .2

 התאמות.

להקפיד על ביצוע ודיווח קריאה יזומה של מונה החשמל, במיוחד למונים שאינם נגישים  .3

 לקוראי המונים של חברת החשמל, על מנת לזהות חריגות.
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 בפניות הציבורהטיפול  -ב
 

 רקע .1
המוקד משתמש  הוכרז על הקמת המוקד העירוני לטיפול כולל בפניות התושבים. 2020במהלך שנת 

במערכת "פוקוס" שבאמצעותה מועבר הטיפול ליחידות המקצועיות וממנה ניתן לשלוח תשובה 

 לתושב המתלונן. 

 התושבים יכולים לשלוח פניות באחת מהדרכים הבאות:

 האינטרנט של המועצה או האפליקציה של המועצה.דרך אתר  -

 ישירות למייל של המוקדן כפי שמעודכן באתר האינטרנט של המועצה. -

 שיחת טלפון למוקד. -

 באמצעות וואטסאפ של המועצה. -

פניות המתקבלות בטלפון, במייל או בוואטסאפ אמורות להיות מוקלדות למערכת בצורה ידנית על 

 מתקבלות דרך את האינטרנט/אפליקציה מוקלדות אוטומטית למערכת. ידי המוקדן, בעוד פניות ה

כמו כן, נוכחנו כי חלק ממנהלי היחידות מקבלים פניות לטלפון הנייד האישי שלהם, פניות כאלה 

 לא מוקלדות למערכת פוקוס.

בנוסף, קיימת אפליקציה לעובד באמצעותה יכולים עובדי המועצה לדווח על מפגעים או נושאים 

 ריכים טיפול. פניות כאלה מועברות אוטומטית למערכת פוקוס.המצ

 74(, מתוכן 3/2020פניות מאז הכנסתה לשימוש ) 113למועד הבדיקה קיימים במערכת פוקוס 

וטרם עודכן סטאטוס  2020מהפניות הפתוחות התקבלו בשנת  31חות. פניות פתו 39-סגורות ו

פניות בלבד דווחו באמצעות אתר  9ידי המוקדן, רק הטיפול בהן. מרבית הפניות הוקלדו ידנית על 

 האינטרנט והאפליקציה )חלקן חוזר על עצמו(.

 ממצאים .2
 

 מבדיקת תהליך הטיפול בפניות עלו הממצאים הבאים:

היחידות השונות במועצה אינן משתמשות במערכת פוקוס למעקב אחר פניות חדשות והטיפול  2.1

ך עדכונן בתלונות וואטסאפ לצור-לפונית או ב. בשל כך נאלץ המוקדן לפנות אליהן טבהן

שהתקבלו, ולקבלת עדכון לגבי סטאטוס הטיפול בפניות, והוא זה שמעדכן את סטאטוס הטיפול 

בפניה במערכת ושולח תשובה לתושב. בגלל התנהלות זו, לפעמים המוקד מעביר פניות שהתקבלו 

של הפקידים המטפלים ללא ואטסאפ ו-טלפוניות ליחידות השונות באמצעות הטלפון או ה

 הקלדתן למערכת, בשל הכפילות הנוצרת בתהליך העבודה. 

, שכן הטלפון המשמש לקבלת פניות ואטסאפו-המוקד אינו מעודכן בתלונות שמתקבלות ב 2.2

 בוואטסאפ אינו נמצא במוקד, והפניות אינן מועברות אוטומטית למערכת פוקוס.

מגיעות לידיעת , למשל ישירות לנייד של עובדי המועצה, אינן פניות המתקבלות לא דרך המוקד 2.3

טיב הטיפול בהן אם בכלל. עדות לכך היא מה לא ידוע על כן מוקלדות במערכת, והמוקד ולא 

הדבר מצמצם את היכולת לעקוב את הטיפול  כמות הפניות הנמוכה הקיימת במערכת פוקוס.
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תמונה מלאה של כמות הפניות המופנות לרשות בפניות ולבצע בקרה בנושא, כמו כן מונע קבלת 

 מהתושבים.

מועצה, שכן דרכו יכולים תושבים לשלוח פייסבוק של ה-ערוץ תקשורת נוסף עם התושב הינו דף ה 2.4

 ?ייסבוקפ-פניות. לא ברור האם קיים מעקב אחר פניות המקבלות דרך דף ה

צה, דבר המצביע על חוסר לאחרונה הועלו שאלות מקרב חברי המועצה לגבי אופן הפניה למעו 2.5

 למודעות לתפקיד המוקד ודרכי ההתקשרות אתו.

 

 המלצות:

 נדרש לקבוע מדיניות בקשר לפעילות המוקד לרבות הטיפול בפניות. -

יש לערוך הדרכה מרוכזת לכל הטיפול בפניות צריך להתבצע באמצעות המערכת בלבד,  -

אחראי לטיפול בפניות בכל יחידות המועצה לגבי אופן השימוש במערכת פוקוס ולקבוע 

 אחת מהיחידות.

המוקד צריך לשלוח התראות למחלקות על תלונות שלא טופלו. אין לטפל בתלונות מחוץ  -

 למערכת.

מועצה צריך להימצא פיזית במוקד, ויש לנסות וואטסאפ של ה-הטלפון אליו מקושר ה -

לדת הפניה לקשר אותו ישירות למערכת פוקוס, כדי שלא תידרש התערבות ידנית להק

 למערכת.

הכניס כל פניה למערכת פוקוס ולא משנה פיה יש לללכלל עובדי המועצה להעביר הנחיה  -

 ומי קיבל אותה. באיזה דרך היא התקבלה

מועצה ולקבוע גורם פייסבוק של ה-יש לבחון האם מתקבלות פניות באמצעות דף ה -

 .אחראי שיקליד אותן למערכת פוקוס

מצביע על חוסר מודעות בקרב התושבים וחברי מועצה לגבי מיעוט הפניות המתקבלות  -

הדרכים ערוך קמפיין הסברה לגבי לדעתי יש ל. הדרכים שבאמצעותן ניתן לפנות למועצה

 .מועצהפנות לבהן ניתן ל

 תגובת הנהלת המוקד

המוקד הוקם בשיא של הגל הראשון של אנו מאמצים את ההמלצות. יחד עם זאת יש לציין כי 

כאשר המטרה הראשונית להקמתו הייתה מתן מענה חירום לתושבים, ושמירת קשר עם הקורונה, 

. בנוסף, המוקד שימש כמערך תשאול חולים, חלוקת סלי מזון לחולים ותווי באותה תקופה התושב

 מזון לנזקקים.

אנחנו שוקדים של שיפור השירות של המוקד, המוקדן עבר הכשרה מרחוק וכרגע מחכים להכשרה 

ית, וכי במסגרת הרי ארגון במועצה, יושם דגם על נושא הקשר עם התושב וחיזוק הפעילות פרונטל

 של המוקד.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרקע החוקי לעבודת 
 הביקורת
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 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"א

 

 1997-תשנ"ז( 3מינוי מבקר המועצה צו )מס' 

)א( המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה  א. 145
י הוראות צו המועצות המקומיות )שירות עובדים(, פהמבקר(, על  -)להלן 
 .1962-תשכ"ב

או יותר, רשאי השר לאשר  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה   )ב(
תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא 

 לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.

שר לאשר הרשאי  10,000-יה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מה )ג(
שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים 

 בסעיף קטן )ב(.

יד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על מלא במועצה תפקהמבקר לא י  )ד(
תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד נוסף 

 כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד   )ה(
 עם תפקידו כמבקר. םענייני

 1997-( תשנ"ז3המבקר צו )מס' מינוי 

)א( לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו  .ב145
 בו כל אלה:

 הוא יחיד;   (1)

 הוא תושב ישראל;   (2)

 וא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;ה   (3)

וא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד ה   (4)
זה, מוסד להשכלה גבוהה  ןלעניילהשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, 

 בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

 וא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.ה   (5)

ועצה ולא יכהן ככזה, אלא י שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה ממ )ב(
 אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

י שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל מ   )ג(
 תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר   )ד(
 –אדם אשר לא נתמלא בו המועצה של 

במשך עשר  ןניסיו(, אם רכש 4חד התנאים המנויים בסעיף קטן )א()א   (1)
שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, 

 ;1992-תשנ"ב

 (, אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.5התנאי שבסעיף קטן )א()   (2)

 1997-תשנ"ז (3מועצה שלא מינתה מבקר צו )מס' 

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה  )א(  .ג145
 א, תוך הזמן הנקוב בהודעה.139כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 

לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז   )ב(
 למנות מבקר למועצה.
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 1997-תשנ"ז( 3תפקידי המבקר צו )מס' 

 )א( ואלה תפקידי המבקר: .ד145

בדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, ל   (1)
דין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר , נעשו כ1965-תשכ"ה

 המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

 בדוק את פעולות עובדי המועצה;ל   (2)

נוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, הלבדוק אם הוראות    (3)
 טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

בקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי ל   (4)
 המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;

בדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע ל   (5)
 המבקר או מבקר המדינה.

הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה   )ב(
וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם 
השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם 

 קר(.וגוף מב -)כל אחד מאלה, להלן 

כפוף להוראות סעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את ב   )ג(
 –נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי 

 שיקול דעתו;   (1)

 רישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;ד   (2)

 כל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.כ   (3)

 , לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.מבקר יקבעה  )ד(          

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו   )ה(
לרבות הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, 

 בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר.

 1997-( תשנ"ז3המצאת מידע למבקר צו )מס' 

 ית )א( ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדת .ה145

וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל 
גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת 

 111כל מידע או הסבר שיבקש. המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר

למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל   )ב(
ומטי מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוט

 של המועצה או של גוף מבוקר.

ם מטעמו המגבלות גבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדיל   )ג(
 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לענין עבודתו האמורה, כל   )ד(
 איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של   )ה(
 מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף מבוקר;

 בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

 1997-תשנ"ז  (3דו"ח על ממצאי הביקורת צו )מס' 

 לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך;  המבקר יגיש   ()א .ו145

 בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
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בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת   )ב(
הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך, בכל עת שייראה לו או כאשר ראש 

 ועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.המ

תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש המועצה לועדת ב   )ג(
 הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש   )ד(
ר את סיכומיה והצעותיה, בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות למועצה לאישו

ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה 
רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של 

 גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה,  יום שבותוך חודשיים מן ה  )ה(
 תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

א יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף המועד ל   )ו(
שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, 

דו"ח ולרבות לרבות חלק מ -מור; לענין סעיף קטן זה, "דו"ח" להתיר פרסום כא
 ממצא ביקורת.

וגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין ה   )ז(
 .203בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

 1997-( תשנ"ז3מינוי עובדים ללשכת המבקר צו )מס' 

 ת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקניםבהסכמ ראש המועצה ימנה   )א(.ז145

 .140שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות   )ב(
 מקצועיות מהמבקר בלבד.

א יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא ל   )ג(
 (.1א)144ף בכפוף להוראות סעי
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 2021לשנת  דוח הממונה על תלונות הציבור
 

 

על  ממונהומליאת המועצה את הדוח השנתי של המועצה הריני מתכבד בזאת להגיש לראש ה

 תלונות הציבור. הדוח כולל נתונים סטטיסטיים באשר להתפלגות התלונות לפי מחלקות.

. תלונות אשר ובלבד והן טופלו על יד מועצהתלונות שהוגשו לממונה על תלונות הציבור בבדוח, 

 זה. סגרות אחרות, אינן נכללות בדוחטופלו במ

לא אויש תפקיד הממונה על תלונות הציבור, לכן אין מידע לגבי תלונות של תושבים או  2020בשנת 

 .אם היו כאלה גורמים אחרים שהופנו לטיפול הממונה

תלונות, שכולן תלונות של תושבים, לא הגיעו  3הוגשו לממונה על תלונות הציבור  2021מהלך שנת ב

 הממונה תלונות של גורמים חיצוניים כגון, מבקר המדינה, המחוז וכאלה. למשרד

תלונות מוצדקות והן הועברו לטיפול הגורים הרלוונטיים, אשר דיווחו  2מבדיקת התלונות עולה כי 

 ., בגינה נשלח תגובה למתלונןיפול בתלונה, ותלונה אחת שאיננה מוצדקתעל סיום הט

 :להלן פירוט התלונות לפי מחלקה אחראית

 

תלונות  מחלקה

 מוצדקות

תלונות לא 

 מוצדקות

שיעור  סה"כ תלונות

התלונות 

 המוצדקות

שיעור 

הטיפול 

בתלונות 

 מוצדקות

 100% 50% 2 1 1 תברואה

 100% 100% 1 - 1 הנדסה

 100% 67% 3 1 2 סה"כ

 

 דוגמאות לתלונות ודרכי הטיפול בהן

הממונה על תלונות הציבור מברר ומטפל בכל תלונה שמתקבלת ומוגדרת על פי החוק כתלונה. דרכי 

הבירור הינם מול המחלקות השונות, בשיח עם המתלונן, לעיתים בהליך של גישור בין המתלונן 

מתלוננים שתלונתם נמצאה מוצדקת יכולים לקבל סעדים שונים, ח. למחלקה ואף בביקורים בשט

 :להלן פירוט הסעדים. בהתאם לליקויים שהעלה בירור תלונתם

  הפסקת המעשה שפוגע במתלונן 

  מימוש זכות שנשללה מהמתלונן 

  השבת כספים שנגבו שלא כדין 

  מכתב התנצלות מהמחלקה או מהרשות המקומית 
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 מחלקה התוב או ריענון הנהלים הקיימים בקרב עובדי הסדרת נושא התלונה בנוהל כ

 .הנילונה או כלל עובדי הרשות

 

  תיקון ליקוי כללי -מן הפרט אל הכלל 

של הרשות. במקרים כאלה דורש הממונה  הלא אחת מעלה בירור תלונה ליקוי כללי בדרך פעולת

מהמחלקה לתקן את הליקוי, כדי שלא ייפגעו ממנו עוד אנשים. נוסף על הסיוע שהיא מעניקה 

אפוא הממונה, לשיפור דרך פעולתה של הרשות הציבורית ולסיוע לכלל  םלמתלונן עצמו, תור

 מועצה.הנזקקים לשירותי ה

 

 :2021להלן התלונות שהוגשו לממונה בשנת 

תלונה הופנתה לראש הרשות אבל היא בתחום ה -)הנדסה( סלילת כביש בשכונת אלדהרה .א

הצפות,  -העיסוק של מחלקת הנדסה. תושבי השכונה התלוננו על מפגעי רעש, אבק ובחורף

 בשל אי סלילת הכביש הראשי בשכונה ואי חיבורו למערכת הניקוז. 

ש היה בשלבי ביצוע עבודות תשתית לקראת סוף השנה הכביבדיקה של הממונה העלתה כי 

 והכנה לסלילה.

 

 
 -)תברואה( אי איוש מחליפה למזכירת טיפת חלב הנמצאת בחופשת מחלה ממושכת .ב

המתלוננת טענה כי היא לא מצליחה להשיג את טיפת חלב בטלפון, וכי נמסר לה כי נוכח 

מחלה, אין מי הנמצאת בחופשת שהינה עובדת המועצה,  ,היעדרות ממושכת של המזכירה

 שיענה לטלפונים וכי האחיות עסוקות ולא יכולות לעשות זאת.

בהתאם להסדר בין משרד הבריאות התלונה איננה מוצדקת. כי  ,בדיקה של התלונה העלתה

לשלטון המקומי, המועצה לא אמורה לספק מזכירה לטיפת חלב, קל וחומר אספקת 

הוצע למתלוננת לפנות למפקחת  .בריאותמחליפה למזכירה, וכי זה באחיות משרד ה

 המחוזית במשרד הבריאות. 

 

 
מתלונן מלין על השלכת אשפה בשכונת ה -באחת השכונות )תברואה( אשפההצטברות של  .ג

 ים בשכונה.המגורים שלו באופן הפוגע באיכות החי

בדיקה מול מחלקת תברואה העלתה כי התלונה מוצדקת וכי התופעה מוכרת להם. הם 

 והמפגע הוסר.טיפלו בבעיה 

 

 סיכום

נציבות תלונות הציבור היא מתנה במיוחד ל'אדם הקטן' חסר האונים, הנשחק לעיתים קרובות ” 

 (.1971כ מיכאל חזני, מליאת הכנסת, ח") בין גלגלי המינהל הציבורי
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, ובייחוד לאוכלוסיות הראויות לקידום, ורת הממונה על תלונות הציבור היא לסייע לפונים אלימט

קשישים ואנשים עם מוגבלות. הדוח סקר, באמצעות תיאורי תלונות נבחרות והבירור שנעשה  כגון

. הממונה ישובלשיפור המנהל הציבורי והשירות לתושב ב ולגביהן, את פעולות הממונה ותרומת

מסייעות לציבור ומאפשרות לו לעמוד על זכויותיו.  ולבירור התלונות המוגשות ל ושפעולותי ןמאמי

יוע לפרט, ההגנה על זכויותיו וקידום רווחתו עשוי בירור של תלונה מסוימת לחשוף ליקויים לצד הס

כלליים שאינם נוגעים רק למתלונן היחיד. במקרה כזה מעיר הממונה על הצורך בתיקון הליקוי 

 קן. שהליקוי אכן תו המערכתי ומוודא

ו מתאים לגודל הישוב. הדבר התקבל במשרדי הממונה מספר מצומצם של תלונות שאינ 2021בשנת 

הגדלת אמון התושבים , ושירותהציבור לתודעת להרחבת  ציםמאממעלה את הצורך בהשקעת 

 מועצה.במערכת העירונית ובמוסד תלונות הציבור של ה

מיד עם כניסתי לתפקיד, דאגתי לפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור, אופן הגשת תלונות 

שמגיעות את פעילותו. כמו כן, בחנתי את תהליך הטיפול בפניות הציבור  ותהחוק המנחוראות וה

 ממצאי הבדיקה פורטו בדוח המבקר בפרק "בדיקות אד הוק". ,למוקד העירוני

עד אחרון  מועצהולכל בעלי התפקידים ב מועצההזכיר , לממועצהלהודות לראש ה אני רוצה

על שיתוף הפעולה והפתיחות בעת בירור התלונות, על הרצון לעזור לתושבים, לייעל  ,העובדים

 ב. העירונית והשירות לתושולשפר את המערכת 

 

 ,בכבוד רב

  

 , רו"חמוחרם אבוליל

 והממונה על תלונות הציבור מועצהמבקרת ה 
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 2008-תשס"חחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, -נספח

 

 הגדרות

 –בחוק זה      *.1

מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור ברשות  –"ממונה על תלונות הציבור" 
 מקומית;

 רבות מחדל;ל –"מעשה"            

 או איגוד ערים;עיריה, מועצה מקומית  –"רשות מקומית"            

 ר הפנים.ש –"השר"            

 חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור

מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור,    (1)  )א(     *.2
מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות  ואולם היא רשאית,

המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו כממונה 
 על תלונות הציבור;

(, אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר 1א ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה )ל   (2)
כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, 

ר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד , או תוא1958-התשי"ח
 מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

בור אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות הצי   )ב(
תפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר של ב

 (.2הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

אה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי הוא לדרוש ר  ג() 
לאה הזמן הנקוב בצו; לא מיממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך 

 רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות הציבור
 במקומה.

ל מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההוראות ע  )ד(
ר החלות על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבו

מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל 
 חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

רשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים הדרושים ה  )ה(
 לו לשם מילוי תפקידו.

 עצמאות הממונה במילוי תפקידו

במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת     *.3
 הרשות המקומית בלבד.

 חובת סודיות

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא       *.4
לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו 
כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה 

רשאי הוא להעביר את המידע למבקר  –הציבור גם כמבקר הרשות המקומית על תלונות 
 הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

 הגשת תלונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=4
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המקומית ומוסדותיה, כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות   )א(     *.5
על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, עירוני מבוקר 

 א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.170כמשמעותו בסעיף 

בלבד לונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ות  ב()           
 שהתקיימו שני אלה:

מעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או ה   (1)
 מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל,
להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה 

 בעניינו;

מעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, ה   (2)
 דק בולט.צ-או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

 דרך הגשת התלונה

ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה      *.6
המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, 

 לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

 תלונות שאין לבררן

 לא יהיה בירור בתלונות אלה:  )א(     *.7

לונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין ת   (1)
 הכריע בו לגופו;

 או טורדנית; לונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרניתת   (2)

 לונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;ת   (3)

לונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג ת   (4)
 מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

בתפקידו כנציב תלונות לונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה ת   (5)
 ]נוסח משולב[. 1958-הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

א יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה ל  ב()           
 מיוחדת המצדיקה את בירורן:

על פי דין  לונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגישת   (1)
 ( דן בהם;1השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()

לונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום ת   (2)
 שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

)ב( אין לברר אותה, יודיע  עיפים קטנים )א( אוסאו לפי  5הוגשה תלונה שלפי סעיף    )ג(           
 הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

 דרכי בירור תלונה

שיראה לנכון, והוא אינו הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך   )א(     *.8
 קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

ממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא משרה ה  ב()           
גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה  – 5או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

 ו.וש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתלהשיב עליה, והוא רשאי לדר

לונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם ראה תהממונה על    ג()           
 בכך תועלת.

 –ור לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציב  )ד(           

ה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה דרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופל   (1)
 או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=5
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=6
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http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=7
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)א( להתייצב לפניו במועד 5דרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף ל   (2)
 (.1שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

 ות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.אאין בהור  )ה(           

וגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין ה   ו()           
הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות 

; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית את התלונה האמורה
 המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

 מאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.הבירור התלונה יסתיים לכל    )ז(           

 איסור הפרעה

לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור או בבירורה,     *.9
 או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.

 הפסקת הבירור

היה מקום לבירורה    הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה  *.10
לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או 

נילון שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, ל
 ולממונה עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

 תוצאות הבירור

מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה היתה מוצדקת, כולה או   )א(  *.11
 לן:חלקה, ינהג כמפורט לה

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות  (1)
 המקומית;

 ימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות המקומית;ת –ן ראש הרשות המקומית היה הנילו  (2)

שאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני ר –עלה בירור התלונה קיומו של ליקוי ה  (3)
ך ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצור הנילון

 בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

נילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על תלונות ה  ב()           
 (.3מור בסעיף קטן )א()הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כא

 סייגים להודעה

)א( יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו 11בהודעה לפי סעיף   *.12
– 

 פקיד פלוני;שהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תכ  (1)

 הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן; כשהחומר או  (2)

שיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כ  (3)
 כמשמעותם לפי כל דין.

 דחיית התלונה

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן, לנילון  *.13
 ולממונה עליו.

 זכויות וסעדים

 –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה   )א(  *.14

ין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין, שלא א  (1)
 היו לו לפני כן;

לונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי תאין בהן כדי למנוע מהמ  (2)
 רה.להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או בירו
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לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה על  ב()           
 תלונות הציבור בעניין תלונה.

 ןדין וחשבו

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית דין   *.15
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין  1-וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור  וחשבון בתוך חודשיים מיום
 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

 חומר שאינו ראיה

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי תפקידיו לא   )א(  *.16
 ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

תלונות הציבור לא תשמש ראיה מונה על הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המ  )ב(           
 בהליך משפטי או משמעתי.

 פרסום

הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה לפי חוק   *.17
 -זה

 רדי הרשות המקומית;מודעות שתציג על לוחות המודעות במשב  (1)

 אינטרנט של הרשות המקומית;באתר ה  (2)

 לום ארנונה לחייבים;בהודעות תש  (3)

 דרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.ב  (4)

 ביצוע

 השר ממונה על ביצוע חוק זה.  *.18

 תחילה

 ימים מיום פרסומו. 90תחילתו של חוק זה   *.19

 הוראות מעבר

ברשות מקומית ועסק בפועל עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור   *.20
יום הפרסום(, יראו אותו כאילו  –בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה )להלן 

מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום 
 (.2)א()2הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 

 מאיר שטרית                                       הוד אולמרטא                                      

 שר הפנים                                                       אש הממשלהר                                                   

 דליה איציק                                         שמעון פרס           

 תיושבת ראש הכנס                                                נשיא המדינה              
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