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 רקע כללי

 קובעת כי: 21פקודת המועצות המקומיות בסעיף 

לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית, אלא לאחר  ןיא

ל שהוצגה לפני רשם מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה המקומית, המעידה שכ

ת המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או כל ובוהח

 חובות כאלה. חיקוק אחר, סולקו במלואם או שאין

הוראת החקיקה נועדה לתת בידי רשויות מקומיות אמצעי אכיפה מנהליים המאפשרים 

להפעיל מנגנון גבייה אפקטיבי על ידי ניצול הצמתים בהם התושב נדרש לבצע העברת 

 זכויות במרשם המקרקעין.

הוראות חוק נוספות מעלות את הדרישה לפרוע חוב מוניציפאלי טרם ביצוע רישומים 

 לשכת רישום המקרקעין:ב

 :1965 –לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  10סעיף 

לא תירשם בפנקסי המקרקעין פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות במקרקעין, אלא  )א(

לאחר שהוצגה בפני הרשם תעודה החתומה ביד יושב ראש הועדה המקומית או ביד מי 

הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל החל על שהסמיכו לכך, המעידה כי שולמו כל 

המקרקעין על פי תוספת זו, או ניתנה ערובה לתשלומו, כולו או מקצתו, הכל כנדרש על פי 

 תוספת זו.

שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, רשאי בתקנות לקבוע הוראות בדבר שילוב תעודה  )ב( 

ושה על פי דין אחר כתנאי כאמור בסעיף קטן )א( בתעודה הניתנת מאת רשות מקומית והדר

 לרישום עסקה במקרקעין בפנקסי המקרקעין.

 :2017-בחוק עזר לפרדס חנה כרכור )סלילת רחובות(, התשע"ז 

דרישת תשלום תימסר בעת הגשת בקשה למתן תעודה לרשם המקרקעין בדבר "(: 4ג) 6סעיף 

 העדר חובות." 

 מועד יוקדם, המקרקעין רישום בלשכת הנכס את להעביר הבעלים מבקש אם)ב(:"  7סעיף 

 ".המקרקעין לרשם לתעודה הבקשה להגשת התשלום

חקיקה זו מתנה את הרישום בטאבו ואת השלמת תהליך מכר המקרקעין בפירעון חובות 

בעל הנכס. התניה זו מקנה כלי יעיל בידי הרשות המקומית לגביית חובות ולאכיפת חוק 

 התכנון והבניה.
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בית המשפט העליון בפסק הדין עיריית הרצליה נגד היועץ קבע  2014בחודש פברואר 

המשפטי לממשלה כי על רשם המקרקעין לדרוש כתנאי לרישום משכנתא תעודה המעידה 

 על סילוק חובות ארנונה לרשות המקומית.

י תושביה בעת הפעלת כלים אלו וכן חובה פעל הרשות המקומית חלה חובת זהירות כל

קצר ככל הניתן. הנפקת אישור באיחור יכולה להסב נזק לתושב  להנפקת אישור בלוח זמנים

 עד כדי ביטול עסקה או אי רישום משכנתא.

אישורים ללשכת רישום  1,215הונפקו  2019בהתאם לנתוני מחלקת הגביה הנפיקו בשנת 

 המקרקעין. 

ההנדסה. אחריות לטיפול באישורים לטאבו מתחלקת בין עובדי מחלקת הגבייה לעובדי אגף 

מחלקת הגביה קולטת את הבקשה, בודקת וגובה חובות ארנונה, ומוסרת את האישור 

ות של בעל הנכס בהיטל השבחה ויהחתום למבקש. מחלקת ההנדסה בודקת את החב

 . ובהיטלים שלא שולמו על חריגות בניה

 מטרת הביקורת

בו, איכות תיעוד נאותות הליך בדיקת היעדר חובות בעל הנכס ומתן אישורים לטאלבדוק 

 החומר הרלוונטי ועמידה בלוחות זמנים. 

 היקף הביקורת 

 . 2019הביקורת התמקדה באישורים שהופקו בשנת 

 ממצאים

 ממצאים תקינים מודגשים בקוו

ב ח ר ת  ו י ת ו א ח  ו ו ר מ ב ן  פ ו ג ב ם  י מ ו ש ר ם  י י ו ק י  ל

 ארגוני מבנה .1

 על בדיקות מספר כולל המקרקעין רשםב הנכס זכויות על לתושב האישור מתן תהליך

 מים סלילה, פיתוח, היטלי בנייה, חריגות השבחה, היטל :בנכס הקיימים החובות מצב

 להלן: כמפורט ,שונים עובדים ידי על מבוצעת הללו הבדיקותמ אחת כל .וביוב

 הבקשה הגשת

 לחילופין או MAST האינטרנטית המערכת באמצעות מקוון באופן מוגשת הבקשה

 הגביה מחלקת עובדת הנדרשים. הטפסים עם יחד הגביה במחלקת ידנית מסירהב

 המסמכים )שכל הבקשה תקינות את בודקת טאבוה אישורי את לרכז שתפקידה
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 רשוםל יהיה שניתן מנת על  EPR-ה במערכת נרשמת הבקשה מצורפים(. הנדרשים

 המחלקות. בין מעברה את ולתעד הטיפול שלביב הערות

 בנכס החובות מצב לגבי הממוחשבת במערכת בודקות הגבייה מחלקת עובדות

 טופס)" בקשה טופס מעבירות הצורך( במידת החוב תשלום )או הבדיקה סיום ולאחר

  מדידות. לבדיקת לה והצרופות "(מעקב

 נכסב המדיד עריכת

 הממונה פיתוח. היטלי בגינם שולמו שלא בנייה תותוספ לאתר הנה המדידה מטרת

 שמופיעים כפי הנכס נתוני לבין האוויר תצלום בין משווה ארנונה שומות עריכת על

 של שכבה מופיעה עליו אויר ילוםצ מוצג בה אורהייטק חברת של המידע במערכת

 ומעבירה הנכס למדידת בקשה מתאמת ,פער ונמצא במידה .אחרונה מדידה נתוני

 את מעדכנת המדידה סיום עם .והשבחה היטלים מחלקת למנהלת המעקב טופס את

  .בניה חריגות על היטלים לחישוב עובר המעקב וטופס הנכס גודל

 ההשבח היטלב חיוב

 שינוי עקב הנכס בערך הגידול על המוטל בתשלום נובע השבחה בהיטל חיוב

 בניה. זכויות הגדלת כגון המתאר בתוכנית

 היטלים מחלקת למנהלת מועבר המעקב טופס הנכס, מדידתו תיאוםל במקביל

 וזאת השבחה בהיטל בחיוב הצורך לבדיקת בניה( לחריגות קשר ללא )זאת והשבחה

 בשבוע פעם לרוב למועצה מגיע השמאי .ההיטל גובה את הקובע שמאי באמצעות

 טופס ,השבחה היטל של חישוב ונדרש במידה מידי. באופן מטפל מהבקשות חלקבו

  בנייה. חריגות על בהיטלים חיוב לבדיקת במקביל ועברמ המעקב

 בנייה חריגות בדיקת

 מצב בין ומשווה המעקב טופס את מקבלת והיטלים( )אגרות ההנדסה אגף עובדת

 שאושרו הבניה תכניות לבין "טכנולוגיות בר" של המידע במערכת שמופיע כפי הנכס

 על הבדיקה תוצאות את מתעדת בנייה חריגות ונמצאו במידה .ובניה לתכנון בוועדה

 את לתושב מפרטת במסגרתו הפרשים, שומת טופס ומכינה פנימי ייעודי טופס גבי

  חויב. בהם וההיטלים האגרות

 תשלום אישור המצאת חרלא החוב. פירוט עם חיוב הודעת בדואר התושב אל נשלחת

  .ומעקב בקרה לצרכי היטלים מחלקת למנהלת המעקב טופס את מעבירה
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 בניה: חריגות בגין חיובים הופקו שבגינם התיקים כמות התפלגות להלן

 

  מ"ר. 4,017 עבור ₪ 796,212 בסך חיובים 150 הופקו 2018 בשנת

 

 4,156 עבור ₪ 876,716 בסך חיובים 189 הופקו בדצמבר( 15 )עד 2019 בשנת

 .מ"ר

 היטלים מחלקת אישור

 והיטלים אגרות מעובדת המעקב טופס את מקבלת והשבחה היטלים מחלקת מנהלת

 חריגות העדר בדיקת על בקרה לצורך ,"המעקב טופס" גבי על בחתימתה שרתומא

   .כנדרש ההיטלים תשלום לחילופין או בניה

 לחתימה אישור הפקת

 אישור טופס עורכת הגבייה מחלקת עובדת הגבייה. למחלקת מועבר המעקב טופס

 הועדה ויו"ר המועצה גזבר לחתימת הטופס את ומעבירה WORD בקובץ זכויות

  .EPR-ה למערכת נסרקים המסמכים כל ולבנייה. לתכנון המקומית
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 לתושב אישור מסירת

 ומודיעה התושב עם טלפוני קשר יוצרת הגבייה מחלקת ,הטופס על החתימה לאחר

 והבקשה מידהב ו.ולקבל המחלקה למשרדי להגיע באפשרותו ויש מוכן האישור כי

  במייל. הודעה נשלחת MAST-ה במערכת הוגשה

 נהלי עבודה .2

 עבודה תהליכי ותקינות נאותות על לשמור מאפשרים ומאושרים כתובים עבודה נהלי

 עבודה נהלי של תקופתית סקירה חדשים. עובדים של מהירה וקליטה ידע שימור ובקרות,

 הקיימים. הבקרה במנגנוני וליקויים העבודה בתהליכי תורפה נקודות לזיהוי תורמת

 מיהו וקובעות התפקיד הגדרות האחריות, תחומי של ברורה הגדרה מאפשרים הנהלים

 המבקר. הגורם

 לקבל שיש המסמכים פירוט את הכולל עבודה" "הנחיות מסמך קיים הגביה מחלקתב

 ירושה צו תמורה, ללא העברה קרקע, צמודת רוויה, בבניה לנכסים בבקשות בטיפול

   גירושין. והסכם

א .א ם ל י מ י י י ק ל ה ה נ ד ו ב א ע ש ו נ ל ב ו פ י ם ט י ר ו ש י א ו ב ב א ט  בהעדר .ל

 אחד בכל לשירות תקן זמני מוגדרים לא המועצה הנהלת ידי על שאושרו נהלים

 האישורים. בהנפקת ותקלות עיכובים גילוי שיבטיחו והבקרות התהליך משלבי

א .ב ה ל נ ו י מ א ר ח ל א ל ע ל ך כ י ל ה ת ת ק פ נ ר ה ו ש י א ו ה ב א ט ש ל י ו ש  ל

ת ת א ו כ מ ס ת ה ו ח נ ה ת ל ל א ם כ י ד ב ו ע ם ה י ב ר ו ע מ ך ה י ל ה ת  .ב

 בדותוע על לפקח סמכות נעדרת ולכן גביה תחבר ידי על מופעלת הגביה מחלקת

 הנדרשות בפעולות ולנקוט העבודה שלבי על דיווח לגבי להנחות ההנדסה, מחלקת

 להגדיל כדי במשימות עדיפויות סדרי שינוי כגון תקופתי לעומס מענה לתת בכדי

 האישור. לתהליך הקשורות במשימות המושקע הזמן את הצורך במידת

 האישור יזמינות מידע למבקש .3

כגון חוזה מכר, נסח טאבו, תעודת זהות, בדיקת הבקשה מחייבת קבלת מסמכים 

 .ועודהצהרת העברת הנכס בין קרובי משפחה, תקופת מגורים בנכס 

בקשה לאישור בצירוף לאינם בקיאים ברשימת המסמכים שיש להגיש מגישי הבקשה 

הסבר על  ,כים הנדרשים לטיפול בבקשהלפרסם את רשימת המסמ נהוגלטאבו. לכן 

תהליך הטיפול בבקשה, קביעת המחלקה האחראית למתן מענה לתושב, משך זמן 

  הטיפול, סכום האגרה ועוד.
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 הרשות רבים במקרים כי עולה אחרות רשויות של האינטרנט אתרי מסקירת

 הוא בו הזמן טווח את יודע שהמבקש כך הצפוי, המרבי ההליך משך את מפרסמת

 מספר דוגמאות:להלן  האישור. את לקבל צפוי

 הרשות של האינטרנט באתר מידע הרשות שם

ימי עבודה מיום הבקשה למעט אישור בגין  7האישור יונפק עד  יעקב ןמ.מ. זיכרו

 .ימי עבודה מיום הבקשה 30קרקעות שיונפק עד 

לממצאי ימים, בכפוף ובהתאם  10האישור יהיה מוכן בעוד כ  מ.מ. רכסים

 בדיקת מחלקת הגביה

ימי עבודה לאחר  14טופס אישור זכויות חתום יונפק בתוך  מ.מ. קדימה צורן

ות היטל בתשלום כל ההיטלים והאגרות הנדרשים על פי דין לר

 תיעול.

בקשות לצורך אישורי משכנתא ובקשות לדירות בבתים  מ.מ. גני תקווה

 ימי עבודה. 5עד  – משותפים, )למעט דירות גן , גג, דופלקס(

בקשות בגין מקרקעין פנויים, בתים פרטיים ודירות גן, גג, 

 ימי עבודה 30עד  – דופלקס בבית משותף

ן .א י ר א ת א ט ב נ ר ט נ י א ל ה ה ש צ ע ו מ ם ה י ר ב ס ת ה ו י ח נ ה ב ו ש ו ת  על ל

ך י ל ה ת ת ל ב ר ק ו ש י ת א ר ב ע ה ס ל כ ו נ ב א ט  המועצה לא מפרסמת .ב

 באתרי. השירות לקבלתהצפוי  הזמן ומשך לבצע שעליו הפעולות לגבי מידע

 הגשת אופן: הנושא לגבי נרחב פירוט קיים רבות מקומיות רשויות של אינטרנט

 הנכס לסוג בהתאם בבקשה טיפולהצפוי ל הזמן ומשך הנכסים סוגי, הבקשה

, לשלם שיש האגרה סכום כן כמו. מהמקרים אחד בכל הנדרשים המסמכים ורשימת

 .בתוקף יהיה האישור שבו הזמן ומשך

ך  .ב כ ל א  י ב מ ה  צ ע ו מ ה ר  ת א ב ך  י ל ה ת ה ל  ע ם  י ר ו ר ב ם  י ר ב ס ה ר  ד ע ה

י ש ד ר ש מ ל י  ז י פ ן  פ ו א ב ם  י ע י ג מ ם  י ב ש ו ת ה ת  י ב ר המ י ב ג ה ת  ק ל ח  מ

ה ש ק ב ת  ש ג ה  685על פי נתוני מערכת הגביה לדצמבר(  7)עד  2019בשנת . ל

במהלך חודשים  MAST -מנתוני מערכת הבעוד ש בגין בקשה חדשהאגרות שולמו 

  .בלבד 297 הוגשו 1-9/2019

 אגרה  .4

. האישור מונפק עם תאריך תוקף ₪ 75לשלם אגרה בסך של  ישבעת הגשת הבקשה 

  .₪ 30בסך שישה חודשים. לאחר מכן חידוש האישור מחויב באגרה של 

תשל"ג  –גרת תעודת אישור( אכרכור )-גובה האגרה נקבע בחוק העזר לפרדס חנה

. לפי חוק העזר המבקש תעודה ישלם לקופת המועצה אגרה בשיעור הנקוב 1973
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-שקלים כשתחולת התוספת הנה ב 20,000הנו בתוספת. סכום האגרה שנקוב 

30.04.1985.  

 התשמ"ד –הצמדת הסכום למדד המחירים לצרכן כנדרש בחוק העזר )הצמדה למדד( 

 . ₪ 320.7 הנומעלה כי סכום האגרה  1984

שקלים ואילו  5,000בחוק העזר מוגדר גם כי תעודה "בכל עניין אחר" תהיה בסך 

 שקלים. 2,000-העתק תעודה יחויב ב

. .א ר ז ע ה ק  ו ח ב ב  ו ק נ ה ם  ו כ ס ה ת  א ם  א ו ת ו  נ י א ה  ר ג א ה ם  ו כ  ס

ו  .ב ז י א ו ה  ד ו ע ת ה ף  ק ו ת ל ת  ש ר ו פ מ ת  ו ס ח י י ת ה ן  י א ר  ז ע ה ק  ו ח ב

 . ת ר ז ו ח ה  ש ק ב ל  ש ה  ר ק מ ב ל  ו ח ת ה  ר ג תוקף קיים ספק לגבי הלכן א

 לבקשה חוזרת. ₪ 30החוקי לגביית אגרה בסך 

ר  .ג ו ש י א ה ת  ק פ נ ה ב ל  ו פ י ט ב ע  ק ש ו מ ה ן  מ ז ה ת  ו ל ע ן  י ב ם  א ת מ ן  י א

 . ה ר ג א ה ה  ב ו ג ן  י ב סכום האגרה אמור לכסות את הוצאות הרשות על ל

 פול במתן השירות שבגינו משולמת. הטי

ל .ד ן  ו נ ג נ מ ן  י ה א ר ק ו ב נ ת נ ש ם  י ר ו ש י א ה ל  כ ר  ו ב ע ה  ר ג א ה  ת ב ג נ ש

 . ה פ ו ק ת ך  ל ה מ האישורים אינם ממוספרים בסדר רץ ומתוך הנתונים ב

ה המאתרת במערכת ניתן לדעת רק בקירוב את מספר הבקשות על ידי שאילת

אשר לעיתים משולמים יחד עם סכומים נוספים. כתוצאה  תשלומים בגובה האגרה

נתונים מדויקים על מספר האגרות ששולמו ומה מספר האישורים  מכך גם אין

 שהופקו. 

 מערכות המידע .5

 ובסופו עובדים מספר מעורבים בו מתמשך יךתהל הינו לטאבו אישור קבלת תהליך

 חשיבות, משנה מקבלת יעודיתי ממוחשבת מערכת של קיומה .האישור את מפיקים

 לספק החשיבות בשל והן השונים הגורמים בין התהליך זרימת ביעילות הצורך בגין הן

 .הטיפול להשלמת הצפוי המועד לגבי מידע מתן ידי על לתושב שירות

העובדים המעורבים בתהליך רושמים במערכת הגביה את מועד קבלת הבקשה בפועל 

דוחות  להפיק אינה מאפשרתשיטת זו והעברתה לשלב הטיפול הבא בשדה ההערות. 

 על שלבי התהליך ומידע כמותי על משך הזמן שעובר בכל אחת מהתחנות. 

באמצע שנת  בעבר נוהל גיליון מעקב בתוכנת אקסל אולם הפסיקו להזין בו נתונים

באינטרנט, הן בפנייה  MAST -. הבקשות מוגשות הן באמצעות מערכת ה2018

תושב שמגיש . פרונטלית למחלקת הגבייה, ולעיתים באמצעות פניה בדואר אלקטרוני
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בקשה באמצעות המערכת מצרף את המסמכים הרלוונטיים לבדיקת הבקשה כקובץ. 

  המסמכים מודפסים ומועברים בין התחנות.

ר  .א ח א ב  ק ע מ ת ה ו ע צ מ א ב ל  ה ו נ מ ו  ב א ט ל ר  ו ש י א ה ת  ק פ נ ה ך  י ל ה ת

ת  כ ר ע המ י ב ג ך ה כ ל ת  מ א ת ו מ ה  נ י א מתעדים בשדה  בכל שלב .ש

אולם שיטה זו אינה מאפשר  ההערות את העברת הבקשה בין שלבי התהליך 

לא כתוצאה מכך הפקת דוחות וגם אינה כוללת שיטה סטנדרטית להזנת נתונים. 

כמות הבקשות המוגשות, משך זמן ממוצע לטיפול ניתן לקבל מידע מדויק בדבר 

לפי סוג הבקשה, וכד'. כתוצאה מכך לכן לא ניתן לתכנן באופן מיטבי את הטיפול 

 בתחנות השונותבבקשות: לקבוע סדרי עדיפויות לפי מטרת הבקשה, לבדוק הספק 

 .הגורמים לעיכובים בבקשות את לנתחו

ם  .ב י ק פ ו מ ם  י ר ו ש י א ה ם  ה ב ם  י ר ק מ ל  ע ם  י ח ק ל ת  ק פ ה ו ב  ק ע מ ן  י א

ל  ע ה  ל ו ע ה ה  פ ו ק ת ר  ח א 9ל 0  . ם ו  נתונים להפיק פשוטה דרך איןי

 במהלך לתושב האישור הפקתל עד שעבר הזמן משך התפלגות סטטיסטיקת

 רהאישו מועד לבין הבקשה מועד בין התקופה בהם דוגמאות מספר להלן תקופה.

 :ודשיםח 4 מעל היו לתושב נמסרש

 הגשת תאריך לקוח/נכס מספר

 הבקשה

 מסירת תאריך

 האישור

 הזמן משך

 )בימים(

10771863 11.6.19 24.10.19 135 

392160007 26.6.19 24.10.19 120 

27223239 15.7.19 24.10.19 101 )*( 

) *  נבדקה הבקשה האישור מתן את לזרז וביקש גבייהה למחלקת התקשר התושב)

 יום. באותו עוד לתושב נופק והאישור אחרות( קודמות בקשות )לפני

 בבקשה טיפול .6

 לקבל מעוניין המבקש ולכן נכסים, למכירת עסקאות קידום לצורך האישור נדרש לרוב

 לפגוע עשויה ומשמעות האישור בהעברת עיכוב האפשרי. בהקדם האישור את

 .תושבל בשירות

ן .א י ל א ו ל ס ר מ צ ו ק ר מ ו ב ת ע ו ש ק ם ב י ס כ נ ם ב י י ו צ מ ם ה י נ י י נ ב  ב

ם י פ ת ו ש ם מ ה א ב ת ל ו ש ר ד ת נ ו ק י ד ת ב ו פ ס ו ר נ ב ע ת מ ק י ד ב  ל

ת ו ב ו ת ח ק ל ח מ ה ב י ב ג  מצריכה אינה משותף בבניין דירה המקרים ברוב .ה

 האישור צירוף בניה. לחריגות אפשרות אין וגם השבחה בהיטל חבות של בדיקה
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 סבב עבור הנדרש הזמן את לחסוך מאפשר היה התהליך בתחילת לתושב

 האישור. הפקת לאחר מבוצע רובשל החתימות

םל .ב י ת י ה ע ש ק ב ה ה נ י ת מ ת מ ק ל ח מ ה ב י י ב ג ד ה ה ע ת ר ב ע  ה

ך ש מ ה ה ל ק י ד ת ב ק ל ח מ ת ב ו ד י ד  נפרד בבניין נמצאת הגביה מחלקת .מ

 עובדת סרוק, ולא פיזי באופן הבקשה את לקבל הדרישה ובשל המועצה מבניין

 מעבירה מכן לאחר ורק ימים מספר במשך בקשותה את מרכזת הגבייה מחלקת

 דוגמאות: מספר להלן מדידות. לבדיקת אותן

 הגשת תאריך פניה מספר

  הבקשה

 מסירה תאריך

 למדידה

 בימים הפרש

440305 14/02/2019 7/3/19 21 

453578 11/03/2019 1/4/19 21 

441822 18/02/2019 10/3/19 20 

502852 12/06/2019 25/6/19 13 

506001 18/06/2019 25/6/19 7 

 המדידות חברת עם התקשרות .7

לפני כעשור התקשרה המועצה עם חברה המתמחה במתן שירותי מדידה כדי לערוך 

סקר נכסים )לצורך עדכון השטח עליו יש לגבות ארנונה(. לחברה מערכת מידע 

 ומיקום פרטי: כגון שונים חתכים פי נכסי מקרקעין על על מידע ( לניהולGISגיאוגרפית )

 .עדכניות ותמונות תיאור, שטחיהם, הנכסים שימושי, ציבוריים או\ו פרטיים נכסים

מוזנות למערכת  הבמסגרת ההתקשרות נציג החברה מבצע את המדידה ותוצאותי

 המידע. 

והתרשים של הנכס  רההחלטה על הזמנת מדידה מבוססת על בדיקת תצלום האווי

 המעודכן במערכת )המבוסס על המדידה האחרונה(.

א .א א ל צ מ ם נ כ ס ת ה ו ר ש ק ת ע ה ו צ י ב ת ל ו ד י ד מ היקף החיובים בגין  .ה

. ₪ 398,327 -הסתכם ב 2019ועד ספטמבר  2018עבודות מדידה החל משנת 

 החלה מאז שנים 5 מעל וחלפו מכרזי הליך מחייב ההתקשרות שהיקף למרות

  הספק. עם ההתקשרות

א .ב ו ל ר ד ג ו ת ה ו ח ו ם ל י נ מ ז ת ה ר ב ע ה ת ל ו ד י ד מ א ה ל י ו ד ד ת מ ו כ י  .א

 בעדכון עיכוב היה בהם רבים מקרים היו המדידות, תיאום לע אחראית לדברי

 צורך שגרר דבר טובה, הייתה לא המדידה ואיכות המידע במערכת המדידה
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 הנדסה מחלקת עובדת חוזרת. לבדיקה לנכס להגיע ואף נוספות מדידות לבצע

 שנדרשת מכך נובע בעבודה מהעיכוב חלק כי הסבירה בהיטלים לחיוב האחראית

  המדידה. נכונות על להסתמך ניתן לא שכן נכסל להגיע

א .ג ע ל צ ו ם ב ו ל צ ר ת י ו ת א נ ש 2 ב 0 1  החברה עם ההתקשרות חודשה לא .9

 ביישוב הנכסים של עדכניים אויר צילומי העדר ולכן הצילומים את שמבצעת

 מדידה. בביצוע הצורך לגבי מקדמית בדיקה על מקשה

ו .ד פ י ט ה ת  א ת  ו ב כ ע מ ת  ו ד י ד מ ה ת  ו א צ ו ת ן  ו כ ד ע ב ם  י ב ו כ י ן ע ת מ ב ל 

ם י ר ו ש י א  במרוכז נעשית החברה ידי על המידע במערכת המדידה עדכון .ה

 לא בארנונה חיובה חישובל במערכת נתונים עדכון לצורךש בעוד .בחודש פעם

 אין כיום התהליך. את מעכב הדבר לטאבו אישור הפקת שלצורך הרי נזק נגרם

 מספר או העיכובים היקף על זמינים נתונים ואין השירות טיב אחר מסודר מעקב

 :מדגם על המבוססות דוגמאות מספר להלן חוזרת. מדידה נדרשה בהם המקרים

 מספר

 לקוח

 הגשת נכס מספר

 הבקשה

 מסירה

 מדידהל

 קבלת

 המדידה

 הפרש

 בימים

 35 22.8.19 צוין לא 18.7.19  23648983

 41 22.7.19 צוין לא 11.6.19  520033689

36232742 392160007 12.6.19 2.7.19 9.9.19 89 

36103505 1007460012 7.3.19 7.3.19 )*( 1.5.19 55 

 632330000 11.3.19 12.3.19 1.5.19 50 

 

 המדידות לחברת העברה תאריך צוין לא מדידות, למחלקת הועבר )*(

 בניה בהיטלי חיוב .8

החיוב בהיטלים על חריגות בניה מהווה שלב משמעותי במתן אישור על העדר חובות 

והנו קריטי באפשרות לגבות את הסכומים המגיעים עבור היטלי מים, ביוב ובניה שלא 

  שולמו בעבר.

הוחל בסקר נכסים שכלל מדידות נכסים על מנת לעדכן את חיובי הארנונה  2006בשנת 

בהתאם למצב בפועל. במסגרת זו נגבו ההיטלים על חריגות הבניה אולם פעילות זו 

כששתי עובדות שעסקו בחיוב היטלים על חריגות סיימו את  2018הסתיימה בשנת 
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, באותם מקרים יזום של שטח מבנים עבודתן. מאז נערכו מספר בדיקות מועט לעדכון

  שבהם הייתה סיבה לכך.

טכנולוגיות" שמשמשת את הוועדה -הרישומים הקיימים במערכת המידע של "בר

. נכסים שנבנו לפני כן מחייבים בדיקה של 2011המקומית כוללת רישומים החל משנת 

בדת שמבצעת כתוצאה מכך נוצר עומס על העוהיתרי הבניה בארכיון דבר שגוזל זמן. 

את הבדיקה וגדל הסיכוי שעבור נכס שנבדק אין מדידה עדכנית שמייתרת את הצורך 

 במדידה חוזרת ובחיוב עבור היטלים.

החיוב נשלח בדואר ולאחר שהמבקש משלם, הקבלה נשלחת על ידי מחלקת הגביה 

 האישור. הפקתהבקשה מועברת לאגף הגביה לבמייל ואז 

ם .א י י ק א  י ל ר א ת ל  ע ן  י מ ז ע  ד י ם מ י ס כ נ ה ל  ש ן  ו ר ח א ה ה  ד י ד מ ה ך 

רו ס ה ח י נ ב ת  ו ג י ר ח ל  ש י  ו פ י בהעדר מידע זה לא ניתן להעריך פוטנציאל . מ

 חידוש סקר הנכסים. כדאיות על שעל בסיסו ניתן להחליט גביית היטלים 

 תיקי 60 ונמצא והיטלים אגרות במחלקת 27.11.19 בתאריך שנערכה בבדיקה .ב

 הגשת ממועד חודשים 3-מ למעלה חלקם טופלו, שטרם לטאבו אישור בקשות

 להלן: כמפורט הבקשה,

 נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט ההגשה חודש

 17 18 14 11  הבקשות כמות

 לחישוב בדיקות שנדרשות ככל עבודה. סעומ הנה לעיכוב הסיבה כי הוסבר

 הבקשה, הגשת תאריך של כרונולוגי סדר פי על מטופלות הבקשות בנייה חריגות

 קודם. תטופל קודם שהועברה שבקשה באופן

ם  .ג י ב ו י ם ח י ל ט י ה ר ב א ו ד ב ם  י ח ל ש ם נ ה ל ע  י ד ו ה ל י  ל ב מ ם  י ב ש ו ת ל

י נ ו ר ט ק ל א ה ר  א ו ד ה ת  ו ע צ מ א ב ו  א ן  ו פ ל ט ב ך  כ ל  . המשלוח בדואר ע

מוסיף זמן לתהליך ולעיתים אף אינו מגיע ליעדו. יתר על כן, המבקש אינו מודע 

 שהופק חיוב ולכן אינו יכול להסדיר את התשלום. 

ההמתנה לתשלום מתבצעת במחלקת ההיטלים ורק לאחר קבלת העתק קבלה  .ד

. שיטה להמשך התהליךלמחלקת הגביה חזרה  תמועבר הבקשהממחלקת הגביה 

פחות  אחר בקשות מעוכבותהמעקב עיכוב שכן במחלקה זו פוטנציאל לו יוצרת ז

     יעיל מאשר מחלקת הגביה. 
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 לתושב אישור הנפקת .9

 את מפיקה אשר הגביה למחלקת חוזרים הנלווה והדף המסמכים התהליך בסיום

 ידי על נוסף חתימות לסבב מועבר האישור למועצה. חובות העדר על לתושב אישורה

 הגביה מחלקת מנהלת ידי על המועצה, מהנדס בשם השבחה מחלקת מנהלת

  .המועצה גזברית לחתימת ולבסוף

ם .א י ר ו ש י א ם ה י ר ב ו תל ע מ י ת ת ח י ר ב ז ג ת ה ו ר מ ו ל כ ר ע נ ת ש ו ק י ד  ב

ת ו פ י ק ל מ י ע ד י י ל ע ם ב י ד י ק פ ם ת י ר ח  בודקת הגביה מחלקת מנהלת .א

 מיםהתחו את והשבחה היטלים מחלקת ומנהלת החובות העדר תקינות את

 את יםימ במספר מאריך חתימות לסבב הסופי האישור העברת .שבאחריותה

 או כוח מיופה ידי על חתימה של חלופה לעומת לתושב להעברתו עד הזמן משך

  דיגיטלית. חתימה
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 מסקנות

קיים  לא. כתוצאה מכך ו השוניםתהליך מתן האישור סובל מהעדר בקרה ושליטה על שלבי

וזיהוי  חודשיתתפוקה הסיבה לעיכוב הבקשה, מידע זמין לגבי משך הטיפול בכל תחנה, 

מצבים בהם קיים עיכוב לא מוצדק. העדר מידע ובקרה כאמור פוגע ביכולת לנקוט בפעולות 

 מתקנות.

עדכון ב מותנית (בארץכנהוג מספר רשויות )זמן קצר  משךבטאבו  אישוריהיכולת להפיק 

ביצוע סקר נכסים רציף הכולל יחס למצבם בפועל. מערכת המידע בהנכסים בשל נתוני 

שנוצר עקב להקטין את צוואר הבקבוק מיפוי חריגות בניה ומדידה שוטפת היו מאפשרים 

הצורך במדידת נכסים שסביר כי קיימת בהם חריגת בניה ובשל הצורך לבדוק ולחשב את 

 החיוב בגין היטלים.

 המלצות

 ארגון וניהול .1

נהל מעקב אחר שתפקידו ל אישור לטאבומומלץ להגדיר אחראי על תהליך הנפקת  .א

תהליך בדיקת הבקשה ומתן האישור מתחילתו ועד סופו, בין היתר: משך הטיפול 

 דיווח תקופתי על איכות השירות.  ,בכל תחנה, כל בעיה או עיכוב בתהליך

, ייעודיתת מערכת ממוחשב בצע את תהליך מתן האישורים באמצעותמומלץ ל .ב

על  להתריע, שלבכל הזמן בלמדוד את משך הבקשות, לרכז ולעקוב אחר שתאפשר 

עדכונים  לשלוחכולל, הזמן לעקוב אחר משך החריגה בלוחות הזמנים לפי תחנה, 

 דוחות בקרה ומעקב.להפיק לתושבים המבקשים את האישור ו

הגדרת זמני תקן שיכלול  בהתאם לשלבי התהליךמפורט הל עבודה ונ כיןמומלץ לה .ג

 .מעקב ובקרה ודיווח תקופתי על מדדי הביצועלביצוע השלבים השונים, 

מומלץ לבחון זמני ההמתנה למתן שירות במחלקת הגביה ואת הצורך בהוספת  .ד

 משימות הנדרשות כדי לספק שירות איכותי.עובדת כדי לתת מענה ל

 זמינות מידע למבקשי האישור .2

להגשת הבקשה מפורטות מומלץ לפרסם באתר האינטרנט של המועצה הנחיות   .א

 הנכס. ואת זמני התקן להכנת האישורים, בהתאם לסוג

לבירורים לגבי בקשות, כדוגמת כתובת דואר  התקשרותמומלץ להגדיר אמצעי  .ב

 אלקטרוני ו/או מספר נייד שבאמצעותו ניתן לקיים תקשורת במסרים מיידים.
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 אגרה .3

לבחון את היקף העבודה המושקע בהפקת האישורים ולעדכן את חוק העזר מומלץ  .א

 כך שסכום האגרה יהיה בהתאם לכך. 

מומלץ למספר את האישורים בסדר רץ, לרשום בטופס המעקב את מספר הקבלה  .ב

הופקה עבור אגרת הבקשה ולערוך בדיקה תקופתית כי ההכנסות מאגרות תואמות ש

 למספר אישורי הטאבו שניתנו.

 מערכת המידע .4

 בהיבטים הבאים:תהליך המומלץ לבחון חלופות למחשוב  .א

i. יכולת לזהות עיכובים בלתי מוצדקים בתהליך 

ii. .שיתוף מסמכים כדי להקטין תלות בהעברה פיזית  

iii.  על תפוקות וזמנים.הפקת דוחות 

 טיפול בבקשה .5

מומלץ להכין מסלול מקוצר לטיפול בבקשות שעומדות בקריטריונים המאפשרים מתן  .א

הועברה בעלות אישור מהיר שאינו כולל את כל השלבים )בית משותף, קרקע ריקה, 

 .(לאחרונה

 התקשרות עם חברת המדידות .6

 .GISספק לביצוע מדידות ועדכונם בתכנת מומלץ לבצע הליך מכרזי לבחירת  .א

 תנאי התקשרות המבטיחים עמידה בפרמטרים של איכות, זמינותמומלץ להגדיר   .ב

 ועדכון הנתונים במערכת המידע בסמוך למועד המדידה. 

 מומלץ לבצע צילום אוויר עדכני מידי שנה לפחות. .ג

 חיוב בהיטלי בניה .7

של תאריך המדידה מומלץ להוסיף שדה במערכת המידע שיאפשר להפיק דוחות  .א

שניתן יהיה לזהות נכסים שיש לבצע בהם מדידה האחרון לכל הנכסים על מנת 

 עדכנית.

מומלץ לקיים מדידות שוטפות של נכסים בהתאם לסבירות הימצאות חריגות בניה  .ב

ט"ז  254סעיף וזאת תוך שיתוף עם תוצאות סקר עבירות בניה שמחויב מתוקף 

 (.116תיקון )לחוק התכנון והבנייה 
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יועברו חיובים בהיטלים הקשר עם המבקש ירוכז בידי מחלקת הגביה. מומלץ כי  .ג

וב האפשרות להסדיר את הח למבקש עלודעה הוממנה תישלח מחלקת הגביה ל

 .התשלום ה עד להסדרתהכי הטיפול בבקשה מושיחד עם הסבר 

 העברת אישורים לתושבים  .8

מומלץ כי האישור לתושב ייחתם דיגיטלית על ידי הגזברית או לחילופין להאציל את  .א

 הסמכות למנהלת מחלקת הגביה. 
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 מעקב תיקון ליקויים
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 יישום ההמלצות ותיקון ליקוייםמעקב אחר 

 

הניהול בארגון ולקידום החיסכון וההתייעלות בו,  בהיות הביקורת כלי לשיפור

קיימת חשיבות רבה לתיקון הליקויים שהוצגו בדוחות הביקורת וליישום 

 ההמלצות תוך פרק זמן סביר.

מידת היישום מצביעה על מידת האפקטיביות של המועצה בתיקון ליקויים בדפוסי 

 פעולתה.

 :תבהתאם לחוק מבקר המדינה החל על מועצות מקומיו

בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקויים, שבראשו יעמוד "

בעל התפקיד המקביל לו באותו גוף  –המנהל הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי 

 .הצוות( –)להלן 

העלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר, ידון הצוות בדרכים לתיקון  

(, יקבל 1)א()28המועד הקובע כהגדרתו בסעיף הליקויים בתוך שישים ימים מ

החלטות בדבר תיקונם, וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר תוך 

 ".ימים מיום קבלת ההחלטות 15

 א לפקודת העיריות1ג 170סעיף  2005-חוק לתיקון פקודת העיריות התשס"ע ב 

לתיקון ליקויים שהגיש  כי צוות לתיקון ליקויים ידון בדרכים ובמועדים נקבע

הישנותם של ליקויים מניעת מבקר העיריה ושנדון על ידי המועצה ובדרכים ל

 .בעתיד

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר 

העיריה נדון על ידי המועצה וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו 

 .אחת לשלושה חודשים

.ד. לפקודת המועצות 13מתוקף סעיף  הוראות אלו חלות על המועצות המקומיות

 .המקומיות

קויים בישיבת המועצה שעסקה בדוח הביקורת יבמועצה מונה צוות תיקון ל

 בהתאם לתחום הנבדק.

ודן בהמלצות דוח הביקורת  2018קויים התכנס לאחרונה בנובמבר יצוות תיקון ל

 בנושא הסעות תלמידים.
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הוחלט לאמץ את מסקנות דוח  14.02.2019-ן במליאת המועצה שנערך בבדיו

הביקורת וההמלצות המופיעות לרבות המלצות ועדת הביקורת. המליאה החליטה 

 על הקמת צוות מעקב ליישום ההמלצות.

נדונו דוחות הביקורת  7.11.2019בישיבת מליאת המועצה לא מן המניין ביום 

דה ובנושא יישום דוח הגנת הפרטיות )אבטחת בנושא היבטים בתשלום שכר עבו

 .2017 –מידע(, התשע"ז 

מליאת המועצה אימצה את המלצות המבקר ואת המלצות ועדת הביקורת ומינתה 

 שני צוותים לתיקון הליקויים. 

בו נרשם כי  2018בישיבה נדון דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 

וכי במועצה אין נהלים כתובים. הוחלט על וועדות המועצה התכנסו פחות מהנדרש 

מינוי צוות תיקון ליקויים וכי עליו להגיש את המלצותיו תוך שלושה חודשים 

 מהיום. 

להלן טבלה המתארת את סטאטוס יישום ההמלצות ותיקון הליקויים בדוחות 

 הביקורת בשנתיים האחרונות:
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 בנושא הסעות תלמידים 2017מדוח ביקורת לשנת 

 סטאטוס משימה תיאור משימה ממצא סעיף' מס

לא נקבעו נהלי עבודה שיסדירו  .א1

 את התפעול והבקרה על התחום.

לכתוב קובץ נהלי עבודה שיגדיר את סדר הפעולות האחראי לבצען, 

 לוח הזמנים והבקרה על האיכות לרבות הדיווחים הכספיים.

יישום ההמלצה מותנה 

 2019בעיבוי כ"א בשנת 

לא הוכשרה ממלאת מקום  .ב1

 לרכזת ההסעות.

התפקיד אויש, אולם  לאייש את תפקיד רכז התחבורה כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך

מנהלת המחלקה בחופשת 

 מחלה ממושכת.

מנהלת מחלקת ההסעות מבצעת  .ג 1

את כל שלבי העבודה בניגוד 

הפרדת התפקידים: לעיקרון 

הזמנת הסעות ואישור 

 החשבוניות לתשלום.

רכז התחבורה יבדוק אילו הסעות בוצעו במהלך החודש ויבדוק את 

חשבונות חברת ההסעה. מומלץ שאישור חשבונית חברת ההסעות 

יעשה הן על ידי מנהלת מחלקת ההסעות והן על ידי רכז התחבורה. 

וודא את התאמת תמנהלת החשבונות הרושמת את החשבונית 

 התעריפים בחשבונית לתעריפי המכרז.

רכזת הסעות מטפלת 

 בתחום לבדה.

לא נעשה שימוש בתוכנה ייעודית  .ד1

 לניהול מערך ההיסעים.

להטמיע תוכנה לניהול מסלולי ההסעות, שעות האיסוף והפיזור 

 ונתונים על התלמידים המוסעים

 לא יושם

אגף החינוך ואגף הרווחה  .ה1

באופן עצמאי וללא  מטפלים

 תיאום בהסעות.

שקול לאחד את הטיפול בהסעות אגף הרווחה המתבצעות על ידי ל 

 אותו קבלן הסעות שמבצע את הסעות התלמידים
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 סטאטוס משימה תיאור משימה ממצא סעיף' מס

ההסעות באגף החינוך ובאגף  .ז1

 הרווחה מנוהלים בנפרד.

יבחן בין היתר אפשרות לאיחוד הפעילות בשני האגפים תחת מחלקת 

 אחת .לוגיסטיקה והיסעים 

יישום ההמלצה מותנה 

 בעיבוי כוח האדם.

 מכרז הסעות 2

המכרז אונו תואם לנוסח האחיד  .ב2

כמתחייב מהוראות משרד 

 החינוך

טופל במכרז האחרון מס'   נוסח המכרז יהיה תואם לנוסח האחיד שאושר על ידי משרד החינוך.

 . 18-מאוגוסט 20/ 2018

לא נמצא אישור היועץ המשפטי  .א2

התאמת החוזה לתנאי משרד על 

 הפנים.

היועץ המשפטי יאשר ההתקשרות עם קבלן ההסעות שיבחר במכרז 

 כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 בוצע

 הסעות חינוך מיוחד

עלות החלופות אינה מובאת בפני  .א3

משתתפי הישיבה בה מחליטים 

 על השמת תלמידים.

השיבוץ של  מנהלת מחלקת ההסעות תהיה חברה מייעצת בוועדת

 .החינוך המיוחד

תיבחן עלות ההסעה בבחינת החלופות השונות בעת קבלת ההחלטה 

 תלמידים למוסדות לימוד מרוחקים.ת על השמ

לא מיושם משום שמנהלת 

המחלקה בחופשת מחלה 

 ממושכת.

 מלווים בהסעות
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 סטאטוס משימה תיאור משימה ממצא סעיף' מס

אין מעורבות בבדיקת ובחירת  .א4

מלווים כדי לוודא עמידתם 

 בתנאי חוזר מנכ"ל.

לקיים בקרה שוטפת אחרי נוכחות התלמידים בהסעות על ידי בדיקה 

מול מוסדות החינוך וההורים על מנת להימנע מתשלום על הסעות 

 שאינן נדרשות

 לא יושם. 

לא מקבלים דוחות שעות של  .ב,ג4

 המלווים.

לא נערכות בדיקות פתע לוודא 

 נוכחות מלווים בהסעות.

לא אוכפים את הדרישה כי 

ההסעות לא תחליף חברת 

מלווים אלא בתיאום מראש 

 ובכתב עם נציג המועצה.

משאבי האנוש יבדקו את התאמת המלווים שמעסיק הקבלן לתפקיד 

 וכי אין להם הרשאות פליליות שעלולות לסכן את הילדים.

ועדה לתיקון לקויים החליטה כי מנהלת מחלקת ההסעות תערוך 

 פקיד.ראיונות למלווים חדשים בטרם יכנסו לת

ועדת ביקורת המליצה כי יערכו ביקורות פתע על זהות המלווים על 

 מנת לוודא כי אושרו על ידי מחלקת משאבי האנוש.

ועדת הביקורת המליצה כי מחלקת משאבי האנוש תקבל את נתוני 

הנוכחות ותלושי השכר של המלווים ויבדקו את תקינות החשבון 

בנוסף לבדיקה של מנהלת שמוגש על ידי הקבלן בגין הליווי וזאת 

 מחלקת ההסעות. 

 

 

 

 לא יושם.
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 סטאטוס משימה תיאור משימה ממצא סעיף' מס

 הסעות חינוך רגיל

לא נקבעו תבחינים לזכאות  .א5

להסעה מאורגנת לתלמידים 

שאינם זכאים לפי קריטריון 

 מרחק.

מומלץ לקבוע קריטריונים שוויוניים להסעה מאורגנת ולחלוקת יתרה 

 קריטריון מרחק.לכרטיסי רב קו לתלמידים שאינם זכאים לכך על פי 

לבדוק האם יש יוצאים 

 מהכלל.

לא מנוהל מלאי כרטיסים  .ב5

 שמחלקים לתלמידים. 

הנהלת החשבונות תקיים בקרה על התשלומים לחברות תחבורה 

 ציבורית על ידי השוואה לרשימת התלמידים הזכאים.

 

 רה על קבלן ההסעותקב

חברת הניהול לא ביצעה  .א6

בהיקף ביקורות על ההסעות 

 שהוסכם.

להכין רשימת תיוג לבדיקות שיש לבצע כדי לוודא את קיום דרישות 

 החוזה עם חברת ההסעות.

 לא רלוונטי. לא נשכרו 

נערכו ביקורות פתע בהיקף  .ב6

 מצומצם.

לקיים ביקורת פתע בהסעות בהיקף התואם את מספר המסלולים, 

 לתעד את תוצאותיהן ולהטיל קנסות על הפרות. 

 מיושםלא 

לא נעשה שימוש בבקרה  .ג6

באמצעות מערכת לניהול ציי 

רכב של קבלן ההסעות לבדיקת 

 מסלולים ומועדי הגעה.

מסלולי ההסעה באמצעות קבלת קוד כניסה לקיים מעקב שוטף אחרי 

למערכת לניהול צי רכב שהקבלן מחויב להתקין בכל כלי הרכב. 

באיסוף או פיזור הבדיקה נועדה לאתר סטיות מהמסלול, איחורים 

 ושילוב תלמידים מרשויות אחרות ללא קבלת הסכמה מראש.

 לא יושם
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אין תיעוד לכל הפניות והתלונות  .ד6

ולכן לא ניתן לדעת מה תדירותן 

 ומידת חומרתן.

לנהל יומן מעקב אחר תלונות הורים ומוסדות חינוך על מנת לתעד את 

ר את תהליכי מהות התלונות ואת אופן הטיפול בהן על מנת לשפ

 העבודה ולבחון את איכות השירות שניתן על ידי חברת ההסעות.

 לא יושם

 בטחון ובטיחות 

לא מבצעים את הפעולות שרכז  .א7

 3.2.4תחבורה אמור לבצע לפי 

 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

לרכז את כל דרישות והנחיות הבטיחות שפרסם משרד החינוך ולהכין 

 תוכנית עבודה ליישומן.

 לא יושם

קצין הבטיחות אינו עורך בקרה  .ב7

 על חברת ההסעות. 

לא התקבלו אישורי משטרה 

 עבור כל הנהגים.

לערוך בקרה שוטפת אחר זהות הנהגים וכי קיימים כל האישורים 

הרלוונטיים עבורם העדר עבירות מין, רישיון הסעת תלמידים, אישור 

 רפואי וכדומה.

 לא יושם

נושאי הדרכות אין התאמה בין  .ג7

הנהגים על ידי חברת ההסעות 

לדרישות המופיעות בחוזר 

 המנכ"ל.

קצין בטיחות בתעבורה יעביר לנהגים השתלמויות כמפורט בחוזר 

 .מנכ"ל משרד החינוך  בתיאום עם קצין הבטיחות של חברת ההסעות

 לא יושם
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לא בודקים את פעולת קצין  .ד7

הבטיחות של חברת ההסעות 

ין רשימת ואת ההתאמה ב

הרכבים לבין הרכבים בהם 

 נעשה שימוש בפועל.

קצין הבטיחות בתעבורה יוודא כי התקבלו כל האישורים על כלי 

הרכב המשמשים להסעות ויערוך ביקורת תקופתית כדי לוודא שכל 

כלי רכב חדש יעמוד בדרישות שהוגדרו בחוזה וכי גם כלי רכב 

 בכל הדרישות. ששייכים לקבלני משנה שמעסיק הקבלן עומדים

 לא מיושם

לא נערכת בדיקה של היבטי  .ה7

הביטחון כנדרש בחוזר מנכ"ל 

 .( 4.2)סעיף .

קצין הביטחון האחראי על מוסדות החינוך ימפה את בתי הספר 

ומספר התלמידים המרבי המצטבר בתחילת יום הלימודים ובסיומו 

 ויגבש תכנית אבטחה בשיתוף משטרת ישראל.

 

 לא בוצע

 על חשבונות ודיווח למשרד החינוךבקרה 

מאשרים תשלום מבלי לבדוק  .א8

ביצוע הנסיעות בפועל. רלוונטי 

לקווים בהם ייתכן כי עקב מחלה 

או היעדרות הנסיעה אינה 

 מתבצעת.

אישור חשבונות קבלן ההסעות יבוצע על סמך בדיקה המאתרת 

 .היעדרויות של תלמידים מההסעות

 לא מיושם
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בתעריפים  נמצאו פערים .ב8

ששולמו לבין אלו שנקבעו 

 במכרז.

הנהלת החשבונות תבדוק את תעריפי ההסעות והלווי בחשבונות כי 

 הנם תואמים לאלו שנקבעו במכרז.

בוצע במסגרת הקמת 

הזמנת עבודה לקבלן 

 2019ההסעות בשנת 

נמצא הפרש בין הסכומים  .ג8

המדווחים למשרד החינוך לבין 

 אלו ששולמו בפועל.

להשוות בין התשלומים בגין ההסעות עבור שנת לימודים לבין הדיווח 

עליהם למשרד החינוך על מנת לאתר טעויות בהזנת הנתונים למערכת 

 הדיווח של משרד החינוך.

מבוצע על ידי משרד רואי 

חשבון שמבצע בקרה על 

ההכנסות ממשרד החינוך. 

 נא לקבל ניירות עבודה.

דיווח חסרה בדיקה על שלמות ה .ד8

למשרד החינוך על התלמידים 

 הזכאים לליווי.

לבדוק על בסיס שנתי את התלמידים הזכאים לליווי ולוודא כי כולם 

 דווחו למשרד החינוך.

מבוצע על ידי משרד רואי 

חשבון שמבצע בקרה על 

ההכנסות ממשרד החינוך. 

 נא לקבל ניירות עבודה.

לא הוגדרו בכתב המשימות שעל  .ה8

החיצוני לבצע ולא הוגדרו היועץ 

 הבקרות על טיב עבודתו.

להגדיר את הבדיקות שעל היועץ החיצוני לבצע בנושא בקרה על 

ההכנסות ממשרד החינוך ולבדוק את ניירות העבודה התומכים 

 במסקנותיו.

 לא יושם
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חסרים נהלי עבודה כתובים שיסדירו  .א1

את הבקרה על תשלומי השכר ועל 

הממשק הקיים בין מחלקת משאבי 

 אנוש למחלקת השכר. 

אמנם קיימות הנחיות ו/או נהלים 

ביחס לפעילות מסוימת אולם אין נוהל 

 .מפורט לעיון כלל העובדים

מומלץ לכתוב קובץ נהלי עבודה לכלל התהליכים הקשורים 

בתשלומי שכר עובדים שיגדיר את סדר הפעולות, האחראי 

לבצען, לוח הזמנים והבקרה על האיכות. רצוי לבחון מידי שנה 

 את עדכניות הנהלים ולהתאימם לשינויים בתהליכי העבודה. 

 יש להעביר הודעות פרטניות לעובדים שאינם מבצעים את

 הנחיות המועצה או הוראות החוק ולתייק אותן בתיק העובד.

יש טיוטה שעברה למנכ"ל 

וממתינה להערות  הולוועד

 ואישור.

עובדים חדשים אינם מקבלים חוברת  .ג1

המסכמת את חובותיהם וזכויותיהם 

בהתאם לחוקת העבודה. לדברי 

מנהלת מחלקת משאבי אנוש, יש 

של חוברת כזו אך לא ניתן היה לבצע ב

 .שנת הבחירות

מומלץ להעביר הנחיות ומזכרים תקופתיים לעובדים בדבר 

חובותיהם וזכויותיהם בנושא שכר וכן לעדכנם בהתאם 

 לשינויים בהוראות החוק, התקנות והפסיקה הרלוונטיים.

יש להפיץ את החוברת לידיעת כלל העובדים אשר נכללים תחת 

 חוקת העבודה החדשה.

הוכנה טיוטה לחוברת 

יי העובד" הממתינה "ח

לאישור המנכ"ל וסיום 

 עריכה.
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אין הליך של משוב והערכת עובדים  .ד1

כבסיס לקידום, הצבת יעדים והתאמת 

 התגמול לביצוע.

לקיים שיחת משוב אחת לחצי שנה בה ישקפו לעובדים את 

בכך יהיה ניתן ליצור קשר ישיר בין תפקודם/ הערכתם וכו'.  

פרמטר העלאת השכר לבין תפקוד העובד ולמנוע אי אלו 

 לא עניינים. שיקוליםטענות ביחס לקידום עובדים על בסיס 

הוכן טופס משוב וטיוטת 

נוהל לגבי עיתוי עריכת 

המשוב. יועבר למנכ"ל 

 וראש המועצה לאישור.

 ניהול תיקי העובדים נעשה בקלסרים .א1.1

 ללא גיבוי במערכות המידע

יש לגבות את החומר המצוי בתיק האישי של כל עובד למערכת 

ממוחשבת על מנת שלעתיד יהיה בידי המועצה מסמכים 

 רלוונטיים לצורך התגוננות מתביעות.

נחתם הסכם עם חברת 

אוטומציה להטמעת מודול 

 ITTIמשאבי אנוש ועם 

 לסריקת תיקי העובדים.

בתכנה לניהול משאבי  לא משתמשים .ב1.1

אנוש כמקובל, רוב העבודה מתבצעת 

 באופן ידני

עדכון ביחס לעובד מסוים, בין אם 

בדרגה או רכיב שכר המידע לא בהכרח 

עובר באופן תקין בין מחלקת משאבי 

אנוש למחלקת השכר, ואם עובר זה 

 באופן ידני מה שמוביל לטעויות.

י אנוש הכוללת יש לבחון מעבר לשימוש בתכנה לניהול משאב

ניהול הדרכות עובדים, תהליכי גיוס, ניהול מסמכים דיגיטלי 

 וכו'.

 זהה לסעיף קודם.
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לא נערכה בדיקה מטעם מחלקת  .ג1.1

משאבי אנוש ביחס לרישום וזהות כל 

 .עובד חדש במחלקת השכר

 בתהליך ביצוע. 

לא קיים ממשק אוטומטי בין מערכת  2.1

ות משאבי אנוש ובין מערכת הנוכח

לבין מערכת השכר, כך שמחלקת 

השכר נדרשים להקליד באופן ידני 

פעולות שנעשו בדיווחי נוכחות של 

 עובדים לדוגמה.

מומלץ להטמיע מערכת אינטגרטיבית למחלקת משאבי אנוש 

ומחלקת השכר, באופן שהנתונים יעברו בין המערכות באופן 

מהזנות אוטומטי, ללא התערבות גורם אנושי. בכך ניתן להימנע 

ידניות כפולות של נתונים העובדים ולהימנע מטעויות אנוש 

ועומס עבודה שאינו הכרחי. יתרון נוסף הינו תיעוד תיקי 

 העובדים כמסמכים דיגיטליים.

בוחנים את הצורך 

בהחלפת מערכת הנוכחות 

כדי ליצור אינטגרציה עם 

 מערכת השכר.

לא קיימת הנפקה שיטתית של דוחות  .א3.1

לאיתור טעויות בתלושי השכר חריגים 

 טרם הנפקתם הסופית.

 מיושם להפיק דוחות חריגים לשם שיפור הבקרה.

מחלקת משאבי אנוש אינה בודקת את  .ב3.1

תקינות תלושי השכר המונפקים על 

 ידי מחלקת השכר.

בטרם הנפקתם של דוחות השכר הסופיים יש להעביר את 

 התלושים לאישור מחלקת משאבי אנוש.

משאבי אנוש  מנהלת

מקבלת דוח נטו לצורך 

השוואה לחודשים קודמים 

כדי לזהות חריגים ולבדוק 

 טעויות.
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לא קיימת הפרדה בין הגורם המקים  .א4.1

את העובדים במערכת השכר לבין 

הגורם אשר עורך את תלושי השכר 

בפועל כאשר שתי עובדות מחלקת 

השכר מבצעות את כלל הפעולות של 

 הפקת תלושי השכר.

מומלץ לקיים הפרדת תפקידים בין העובדים המעורבים 

 בתהליך השכר, באופן שיאפשר בקרה של עובד אחד על משנהו.

לקיים חלוקת אחריות בין עובדות מחלקת השכר בכל הקשור 

בהזנת נתוני שכר והפקת תלושים על פי היחידות האורגניות 

השונות. באופן זה, כל עובדת תבצע בקרה על תלושי השכר 

 הופקו על ידי חשבת השכר השנייה.ש

 ראה סעיף קודם. 

קיימת הרשאה לגזבר לעדכון הנתונים  .ב1.4

 המנוגדת לעיקרון הפרדת תפקידים.

נמצאו הרשאות פעילות לעובדים 

 שסיימו את עבודתם.

לעדכן את ההרשאות לביצוע פעולות במערכת השכר ובמערכת 

עובדים אשר סיימו הנוכחות, על פי תפקידי העובדים ולהסיר 

 את עבודתם במועצה.

 לא בוצע במערכת השכר.

במערכת הנוכחות החל 

תהליך לביטול הרשאות 

 לגורמים לא רלוונטיים 

נמצאו חריגות בדרגות ביחס לחוקת  2

העבודה של השלטון המקומי, טעויות 

בהקלדת נתוני וותק, דרגות, שימוש 

 לא נכון בסמלי התשלום.

פתיות לעובדות משאבי האנוש ומחלקת לקיים השתלמויות תקו

 השכר.

 לבצע בקרה תקופתית של תלושי השכר על ידי מומחה בתחום. 

מומלץ להגדיר תהליך הכנת שכר מובנה, כולל השלבים ולו"ז 

 לסיום כל שלב בהליך.

 לא בוצע
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עובדים אשר דיווחו על  117נמצאו  .1.4

שעות עבודה  12 -עבודה של למעלה מ

ירה על חוק שעות ביום. מהווה עב

עבודה ומנוחה וחושף את המועצה 

 לסנקציות.

שעות עבודה אלא לאחר  12 -יש לאסור עבודה של למעלה מ

קבלת אישור חריג מאת הגורם הרלוונטי ולקיים תדריך מתאים 

 לעובדים.

 2020החל מתחילת שנת 

 לא היו מקרים כאלו.

ישנם עובדים אשר מבצעים שעות  2.4

עבודה מרובות בחודש מעבר להיקף 

 שעות העבודה המותרות בחוק. 

ניתנו הנחיות לעובדים  יש לאסור על שעות עבודה נוספות ללא קבלת אישור מראש.

שלא ישולמו שעות נוספות 

ללא אישור חתום מראש. 

בהמשך יפורסמו נהלים 

 ברורים.

חלקת השכר לא קיים דיווח מיידי למ 2.5

על סיום עבודתם של חלק מן העובדים 

ו/או יציאה לחופשת לידה למשל, כך 

שבפועל מונפקים תלושי שכר גם 

לעובדים אשר סיימו בפועל את 

העסקתם במועצה. טעויות אלו אינן 

ניתנות לקיזוז שכן מדובר בעובדים 

 אשר סיימו את העסקתם.

משאבי אנוש מכין אגף  יש לדווח למחלקת שכר על סיום עבודה.

מכתב סיום העסקה 

ומעביר העתק במייל 

למחלקת שכר וגם כריכוז 

בסוף כל חודש. קיים 

שיתוף הפעולה הדוק עם 

 מחלקת השכר.
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' מס

 סעיף

 סטאטוס משימה תיאור משימה ממצא

העובדים אינם מדווחים על שעות  1.6

כוננות באופן מפורט כנדרש אלא 

באופן כללי ולכן לא ניתן לדעת 

באילו ימים וכמה שעות היה העובד 

ל מנת לוודא תשלום בכוננות ע

 כראוי. 

עובדים שקיבלו כוננות לא קיבלו  90

 תוספת שכר בגין קראית פתע.

עובדים בתפקידים משרדיים 

מקבלים תוספת כוננות מדי חודש, 

 שלא לצורך.

יש להקפיד על קיום אסמכתאות מלאות ומפורטות חתומות 

בידי העובד והממונה בגין כל תוספת שכר המחייבת פירוט, 

 דיווח כוננות, דיווח מפורט של הנסיעות בתפקיד וכד'. כגון:

לערוך נוהל מסודר המגדיר את הדיווח ביחס לשעות כוננות, 

התשלום עבור אותן שעות, אישור ממונה ישיר לשעות הפעילות 

בפועל. כמו כן יש לבצע בדיקה אילו עובדים זכאים בכלל לקבל 

 שעות כוננות

 בתהליך.

הופץ מסמך שמחייב כל 

בד להחתים את הממונה עו

עליו בטרם יועבר למחלקת 

 השכר.
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' מס

 סעיף

 סטאטוס משימה תיאור משימה ממצא

העובדים מדווחים על החזר הוצאות  .2.6

נסיעה משתנות ללא פירוט הנסיעות 

וכמות הק"מ כאשר עפ"י ההנחיות 

ניתן פטור לעובדים ביחס לפירוט 

ק"מ בלבד. אם  500 -הנסיעות עד ל

ק"מ, עליו  500העובד מבקש מעל 

ת, מהותם לצרף פירוט של הנסיעו

 החל מהק"מ הראשון.

 500 -יש לחדד בפני העובדים כי דרישת החזר נסיעות מעל ל

ק"מ לא תיבחן ללא קבלת פירוט של מהות הנסיעות, כמות 

 הק"מ וכו' החל מהק"מ הראשון. 

לתת הנחיה תואמת למחלקת השכר כי אין להעביר תשלום ללא 

 .פירוט כאמור

הופצה לעובדים הנחיה 

שאושר לו מעל שכל עובד 

ק"מ יפרט את  500

 הנסיעות שביצע.
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 בנושא יישום תקנות הגנת הפרטיות 2018דוח ביקורת לשנת 

' מס

 סעיף

סטאטוס  תיאור משימה ממצא

 משימה

מנהל הרשת מונה גם כממונה על  .א1

אבטחת המידע של המועצה בהתאם 

בפועל   --לחוק הגנת הפרטיות 17לס' 

מנהל הרשת אינו ממלא את תפקידו 

כממונה על אבטחת המידע בשל חוסר 

 זמן )לטענתו(.  

למנות עובד או גורם חיצוני בעל ניסיון ורקע בתחום ולהעמיד לרשותו את 

התפקיד ולמסד את הממשקים בינו לבין המשאבים הדרושים לביצוע 

 מנהלי המאגרים והנהלת המועצה.

 לא בוצע

ההחלטות וההוראות ביחס לאבטחת  .ב1

המידע מתקבלות בפועל ע"י המנמ"ר 

 אשר אליו כפוף מנהל הרשת.

הממונה על אבטחת המידע יהיה כפוף ישירות למנהלי המאגר או לנושא 

 המאגר.משרה בכירה הכפוף ישירות למנהל 

 לא בוצע

אין תיעוד מקיף של פעולות בקרה  .ג1

הנעשות מטעם הממונה על העמידה 

 בדרישת התקנות לאבטחת המידע.

 לא בוצע לתקנות הגנת הפרטיות. 3להכין תכנית בקרה שוטפת בהתאם לתקנה 
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' מס

 סעיף

סטאטוס  תיאור משימה ממצא

 משימה

עובדי מפתח אינם מכירים את  .א2

הנהלים הקיימים ]נוהל הרשאות 

חוק גישה למערכות מידע, נוהל 

הגנת הפרטיות[, לא קיים יישום של 

 הנהלים ואין בקרה על יישומן. 

הנהלים אינם מפורסמים בפורטל 

 האירגוני.

לעדכן את קובץ הנהלים המגדיר את הפעולות הנדרשות לאבטחת מידע, 

 .הגורם האחראי ומה מנגנוני הבקרה אחר יישומם

לידיעתם של יש להעלות את הנהלים לפורטל, יש להביא את הנהלים 

מנהלי המאגרים על מנת שאלו יקיימו פגישה לצוות העובדים תחת 

 מחלקתם לצורך העברת הנהלים.

 לא בוצע

מרבית מנהלי מאגרי המידע לא  .ב2

מודעים לחובותיהם ולא נוקטים 

 בפעולות ליישומן.

לקבוע הרשאות גישה למאגר  3מנהלי מאגרי המידע המנויים בתקנה 

של מורשי הגישה, להחתים את מורשי הגישה על המידע, לנהל רשימה 

התחייבות לשמירה על סודיות, לנקוט אמצעי אבטחה סבירים, לבצע 

 בדיקות תקופתיות.

 לא בוצע

לא נמצא תיעוד לפעולתה של הוועדה  .ג2

להעברת מידע אשר אחראית על 

קביעת כללי גישה, בחינת בקשות 

למסירת מידע ולהגדיר דרישות 

 אבטחה.

 צעלא בו 
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' מס

 סעיף

סטאטוס  תיאור משימה ממצא

 משימה

בנהלים הקיימים חסרה התייחסות  .ד2

להוראות למורשי הגישה במאגרי 

 המידע בחלק מן הנושאים.

הגישה במאגרי  יש להשלים את החסר ולהוסיף הוראות ביחס למורשי

המידע. לאחר העדכון יש להפיץ את הנהלים החדשים ו/או לחילופין לוודא 

 עדכון הנהלים קודם להפצת הנוהל בפורטל וכן העברתו למנהלי המאגר.

 לא בוצע

אין מיפוי מלא של הרשת ומערכות  .ה2

 המידע.

להשלים ולחדד מיפוי של המידע הרגיש והנתונים הנכללים במאגרי 

סוג יישום, ייעוד המידע, רשימת המשתמשים, יישומים, מיקום המידע )

 המידע(.

 לא בוצע

את המנמ"ר לא קיים תיעוד לבחינת  .ו2

 הצורך בעדכון הנהלים.

יש לדרוש מאת המנמ"ר עריכת ביקורות בכתב והגשת סיכום שנתי בו 

 יציין מדוע יש ו/או אין צורך בעדכון הנהלים.

 לא בוצע

של כניסות ויציאות לא קיים תיעוד  .3

מחדר השרתים, לא נבדקים אמצעי 

האבטחה הפיזיים אצל רוב ספקי 

 השירות.

בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית, ינקוט אמצעים 

ולתיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים שבהם מצויות המערכות  לבקרה

רכות ושל הכנסה והוצאה של ציוד אל מע ( 1 ()א) 5המפורטות בתקנה 

 המאגר ומהן.

 לא בוצע

עובדים אינם עוברים מבדקי מהימנות  .א4

 .לתפקידים רגישים

לבצע בדיקות מהימנות עובדים הנחשפים למידע רגיש ולוודא כי חותמים 

 . על הצהרות סודיות

 לא בוצע
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' מס

 סעיף

סטאטוס  תיאור משימה ממצא

 משימה

אין הדרכה לעובדים חדשים בנושאי  .ב4

אבטחת מידע ו/או לעובדים אשר 

המחייבים שינוי עוברים בין תפקידים 

 הרשאות

מומלץ להקפיד על הדרכות תקופתיות ולוודא כי כל העובדים מודעים 

לסיכונים בחשיפת מידע רגיש לאמצעים הבסיסיים כדי למנוע חשיפתו 

 ושימוש לא נאות בו.

ככל ושינוי ההרשאה מחייב הדרכה, על מנהל המאגר לוודא מתן הדרכה 

 שים.כאמור.  לוודא מתן הדרכה לעובדים חד

 לא בוצע

לא כל העובדים חתומים על הסכם  .ג4

 .סודיות

יש לבצע בדיקה מקיפה וכלל העובדים אשר לא חתומים על הסכם 

 להחתימם. -סודיות

 לא בוצע

לא קיים תיעוד מלא של כלל הליכי  .5

בקרת ההרשאות במערכת כאמור 

 8בתקנה 

בנושאים להקים ועדת היגוי שתהיה אחראית להגדיר את המדיניות 

הקשורים לאבטחת המידע )מתן הרשאות, העברת מידע לצדדים 

 שלישיים, אישור תכניות עבודה ובקרה על יישומן(

 לא בוצע

לא בוצע מיפוי עדכני של מדיניות  .ג6

הסיסמאות אצל ספקי היישומים 

 ועמידותם בתקנות

מומלץ למפות ולתעד את המשתמשים בכל אחד מהמאגרים ואת 

 )איזה תחומים, צפייה או שינוי(.ההרשאות שלהם 

 לא בוצע

לא בכלל המערכות ולא בעבור כל  .ב6

המשתמשים מתבצעת החלפת סיסמה 

 יום כנדרש. 180תוך 

 לא בוצע 
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' מס

 סעיף

סטאטוס  תיאור משימה ממצא

 משימה

לא מוגדרת נעילת משתמש לאחר  .ד6

 .מספר ניסיונות התחברות שגויים

יש לדרוש מאת הספקים שינוי הגדרות כך שלאחר שגיאה בסיסמת 

 ניסיונות לדוגמה, החשבון יינעל. 6 -למעלה מהמשתמש של 

 לא בוצע

סגירת הרשאות אינה מתבצעת עם  .ה6

 סיום העסקת העובדים.

 לא בוצע לסגור הרשאות לעובדים שסיימו לעבוד.

ספק מאגר המידע אינו מדווח  .7

למועצה לגבי אירועים חריגים 

כדוגמת כניסה מאוחרת למאגרי 

המידע ו/או כניסה שלא בשעות 

 הפעילות ו/או ימי העבודה. 

העובדים אינם מודעים לקיום מנגנון 

 בקרה כאמור.

לערוך בדיקות חדירה וסקרי סיכונים על ידי ספק חיצוני המתמחה 

 א כי האמצעים שננקטו אכן אפקטיביים.בתחום זה על מנת לווד

 לא בוצע

מנהלת מחלקת המכרזים אינה   .8

מודעת לחובה הקיימת לכלול באופן 

מפורש בהסכם ההתקשרות מול גורם 

חיצוני לצורך קבלת שירות הקשור 

בגישה למאגר את מלוא הנושאים 

 .15המפורטים בתקנה 

הכנסת הוראות בעת התקשרות עם נותן שירותים חדש חלה חובה על 

 התקנה בהוראות הסכם ההתקשרות. לידיעת היועמ"ש.

 לא בוצע
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' מס

 סעיף

סטאטוס  תיאור משימה ממצא

 משימה

לא קיים נוהל לביצוע גיבוי, שחזור  .9

ותיעוד של הליכי מידע כנדרש 

. קיימת רק הנחיה 18בהתאם לתקנה 

 כללית.

יש להפוך את ההנחיות הקיימות לנוהל ולאחר מכן להפיצו לכלל הנוגעים 

 בדבר.

 לא בוצע

מתקיים הליך סדור לתיעוד לא  .10

פעולות המתבצעות למילוי דרישות 

 התקנות

 לא בוצע יש לתעד את הפעולות שננקטו כדי למלא את דרישות שנקבעו בתקנות.
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 1950 - צו המועצות המקומיות, תשי"א’, מתוך פרק א

 ועדת ביקורת .122

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. .א

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת. .ב

ובלבד  מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה .ג

שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות, 

ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה בה יהיה לפחות חבר אחד של 

 מיוצגת בוועדת ההנהלה.

זולת  יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, .ד

 אם הייתה במועצה סיעת אחת בלבד.

 {ז”ד תשנ”תיקון: תשכ}תפקידי ועדת הביקורת  . א.122

 תפקידי ועדת הביקורת: האל  .א

המדינה ושל נציב תלונות הציבור על ח ביקורת של מבקר ”לדון בכל דו (1)

 המועצה ;

ח של מבקר ”ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו”לדון בכל דו (2)

 המועצה.

 ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;”לדון בכל דו (3)

 עקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת;ל (4)

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה. .ב
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 (ז”תיקון : תשנ)וסמכויותיו מבקר מינוי ’: סימן ב

 {ז”תיקון תשנ}מינוי מבקר המועצה   א. 145

למועצה  המועצה בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, (א)

, {שירות עובדים} על פי הוראות צו המועצות המקומיות - המבקר – להלן

 . 1962-ב ב”התשכ

או יותר, רשאי השר אשר  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה  (ב)

שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת 

משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור 

 השר.

רשאי השר לאשר  10,000–היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ  (ג)

 לקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמוריםבמשרה ח שהמבקר יכהן

 קטן }ב{. בסעיף

המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה  (ד)

על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד 

 נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקיד העיקרי.

ועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד המבקר לא ימלא מחוץ למ (ה)

 עניינים עם תפקידו כמבקר . 

 {ז”תיקון תשנ}מינוי המבקר  ב. 145

לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו  .א

 בו כל אלה:

 הוא יחיד. .1

 תושב ישראל. .2

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. .3

מוסד להשכלה גבוה בישראל או מוסד הוא בעל תואר אקדמי מאת  .4

להשכלה גבוה מחוץ לארץ שהכיר בו, לעין זה, מוסד השכלה גבוהה 

 ין או רואה חשבון.דעורך  בישראל או שהוא

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.  .5
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אלא  י שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה,מ .ב

 מתום כהונתו. אם כן עברו עשר שנים

מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל  .ג

 שהיה מועמד לה. –תקופת כהונתה של המועצה 

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו  {א}על אף האמור בסעיף קטן  .ד

  –למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו 

אם רכש ניסיון במשך עשר  ,{4} {א}אחד התנאים המנויים בסעיף קטן  (1)

שנים עבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, 

 . 1992 –ב ”התשנ

 אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר. {5} {א}התנאי שבסעיף קטן  (2)

 {ז”תיקון: תשנ}שלא מינתה מבקר  ג. מועצה 145

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא דרוש ממנה  )א(

 תוך הזמן הנקוב בהודעה.’ א 139בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 

לא מליאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על  )ב(

 המחוז למנות מבקר למועצה. 

 {ז”תיקון: תשנ}תפקידי המבקר   ד. 145

 תפקיד המבקר:ואלה   )א( 

לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה 

נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר  1965 -ה”התשכ

 המידות עקרונות היעילות והחיסכון;

 .1 

 2.  לבדוק את פעילות עובדי המועצה.

כל דין,  לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות

 טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

 .3 

לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי 

 המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;

.4 
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לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם הצביע המבקר 

 או מבקר המדינה.

 .5 

תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום { א}הביקורת לפי סעיף קטן  )ב(

המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה 

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב 

 גוף מבוקר. –,או משתפת במינוי הנהלתם {כל אחד מאלה להלן 

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,  {א}קטן  בכפוף להוראות בסעיף )ג(

 את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי: 

 .ושיקול דעת ( 1 

 דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני. (2 

 ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת. ( 3 

 המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.  )ד( 

המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו )ה( 

לרבות הצעת תקן העובדים: המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת 

כפי שהגיש  התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר,

 המבקר.

 ”{ז”תשנ“תיקון }המצאת מידע למבקר   .ה 145

, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית ראש המועצה וסגניו )א(

עובדי המועצה הדתית וחברים עובדים של  וסגניו, חברי המועצה הדתית,

כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר 

לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר 

 שיבקש.

לכל  שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו,למבקר או לעובד  )ב(

מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים 

 אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.
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לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו   )ג(

 ים לטפל במידע כאמור.המגבלות  הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורש

כל  עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעני עבודתו האמורה, )ד(

 איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

צורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של  )ה(

ועדה מועדותיו של  מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה או של כל

גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של 

 .המבקר

 {ז”תיקון: תשנ}ח על ממצאי הביקורת ”דו  .ו 145

ח על ממצאי הביקורת שערך ”המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו )א(

 ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.”בעת הגשת הדו

בנוסף לאמור בסעיף קטן {א} רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת  )ב(

ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש ”הביקורת דו

 המועצה או וועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת ”בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו )ג(

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

 הערותיו.

ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש ”ועדת הביקורת תדון בדו )ד(

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה 

הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן {ג}: בטרם תשלום הועדה את 

 ית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה סיכומיה והצעותיה רשא

נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על 

 ח.”הדו

תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה  )ה(

 מתקיים מועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות . 

אמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף ח מן ה”לא יפרסם אדם דו )ו(

המועד שנקבע להגשתו למועצה ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה 
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לרבות  –” ח”דו“זה, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן 

 ח ולרבות ממצאי ביקורת.”חלק מדו

אין  ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר,”הוגש דו )ז(

 .302בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

 {ז”תיקון: תשנ}מינוי עובדים ללשכת המבקר   .ז 145

ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם ( )א 

 .140לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 

הם יקבלו הוראות דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם   )ב(

 מקצועיות מהמבקר בלבד.

יפסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא   )ג(

 .(1)א{} 144בכפוף להוראות סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 


