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כללי

.1.1
.1.1.1

וועד מקומי שערי תקווה
וועד מקומי שערי תקווה פועל בשטח השיפוט של מועצה אזורית שומרון ,וכפוף אליה .הוועד המקומי מונה כ-
 5,700תושבים ,וכ 2,100 -בתי אב .בין הוועד למועצה קיים הסכם 'סל סגור' משנת  .1999במסגרת ההסכם
האצילה המועצה מסמכותה לוועד את מרבית הפעילות המוניציפלית ,ואפשרה לוועד פעילות עצמאית כמעט
מלאה.
בהתאם להסכם ,הועד אחראי על גביית ארנונה ,תחזוקת מבני ציבור ,פעולות תרבות ,ביטוח ופיתוח.

.1.2
.1.2.1

הליך הביקורת
הנושאים הנבדקים:



מנהל תקין וניהול ספרי חשבונות



תקציב פיתוח



התקשרויות עם ספקים ,מכרזים ונוהל תשלומים



נאותות הקצאת תקציב וניצול בפועל



בקרה על שכר עובדים



נוהל מחיקת חובות



נושאים ספציפיים

.1.2.2

תקופת הבדיקה:
הביקורת בוצעה בגין הפעולות הכספיות בשנת  2014עד שנת .2016

.1.2.3
.1.2.3.1
.1.2.3.2

פרקטיקה ומתודולוגיה בעבודת הביקורת הנוכחית
קבלת אישור המינוי ופנייה לוועד המקומי בבקשת חומרים .הפניות בוצעו בכתב תוך וידוא
בתאריך  – 29.1.2017פגישות במשרדי הוועד וביקור במקום נכחה במקום עוזרת מנכ"ל ,התקבל סירוב מוחלט
לשיתוף פעולה.
בחודש מרץ הועברו לביקורת חומרים הנוגעים לשכר בלבד .בשלב זה נערכה עבודת בקרה על סמך החומרים
שהועברו ,והופק דוח ביניים בנושא שכר .שליחת הדוח בוצעה במרץ .2017
בתאריך  – 14.5.2017נפגשנו עם יו"ר הוועד אסתר דעוס ,יו"ר ועדת כספים – דני סינגר ,גזבר ומ"מ מנכ"ל – גזבר
הוועד אילן דולב ,מנכ"ל לשעבר – חיים בלומנפלד (חיימון) .בפגישה זו התקבלו מרבית חומרי הבסיס מצוות
הנהלת החשבונות .קבלת דוחות כספיים הסכמים ופרוטוקולים ,עיבוד ,ביצוע בדיקות משלימות ודרישה להשלמת
חומרים נוספים.
בתאריך  – 24.5.2017נפגשנו במקום עם גזבר ומ"מ הוועד – גזבר הוועד דולב ,יו"ר ועדת כספים – דני סינגר ,מנהל
התפעול – אפרים ,מנהלת הקאנטרי – כרמית .בתאריך זה אף ערכנו סיור ב'מועדון המרתף' ,ובמתחם בית הקפה
'במבי בר'.
בתאריכים  23.5.2017ועד  26.5.2017התקבלו מסמכים משלימים מהוועד המקומי.
בתאריך  14.6.2017נשלחה טיוטת דוח ביקורת לתגובת המבוקר.
בתאריך  28.8.2017התקבלה תגובת המבוקר וחומרים נוספים התקבלה ביום

.1.2.3.3
.1.2.3.4

.1.2.3.5

.1.2.3.6
.1.2.3.7
.1.2.3.8

טלפוני.1

 1מצ"ב@ נספח  :1כתב המינוי.
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החומרים שהיו לפנינו:
.1.2.4
 .1.2.4.1נתונים כספיים :דוחות כספיים מבוקרים ומאזני בוחן ,דוחות תברי"ם וכרטסות לשנים 2014-2016
 .1.2.4.2שכר :נתוני שכר לחודש נובמבר לשנים  ,2014-2016תלושי שכר ,דוחות תמחיר ,הודעות לעובד ודוחות נוכחות.
 .1.2.4.3גביה :נתונים מסכמים לשנים .2014-2016
 .1.2.4.4התקשרויות :מכרזים חוזים וחשבוניות( .התקבל חומר חלקי)
 .1.2.4.5פרוטוקולים :של ישיבות הוועד כפי שנכללו באתר הוועד( .פרוטוקולים נוספים טרם התקבלו)
 .1.2.4.6דוחות תקציב לפי סעיפים.
 .1.2.4.7פניות המשרד לאיכות הסביבה בעניין פסולת בנייה ,ותגובת המבוקר.
 .1.2.4.8תכנית התייעלות והבראה.
 .1.2.4.9חו"ז הועד בספרי המועצה.
 .1.2.4.10תכתובת ודרישות התנהלות שנשלחו מאת המועצה לוועד במהלך השנים.
.1.1.1

מגבלות הביקורת:
לא התקבלו חומרים הנחוצים לביצוע מלא של עבודת הביקורת כמפורט להלן:
רשימת התקשרויות והסדרים עם ספקים ומסמכי מכרז ופרוטוקולים לרשימה ארוכה של התקשרויות כמצורף2.
דוחות ביקורות קודמים (למשל דוח ביקורת רו"ח אפרים סיני)
כלל הפרוטוקולים של וועדת מכרזים לשנת 2014-2016
נתונים ממערכת הגביה פרטניים לניתוח לפי תושב לשנת  2014לבחינת הסדרי גביה ומתן הנחות ע"פ חוק.
נוהל רכש קודם (התקבל נוהל חדש מחודש מאי  ,)2017נוהל קליטת עובדים.
תקציבי פיתוח לשנים .2014-2016

.1.1.2

העברת החומרים באיחור מנעה מאת הביקורת להגיע לשלמות המידע והממצאים .למשל ,המבקר ביקש להבין
את התנודה המשמעותית בהוצאות חשמל בגנים .משהתקבלו החשבוניות במסגרת תגובת הביקורת ,מצא כי קיים
פער בין עלות חשמל גן ממוצע בכל הגנים  ₪ 600-800לבין חיוב אחד הגנים שעומד על  ₪ 3,000לחיוב .בשלב זה
נדרש היה לכאורה לשוב ולבחון מול הוועד מהו הגורם לפער ,אולם אין אפשרות להמשיך בהליך של ברור הלוך
ושוב עד אין סוף .הביקורת לא כללה ממצא בעניין.

.1.1.3

תגובת המבוקר ,שהתפרסה על פני מאות עמודים אינה עונה לרוב הליקויים .כמעט ואינה מבוססת על
אסמכתאות .תגובת המבוקר כוללת הרבה "רעשי רקע" ומתמקדת בביקורת על התנהלות המועצה והגורמים
האחראים מטעם המועצה ולא במענה לביקורת שנערכה על הועד.

.1.1.4

עם זאת ,לדעתנו ראוי להתייחס למגבלות התנהלות הוועד .כוועד מקומי לא קיים מנגנון מנהלי ומנגנון בקרה
בדומה לרשות מקומית .לא קיימת מערכת פיקוח ישירה מול משרד הפנים ולא מבוצעת בקרת רו"ח מטעם
המשרד .ה וועד מקומי מנוהל באופן מקומי וברמת מקצועיות פחותה ,ללא סכמות מספקת וללא כלים תואמים

-

(כמו למשל מערכות מחשב ותוכנה מתקדמות).

 2ראה נספח @ 2רשימת מסמכים שטרם התקבלו.

4

 .2עיקרי הממצאים
בפרק זו יובאו עיקרי הממצאים .להרחבה יש לעיין בדוח המפורט.
תגובת המבוקר שולבה בדוח המפורט וכן בטבלת סיכום הליקויים המובאת בסיכום הדוח.
.2.1
.2.1.1

מנהל תקין
כפל תפקידים :החל מינואר  2017משמש גזבר הוועד גם בתפקיד מ"מ מנכ"ל בניגוד לחוק .היקף העסקתו 45%
משרה לשני התפקידים יחד  .במחצית השנה שחלפה מהתפטרות המנכ"ל לא עשה הועד כל פעילות לקידום מכרז
למנכ"ל חדש.
נהלים :לא נמצאו נהלים .לטענת הועד לא קיימים בוועד כל נהלים– עובדים ,רכש ,חריגות תקציב ועוד .לעומת
זאת ,מעיון בפרוטוקול הוועד נמצא כי היו נהלים שהועלו לאישור.
חוסר שיתוף פעולה עם הביקורת :במשך מספר חודשים לא התקיים שיתוף פעולה ולא הועברו תשובות וחומרים
לביקורת .לאחר למעלה מארבעה חודשים הועד החל לשתף פעולה והעביר חלק מהחומרים המבוקשים .השלמת
המסמכים ,אף היא בחלקה ,נעשתה רק במסגרת תגובה הועד לדוח .מועד בו לא התאפשר להתחיל ולבצע בקרה
מעמיקה נוספת.
הרכב הוועדות :הוועדות המרכזיות (וועדת מכרזים ורכש) אינן כוללות כלל נציגות מחברי האופוזיציה ( 4מתוך 9
חברים).

.2.2
.2.2.1

תקציב הפיתוח
סך הגרעון הנצבר בגין פיתוח לסוף  7 :2015מיליון  ₪שיעור של  26%מהמחזור .סך הגרעון הנצבר (כולל עודף
נצבר מתקציב שוטף)  5.6מיליון –  21%מהמחזור .לשם השוואה ,ברשות מקומית ,גרעון העולה על  17.5%מחייב
תכנית הבראה והצמדת חשב מלווה .הניסיון להציג בדוח הכספי הכנסות נוספות מהמועצה בסך  6מיליון  ₪אין
בכדי לפתור את המציאות .רו"ח של הועד צרף לדוח הכספי חוות דעת מסויגת ובה הסתייג מרישום הכנסה זו.
במהלך השנים  2014-2016הוציא הועד כ  15.4מיליון  ₪בגין פרויקטים לפיתוח .ההכנסות בפועל שעמדו לרשות
הוועד בשנים אלו היו  2.6מיליון  ₪בלבד! בנוסף גויסו מלוות בסך  5מיליון  ,₪סך הכל  7.6מיליון  .₪החריגות
המשמעויות בתקציבי הפיתוח מומנו בחלקם מכספי התקציב השוטף ,ובחלקם עומדים עדיין כחובות פתוחים.
לאף אחד מהפרויקטים(!) לא הוצג תכנון תקציבי והתנהלות בהתאם לנוהל התב"ר כפי שהתבקש מהוועד ע"י
המועצה – כלומר ,הושקעו בתברי"ם כספים ללא תכנון מקדים של מקורות המימון.
בחלק גדול מהפרויקטים ,אושר התקציב בישיבת הועד רק לאחר ההוצאה ופעמים רק בגמר הפרויקט.
בכל הקשור לניהול תקציב הפיתוח לא התקיים הליך תקין .היקף תקציב הפיתוח מהותי ביותר ,ואי ניהולו באופן
תקין מהווה ליקוי חמור.

.2.3
.2.3.1
.2.3.2
.2.3.3
.2.3.4

התקשרויות עם ספקים
דרך ההתקשרות :מתוך  6התקשרויות לפחות בהן נדרש מכרז פומבי – בוצע מכרז פומבי רק להתקשרויות אחת.
מתוך  7התקשרויות בהן נדרש מכרז זוטא ,בוצע סבב הצעות מחיר רק להתקשרות אחת.
מתוך  16התקשרויות ,התקבלו חוזי התקשרות ל 8-בלבד.
נמצא כי הוצאו סכומים בסך  500אש"ח לפני בחירת הזוכה ע"י וועדת מכרזים.

.2.4
.2.4.1
.2.4.2

מכרזים
נמצא ליקוי בבחירת הזוכה ב'מכרז להפעלת מזנון הקאנטרי' .נבחרה ההצעה הנמוכה.
עולה חשש לתאום עמדות עם מפעיל 'מכרז להפעלת מזנון הקאנטרי'.

.2.1.2
.2.1.3

.2.1.4

.2.2.2

.2.2.3
.2.2.4
.2.2.5
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.2.4.3

להפעלת הצהרונים נבחר זוכה שלא נתן את המחיר הנמוך ביותר.

.2.5
.2.5.1

נאותות הקצאת תקציב וניצול בפועל
חריגות מהתקציב הינן בשגרה ,ובתהליך קבלת ההחלטות הרכש אין התייחסות לתקציב המוקצה .לא קיימת
מערכת התראות לחריגות ולא מבוצעת בקרה שוטפת על התקציב במהלך השנה .עדכון תקציב נעשה בדיעבד.
נמצאו חריגות מהתקציב המאושר בהיקפים מהותיים ,וכן הוצאות בסעיפים שלא אושרו כלל מראש .בשנת 2016
נמצאו חריגות ב 14 -סעיפים מעל  100אש"ח ,ובסכום מצטבר של  2.8מיליון  .₪בשנת  2015נמצאו חריגות ב9-
סעיפים מעל  100אש"ח ,ובסכום מצטבר של  3.7מיליון .₪

.2.6
.2.6.1
.2.6.2
.2.6.3
.2.6.4
.2.6.5
.2.6.6
.2.6.7

שכר
מידע בתלושי השכר :בתלושי השכר לא מופיע מידע על ערך שעה משולם בניגוד לדרישה בחוק הגנת השכר.
מעקב נוכחות :בגין עובדים רבים ( 7מתוך מדגם של  12עובדים) לא מבוצע מעקב נוכחות.
ניהול חופשות :לא מבוצעת הגבלה על צבירת ימי חופשה.
שכר בכירים :נמצא כי בשנים  2014-2016שולם שכר ביתר למנכ"ל הוועד ,ולגזבר הוועד סך הכל  -של  366אש"ח.
שכר סיום העסקת מנכ"ל 11/2016 :שולמו סכומים עודפים בסך  150אש"ח.
הפרשות סוציאליות :נמצא כי קיימים עובדים להם לא מופרש/מופרש בחסר בהפרשות לפנסיה.
זקיפת שווי :בחישוב השכר לא מבוצע זקיפת שווי להטבות שמקבלים עובדי המועצה.

.2.7
.2.7.1

נוהל מחיקת חובות
מחיקת החובות ע"י הועד נעשתה שלא בהתאם לכללי משרד הפנים .לא הוצג ביסוס לבדיקה מקצועית בלתי תלויה
על נכסי החייבים ועמידה בתנאים הנדרשים למחיקה ומיצוי הליכי גביה.
מבדיקת החובות שנמחקו נראה כי נמחקו חובות גם בגין השנה השוטפת ולא רק משחלפו  3שנים.

.2.8

נושאים נוספים – בדיקה פרטנית שישה נושאים
נושא א :בית הקפה
העלויות לפיתוח בית הקפה בסך של כ  564אלף  ,₪לא אושרו כיאות בוועד המקומי .בחלקם אושרו בדיעבד
ובחלקם לא אושרו כלל.
סה"כ בשנים  2014-2016סך הגרעון בגין בית הקפה עומד על למעלה ממיליון  .)!(₪ההשקעה המופרזת תמוהה
לאור העובדה כי בית הקפה נמצא בקרקע שאינה בבעלות הוועד ואשר קיימים חילוקי דעות בין בעלי הקרקע ללא
שבוססה זכות מהותית במקרקעין.
מפעילי המקום נהנים מהשקעות בציוד מלא ובשיפוצים ,מעבר לחוזה ההתקשרות וללא כל הסבר כלכלי.
נושא ב :פיתוח בי"ס ממ"ד
בשנים  2014-2016הושקעו בפיתוח בית הספר  5.4מיליון  ₪ללא תכנון מקדים של העלויות ואישור תב"ר כנדרש.
נושא ג :גינון
בשנת  2016הושקעו קרוב למיליון  ₪בגינון ( 460אש"ח חריגה בשוטף 530 ,אש"ח בפרויקט גינון) ,ללא אישור
תקציבי כנדרש ותוך הכפלת הוצאות שנה קודמת.
ההתקשרויות בוצעו עם  2ספקים ,ללא יציאה למכרז פומבי כדין .כמו"כ לא הוצג הסכם עם הספקים.
נושא ד :מועדון המרתף – פרויקט מוזיקלי חברתי
הפרויקט המוזיקלי חברי לא אושר כנדרש ומראש בישיבות הועד .בשנת  2016הושקעו  530אש"ח .
הועד לא פרסם מכרז כנדרש לביצוע הפרויקט.
המתחם מועמד לטובת אירועים ומופעים – לעיתים בתשלום לעיתים ללא תשלום .לא הוצגו קריטריונים.
במתחם הושקעו סטנדרט פיתוח גבוהים ובסטנדרט גבוה ,שאינם תואמים את מיקומו ואת שטחו – מרתף טחוב
שכור תחת מרכז מסחרי.

.2.5.2

.2.7.2

.2.8.1
.2.8.2

.2.8.3
.2.8.4
.2.8.5
.2.8.6
.2.8.7
.2.8.8
.2.8.9
.2.8.10
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.2.8.11

ההשקעה המהותית מעלה תמיהה על שיקול הדעת להקים את הפרויקט .חלק מהאירועים ניתן להפיק לקיים גם
בבמבי בר .כיצד וועד בגרעון משקיע בו זמנית במספר פרויקטים בעלי זיקה דומה ושניהם לא בבעלות הוועד.
נושא ה :טיפול במפגעי פסולת
במהלך השנים האחרונות ,קיבל הוועד התראות על מפגעי פסולת ביישוב .ההתראות מהמשרד לאיכות הסביבה
וממועצה אזורית שומרון .לא התקבלה התייחסות מהוועד אילו פעולות בוצעו לטיפול במפגעי הפסולת.
חשש על פעילות חיצונית של הוועד לפתרון לפסולת בניין ,ללא ביטוי בספרים ,ללא אישור חוקי ,וללא מידע ברור
ומוכח מהו ההסכם עם הקבלן שביצע.
נושא ו :פיתוח כבישים ומתחמי חניות
פרויקט הפיתוח לא אושר כיאות בישיבת הוועד – שתי הישיבות נערכו לאחר ביצוע ההוצאות בסך  1.6מליון .₪
ההתקשרות עם הקבלן לא נערכה כדין ע"י מכרז פומבי.

.2.9
.2.9.1
.2.9.2

הרישומים במערכת הנהלת החשבונות
חיוב המועצה נרשמו כהקטנת הוצאה ולא כהכנסה ובכך הוצגו "הוצאות" בסכום נטו מוקטן ובלתי משקף.
נמצא כי לא קיימת הפרדה רישומית ומנהלית בין תקציב רגיל לתקציב תב"ר.

.2.8.12
.2.8.13

.2.8.14
.2.8.15
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 .3הדוח המפורט
 .3.1מנהל תקין
.3.1.1

מנכ"ל הוועד ששימש בתפקידו מזה  14שנים התפטר מתפקידו בדצמבר  .2016המנכ"ל הפורש ממשיך להיות
מועסק כיועץ בהתנדבות .משיחות בוועד נאמר מפורשות הן ע"י גזבר הרשות והן ע"י יו"ר הועד כי המנכ"ל לשעבר
עדיין משמש בפועל כמקבל החלטות וגורם מנתב מרכזי .מצב כזה בו מתקיימת קבלת החלטות והשפעה על ידי
גורם שחובת האמונים לכאורה אינם חלים עליו מתוקף היותו עובד ציבור ,ושחוקי המשמעת אינם חלים עליו ,הנו
מצב אנומלי ובעייתי ביותר.

.3.1.2

גזבר הוועד משמש כמ"מ מנכ"ל ועד כה לא פורסם מכרז למנכ"ל .גזבר הוועד מועסק ב  45%בלבד במשרת גזבר.
במסגרת משרתו הנוכחית הוחלט ע"י הוועד כי הוא ישמש בו זמנית גם כמנכ"ל הוועד .לדבריו מבצע הרבה
מתפקידו בהתנדבות ונתון בעומס אדיר .בביקורנו במקום נאלץ הגזבר לנדוד בין החדרים שכן הוא משמש ודן בו
זמנית בנושאי גזברות ובנושאי מנכ"לות וקופץ מעניין לעניין .לדבריו ,חסכון במשרת מנכ"ל יביא לחסכון כספי
ומשכך נדחה מועד פרסום מכרז למנכ"ל .לדעת הביקורת מדובר בתפקיד נצרך ובסיסי וחייבת להיות התגייסות
מידית לאיוש התפקיד.
בהתאם להנחיות יועצה המשפטי של המועצה ,הועד פעל שלא כחוק .הוראות התקנון (סעיף 50יז  :על קבלת
עובדים לעבודה במועצה יחולו הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז" 1977-
בהתאם לסעיף  )8(9לחוק ,חלף המועד בו ניתן היה למלא את המקום במילוי מקום זמני שכן (תקופה זמנית שלא
תעלה על שלושה חודשים) .המשמעות הנה כי העסקת המזכיר כמ"מ מנכ"ל הנה בניגוד לחוק ואף עומדת בניגוד
לחובת המכרז הפומבי .כמו כן ,בהתאם להוראות 112ב(ב)( :ב) לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור
המועצה .הואיל ולא ניתן אישור הרי שהמינוי אינו תקין בעליל.

תגובת המבוקר:
משרת החובה היחידה בוועד המקומי היא משרת גזבר.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הגזבר מועסק בשיעור משרה חלקי בלבד של  45%ומשכך פיצול בין משרת הגזבר ובין משרת המנכ"ל מביא
לחלקיות משרה בלתי סבירה .התנהלות הוועד וקצב המצאת החומרים כולל חומרים בסיסיים ,מדברת בעד עצמה.
.3.1.3

לדברי עובדי הוועד ,כל ההתנהלות המשמעותית ,כמו גם הסיבות לקבלת החלטות ,היו נתונות בידי המנכ"ל בלבד.
ומשכך נכון להיום קיים וואקום וקושי להתנהלות ולשחזור החלטות מידע והסכמים .גם בתיעוד הפרוטוקולים
השונים לא נראה כי קיים דיון .בכל פרוטוקול ,מיד לאחר העלאת הצעותיו של המנכ"ל ,התקבלו אלו אחת לאחת.
המנכ"ל החדש למשל ,לא ידע להפנות את הביקורת לפרוטוקולים של וועדות מכרזים ,שכן לדבריו "לא הוא ולא
אף אחד מהצוות הקיים יודע היכן מתויק החומר ומה המדיניות שהייתה נהוגה בוועד ומשכך אינו יכול להמציא
לנו פרוטוקולים אלו" .אחראי הגינון למשל ,לא ידע להסביר החלטות בדבר פעולות גינון .לדבריו ,כל ההחלטות
עברו אליו תמיד כהחלטה סגורה ע"י המנכ"ל ומעולם לא התבקש לבחון מידע בשטח או להביע את עמדתו על סמך
הניסיון והמקצועיות שרכש .החלטות משמעותיות כגון הפרטת פעילות הגינון לקבלן חיצוני ולאחר מכן הטמעה
חוזרת בצוות המועסק ישירות ,והן החלטות זוטרות כמו סוג שתלי הפרחים העונתיים ובחירת סוג הברזים.
לדבריו ,המנכ"ל היה בסופו של דבר גם מנהל התפעול בפועל וגם אחראי הגינון .תפקיד יתר עובדי הוועד היה תמיד
רק לבצע את החלטות המנכ"ל .כיום ,משלא מונה כל מנכ"ל חדש וזה הקודם עדיין משמש כיועץ ,לא קיימת
מדניות שונה בשטח.
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.3.1.4

בהתאם לסעיף  44לתקנון אשר הוחל על הוועדים :
" . 44בכל ישיבה של המועצה או של ועדה יש לרשום פרוטוקול שיכיל את שמות חברי המועצה או הועדה

הנוכחים בישיבה ,את מהלך הדיונים ,את ההצעות ואת תוצאות ההצבעות .הפרוטוקול ייחתם באותה
ישיבה או בישיבה הבאה על ידי יושב ראש הישיבה .הפרוטוקול ישלח לחברי המועצה או הועדה לא יאוחר
מהיום השביעי שלפני הישיבה הבאה .היה ערעור על פרט מפרטי הפרוטוקול ,יועמד הערעור לדיון בראשית
הישיבה" נראה כי הוראה זו היוותה המלצה בלבד עבור הוועד.
.3.1.5

הוועדות המרכזיות (וועדת מכרזים כספים ורכש) אינן כוללות כלל נציגות מחברי האופוזיציה .בשונה מרשות
מקומית ,כלל הוועדות בוועד מקומי אינן וועדות חובה ומשכך אין חובה לשלב נציגות אופוזיציונית .אי שילוב
חברי אופוזיציה ,מהווה טעם לפגם ,במיוחד לאור השאלות הרבות שחברי הוועד העלו וטענותיהם על חוסר
שקיפות .לדברי חברי האופוזיציה עמם שוחחנו ,בראשית הדרך שובץ נציג אופוזיציה בוועדות השונות ,אך לאחר
שביקשו נציגות גדולה יותר המתאימה ליחס החברים ,נקבע מחדש הרכב הוועדות תוך שנציגות האופוזיציה לא
נכללה כלל בוועדות מכרזים ורכש .הוצע להם להצטרף וועדות אחרות כמו ביוב ועוד – אך לאור חוסר הרלוונטיות
של הוועדות סירבו .לדברי יו"ר ועדת כספים ,לאחרונה הוצע לחברי הוועד להיות חברים בוועדות שונות אך אלו
לא הביעו הסכמתם .השתתפות בוועדת כספים או מכרזים ,לא הוצעה להם .בכל מקרה לא הוצג ביסוס או פירוט
לאילו וועדות הוצע להם להצטרף ,מתי ,ובאיזו צורה.

.3.1.6

בפסיקות רבות הנוגעות לייצוג בוועדות הכנסת ובוועדות רשות מקומית ,בא לידי ביטוי עקרון ה'ייצוג היחסי'-
עקרון הקובע כי יש לשאוף כי בכל וועדה הממונה על ידי הרשות הציבורית יהיה ייצוג פרופורציונלי לגודל הסיעות-
כולל סיעות המיעוט .עקרון הייצוג היחסי הוכר כעיקרון על המשפט הישראלי  ,ועל פי ההלכה הפסוקה יש לנהוג
לפיו גם מקום בו החוק שותק.

תגובת המבוקר:
חברי האופוזיציה סירבו להשתתף בוועדות כולל בוועדות המרכזיות בישוב בהם ועדת הכספים ,בטחון ,מכרזים
ותרבות .באותה ישיבת וועד ,עת חולקו תפקידי חברי הוועדה ,יו"ר האופוזיציה יוסי אחונוב "השתולל" והוגש
נגדו אישום בגין איומים .ונגזר דינו בבית המשפט.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הטענה אינה מתקבלת .לא התקבלה אסמכתא לכך שניתנה האפשרות לחברי האופוזיציה להשתתף בוועדות
החובה .הטיעון נוגד את האינדיקציה העולה מפרוטוקולים של ישיבות הוועד.
.3.1.7

לדברי הגזבר ומ"מ מנכ"ל ,וכן יו"ר וועדת הכספים .לא קיימים בוועד נהלים מוסדרים למרבית הנושאים -עובדים,
רכש ,חריגות תקציב וכן הלאה .האמירה סותרת לכאורה את האמור בפרוטוקול מספר  5סעיף ד (שנת  ,)2013בו
נרשם כי הועלה לאישור נוהל רכש .כך או כך ,בפנינו לא הוצג נוהל רכש ,ובהתאם להתנהלות שתפורט בפרק הבא,
נראה כי בפועל אכן לא קיימת מדניות עבודה ולא מיושם כל נוהל בין בכתב ובין בע"פ.

תגובת המבוקר:
המועצה לא קבעה נהלים לועד ,לא הטמיעה ,לא ביצעה בקרה ואלו שקבעה יושמו במלואן .נוהל רכש נכתב רק
לפני מספר חודשים על ידי המועצה והוא מיושם במלואו.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
התנהלות הוועד אינה תלויה בנהלי המועצה והוועד נדרש לאמץ נהלים באופן עצמאי ככל גוף סטטוטורי ציבורי.
יתרה מזו ,הוצגו בפנינו ע"י המועצה נהלים שפורסמו לוועדים גם בתקופה מוקדמת יותר .מצ"ב נספח @3נוהל
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תב"ר לדוגמה מ  .5/2015כמוכן ,בפרוטוקול הועד מספר  5מיום  23.4.2014נמצא כי אושר נוהל רכש .נוהל הרכש
האמור לא הוצג בפנינו .מצ"ב נספח  @4פרוטוקול הוועד.
.3.1.8

לדברי יו"ר ועדת כספים ,הוועד מחכה ומבקש שהמועצה תנחה אותו לגבי מנהל תקין ותעביר נהלים לכל נושא.
הוא ביקש זאת פעמים רבות במהלך השנים .לבקשתנו לקבל תיעוד ,השיב כי כל הבקשות נעשו בע"פ אגב דיונים
כאלו ואחרים .לדברי גזבר ומ"מ מנכ"ל הועד דולב אין צורך בנהלים כיון שהחוק נגיש והועד פועל ע"פ חוק .כך
או כך ,הטענה אינה מתיישבת עם אמירתו המפורשת של הגזבר כי הוא מכיר את נוהל תב"ר של המועצה על בריו
ועם תיעוד הפרוטוקולים בהם מצוין מפורש כי הוועד התחייב פעם אחר פעם לפעול בהתאם לנהלי המועצה.

.3.1.9

בהתאם לתכתובות שהומצאו לנו מאת המועצה החל משנת  2013נערכו ישיבות של הנהגת שערי תקוה עם 'אגף
כספים וישובים' במועצה ,ואלו אשר הובילו את הוועד לתוכנית ההבראה .בישיבות אלו הובהרה חובת ההצמדות
לנהלים ולכללי מההל תקין .נוסף ,המועצה פרסמה הנחיות שונות ,חוזרי מנכ"ל וכיוצ"ב לכלל הוועדים וביניהם
ועד מקומי שערי תקווה .ראה אסמכתאות נספח .@3,5

.3.1.10

במשך מספר חודשים לא התקיים שיתוף פעולה ולא הועברו תשובות וחומרים לביקורת .לאחר למעלה מארבעה
חודשים הועד החל לשתף פעולה .חלק מהתשובות טרם התקבלו עד כה.

תגובת המבוקר:
הגם שהוועד טוען שאין למועצה זכות לבקר את הועד ע"פ חו"ד של יועמ"ש הישוב והגם שביקורת זו נולדה בחטא,
הוועד בחר שלא ללכת להליך משפטי בנושא אף על פי שיכול היה ,זאת מכיוון שאין לו מה להסתיר וממה לחשוש.
משכך הוועד שיתף פעולה באופן מלא עם המבקר ולראיה דוח זה.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הטענה אינה מתקבלת .מצ"ב נספח  @6פירוט הפניות ומועדי התגובה .מכלול ההתנהלות אינו מצביע על שיתוף
פעולה .רק לאחר כחצי שנה התקבל שיתוף פעולה וגם הוא באופן חלקי.

.3.1.11

.3.1.12
.3.1.13
.3.1.14

.3.2
.3.2.1

סיכום ממצאי הביקורת לפרק 1
כפל תפקידים :החל מינואר  2017משמש גזבר הוועד גם בתפקיד מ"מ מנכ"ל ,וזאת בניגוד לחוק .היקף העסקתו
 45%משרה לשני התפקידים יחד .במחצית השנה שחלפה מהתפטרות המנכ"ל לא עשה הועד כל פעילות לקידום
מכרז למנכ"ל חדש.
נהלים :לא נמצאו נהלים .לטענת הועד לא קיימים בוועד כל נהלים– עובדים ,רכש ,חריגות תקציב ועוד .לעומת
זאת ,מעיון בפרוטוקול הוועד נמצא כי היו נהלים שהועלו לאישור.
חוסר שיתוף פעולה עם הביקורת :במשך מספר חודשים לא התקיים שיתוף פעולה ולא הועברו תשובות וחומרים
לביקורת .לאחר למעלה מארבעה חודשים הועד החל לשתף פעולה .חלק מהתשובות טרם התקבלו עד כה.
הרכב הוועדות :הוועדות המרכזיות (וועדת מכרזים ורכש) אינן כוללות כלל נציגות מחברי האופוזיציה ( 4מתוך 9
חברים).
תקציב הפיתוח
תקציב הפיתוח – התקציב הבלתי רגיל ,נדרש בניהול תקציבי נפרד מהתקציב הרגיל .מועצה אזורית שומרון
פרסמה נוהל מעודכן ומורחב מהם השלבים לאישור ולביצוע תב"ר ,ובכלל זה וידוא מקורות מימון בטוחים
ומספקים לפרויקט ,הנחיות רישום בהנהלת החשבונות ,הנחיות תיעוד מדוקדק של כל תהליך הפרויקט – החל
מפרוטוקול אישור חברי הוועד את תקציב הפרויקט ,בחירת הקבלן המבצע לפי נוהל נדרש ,ועד סגירת הפרויקט
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.3.2.2

בפגישה שהתקיימה במועצה ביום  3.9.2014בהשתתפות מנכ"ל הועד ,הועלתה שוב הדרישה והצורך לעמוד ולקיים
את נוהל התב"ר .לתכנן מראש את המקורות התקציביים ,ולא לצאת לפרויקטים ללא וידוא מקורות המימון.
להלן ציטוט מהפרוטוקול:

"נוהל תב"ר  -החשיבות בבניית תיק פרויקט הכולל הערכות כספיות – נוהל תב"ר ומקורות ידועים ומלאים לפני
כניסה לפרויקט .כמוכן יש להמשיך ולהקפיד על הפרדה ברורה בהנה"ח .המועצה שוקלת האם לחייב אישור
מועצה או רק הגשת דיווח+ביקורת מועצה בכל שנה" .ראה נספח @7
.3.2.3

הביקורת בדקה קיומו של הליך נאות לאישור ,תקצוב הפרויקט ורישום תקין בהנהלת החשבונות .תוצאות
הביקורת מעלות ליקויים חמורים הן בניהול תקציב הפיתוח והן בניהול הרישום .מתוך  21פרויקטים ,התבקשו
מהוועד הסברים ונתונים בגין  9פרויקטים.

.3.2.4

לא הוצג תכנון תקציבי לאף אחד מהפרויקטים ולא הוכנו טפסים בהתאם לנוהל .רישום התברי"ם בספרים – אינו
תואם להנחיות המועצה .לא נפתח לכל תב"ר כרטיס הכנסות בנפרד ,וההכנסות נרשמות לכרטיס ההוצאות של
התב"ר המנוהל בדומה לניהול חו"ז ,מה שמקשה על אפשרות פילוח ומעקב חשבונאי .קיימים פרויקטים
המסווגים במאזן הבוחן כהוצאות פיתוח אולם לא נרשמים כתברי"ם ולא נכללו בדוח תברי"ם.

תגובת המבוקר:
עם המעבר לתוכנה חדשה נפתחים כרטיסים אוטומטיים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
גם בשלב זה לא הוצגו כל מסמכים לביסוס תגובת המבוקר ומשכך אין בתשובת הוועד בכדי לשנות את מסקנות
המבקר.
.3.2.5

לדברי גזבר הוועד ,היות שהיקף כל פרויקט אינו עולה על  10%ממחזור פעילות הוועד ,הוועד אינו חייב בהתאם
לנוהל התב"ר לפעול בהתאם לשרשרת הדיווחים והאישורים הנדרשים .למעשה ,בנוהל התב"ר במועצה
האינדיקציה לתב"ר היא  5%ממחזור הפעילות ולא  .10%בנוסף ,קיימים  2תברים בהיקפים של מעל  1.5מיליון
 ₪כלומר מעל  .10%בית ספר ממ"ד ( 5.4מיליון) ,אולם ספורט ( 2.5מיליון) ,לגבי אף אחד מהפרויקטים האמורים
לא פעלו בהתאם לניהול ולא נערך תקציב מקדים ומאושר.

.3.2.6

הוועד מציג תקציב שוטף מאוזן ואינו כולל בו כל פעולת פיתוח .הוצאות הפיתוח אינן מנוהלות בתב"ר וכן לא
במסגרת רישום תב"ר .כלומר :מהנתונים מסתמן כי הוצאות הפיתוח אינן מנוהלות כלל במסגרת תקציבית.
בתוכנת הנהלת החשבונות הופיע תקציב לגבי כמחצית מהפרויקטים .מדובר בתקציב הוצאות בלבד .לא ידוע מהו
המנגנון הפרוצדורלי לאישור התקציב לפני הקליטה במערכת הנח"ש ,והאם ובאיזו דרך אושר במסגרת כוללת.

.3.2.7

גם לגבי אותם פרויקטים שנכלל בגינם תקציב הוצאות בתוכנה נמצאו חריגות מהותיות למשל בי"ס ממ"ד -תקציב
קלוט בתוכנה בסך  3מיליון ,סך ההוצאות  5.4מיליון.

.3.2.8

לאף אחד מהפרויקטים לא פורטו מהם מקורות המימון המתוכננים ולא הוצג פרוטוקול אישור שכולל תכנון
תקציבי מלא ומראש לאף אחד מהם.

תגובת המבוקר:
הוגשו למבקר טופסי תב"ר כפי שהונפקו מתוכנת הנהלת חשבונות הקודמת .EPR
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התייחסות הביקורת לתשובת המבוקר:
אין בתגובה לשנות את עמדת הביקורת .אכן הופק דוח מהנה"ח .הדוח כלל נתונים חלקיים בלבד ,לא מהווה טופס
תואם לנוהל תב"ר .טופס תב"ר כפי שהתבקש בנוהל שפרסמה המועצה כמצוין לעיל .מעבר לדוח ולטופס הפורמלי,
נוהל תב"ר משמעותו התנהלות מושכלת בקביעת תקציב הפיתוח ,אשר קיימים מראש מקורות הפיתוח קיימים
ומאושרים.
.3.2.9

לחלק מהפרויקטים הוצג אישור ב'דיעבד' (לאחר התחלת או אף סיום העבודה) .מצ"ב נספח  @8פירוט לפי
פרויקט .לדוגמה :פרויקט גינון ראה גם סעיף  .3.8.3הועלה לאישור בתאריך  15/1/2017לאחר סיום הפרויקט.
וכן מועדון מוזיקלי חברתי הועלה לאישור בתאריך  1/12/2016לאחר ביצוע ההוצאות .ראה גם סעיף .3.8.4

תגובת המבוקר:
עיון בפרוטוקולי הועד המצורפים בנספח מראים תמונה שונה לגמרי ממה שמציג המבקר ,לא זו בלבד שאושרו
בוועד ,הם אושרו גם בעדכוני תקציב שנתיים וכן בדוח המבוקר.
התייחסות הביקורת לתשובת המבוקר:
הטענה מתקבלת חלקית .אכן לא ניתן לקבוע כי מדובר במרבית .אך כן מדובר בחלק גדול .עיין בדוגמאות בנספח.
.3.2.10

סך הגרעון השוטף בגין הוצאות הפיתוח בשנים  7.8 2016 – 2014מיליון  .₪יתרת הגרעון המצטבר בגין הוצאות
הפיתוח בשנת  7 2015מיליון ( .₪בהתאם למאזן מבוקר) .ובשנת  11.7 2016מיליון  .)**(₪להלן סיכום הסכומים:
הוצאות
פיתוח

שנים קודמות
2014
2015
2016
סה"כ

7,495,737
2,692,167
(**) 5,304,318
15,492,222

הכנסות פיתוח
(*)5,854,931
1,250,432
550,000
7,655,363

גרעון שוטף
מפיתוח
-3,959,111
-1,640,806
-1,441,735
-4,754,318
-11,795,970

גרעון
מצטבר
-3,959,111
-5,599,917
-7,041,652
-11,795,970

(*) מתוכם  5מיליון  ₪מלוות )**( .הכנסות לקבל מהמעוצה נוטרלו בהתאמה להסתייגות רו"ח בחוות דעתו על המאזן.
.3.2.11

בדוח הכספי הוצג בשורה נוספת קיזוז בגין תקבול צפוי מהמועצה בסך  .₪ 6,151,694אין משמעות להצגה זו
כאשר היא מבוצעת באופן חד צידי .הכללת הסכום האמור הינה בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים ולתקינה .רו"ח
מציין בביאור  12כי לא קיימת וודאות לפירעון החוב האמור .רו"ח הסתייג בחוות דעתו "לדעתנו ,פרט להתאמה
להגדלת הגרעון בתקציב הבלתי רגיל בסכום כאמור לעיל הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות" .הסתייגות
רו"ח של הועד מדברת בעד עצמה .קרי ,קיים חשש כבד כי משמעות הדברים שהדוחות הכספיים אינם משקפים
נאמנה את המצב המונטיארי של הוועד המקומי.

.3.2.12

משכך ,סך הגרעון הנצבר בגין פיתוח לסוף  7 :2015מיליון  ₪שיעור של  26%מהמחזור .סך הגרעון הנצבר (כולל
עודף נצבר מתקציב שוטף)  5.6מיליון –  21%מהמחזור .לשם השוואה ,ברשות מקומית ,גרעון העולה על 17.5%
מחייב תכנית הבראה והצמדת חשב מלווה .מצ"ב הנחיית משרד הפנים ,ראה נספח .@9

תגובת המבוקר:
המבקר התעלם מהדוח הכספי המבוקר לשנת  2016שהוגש לו והמצביע על נתונים אחרים לגמרי.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
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הטענה אינה מתקבלת .הגרעון בסף  5.6ש"ח מליון בעינו עומד גם בדוח הכספי של הוועד .התקבול הצפוי שנרשם
בסך  ₪ 6,151,694אינו בר ממשות .הכללת הסכום האמור הינה בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים ולתקינה
החשבונאית .אף רו"ח המבקר מטעם הוועד ,הסתייג מפורשות מהרישום האמור וצרף לדוח כצעד חריג חוות
דעתו מסויגת.

.3.2.13

.3.2.14

.3.2.15
.3.2.16
.3.2.17

סיכום ממצאי הביקורת לפרק 2
סך הגרעון הנצבר בגין פיתוח לסוף  7 :2015מיליון  ₪שיעור של  26%מהמחזור .סך הגרעון הנצבר (כולל עודף
נצבר מתקציב שוטף)  5.6מיליון –  21%מהמחזור .לשם השוואה ,ברשות מקומית ,גרעון העולה על  17.5%מחייב
תכנית הבראה והצמדת חשב מלווה .הנסיון להציג בדוח הכספי הכנסות נוספות מהמועצה בסך  6מיליון  ₪אין
בכדי לפתור את המציאות .רו"ח של הועד צרף לדוח הכספי חוות דעת מסויגת ובה הסתייג מרישום הכנסה זו.
במהלך השנים  2014-2016הוציא הועד כ  15.4מיליון  ₪בגין פרויקטים לפיתוח .ההכנסות בפועל שעמדו לרשות
הוועד בשנים אלו היו  2.6מיליון  ₪בלבד! בנוסף גויסו מלוות בסך  5מיליון  ,₪סך הכל  7.6מיליון  .₪החריגות
המשמעויות בתקציבי הפיתוח מומנו בחלקם מכספי התקציב השוטף ,ובחלקם עומדות עדיין כחובות פתוחים.
לאף אחד מהפרויקטים (!) לא הוצג תכנון תקציבי והתנהלות בהתאם לנוהל התב"ר כפי שהתבקש מהוועד ע"י
המועצה – כלומר ,הושקעו בתברי"ם כספים ללא תכנון מקדים של מקורות המימון.
במרבית הפרויקטים ,אושר התקציב בישיבת הועד לאחר ההוצאה ופעמים אף בגמר הפרויקט.
בכל הקשור לניהול תקציב הפיתוח לא התקיים הליך תקין .היקף תקציב הפיתוח מהותי ביותר ,ואי ניהולו באופן
תקין מהווה ליקוי חמור.

.3.3
.3.3.1

התקשרויות עם ספקים
בשנים  2014-2016נערכו התקשרויות עם כ 1,000 -ספקים שונים .מתוכם ,נבחרו כ 60 -ספקים בהיקף ההתקשרות
שעולה על ( ₪ 50,000במצטבר) .הביקורת ביקרה ובדקה את תקינות דרך ההתקשרות ,אישור תקציבי
להתקשרות ,סעיף תקציבי מתאים וקיום חוזה חתום כדין וכן הלאה.

.3.3.2

מרבית המסמכים הנדרשים לבדיקת ההתקשרויות טרם התקבלו (התקבלו  6חוזים מתוך  ,)60לטענת הוועד,
חוזים משנים עברו מתויקים בארגזים ולא בצורה מסודרת ,ולכן כל חוזה שמתבקש דורש 'נבירה' ואין להם בנמצא
כח אדם.

.3.3.3

לאור מגבלות הביקורת צמצמנו את המדגם המבוקר ל 10 -התקשרויות בלבד שנדרשות בשלב ראשון .נבחרו
ספקים שהיקף ההתקשרות הממוצע עולה על  400אש"ח בשנה .בסך הכל נבדקו  16ספקים .למעט מסמכים
ספורים הביקורת לא קבלה חוזים ומידע לגבי דרכי התקשרות ואופן בחירת הקבלן הזוכה.

שם הספק

דרך
ההתקשרות
בפועל

אבנרי שאיבות בע'מ
3
נאות דורית בע'מ
ספורט בכיף
בטחון שרותים אבידר בעמ
ש .שלמה רכב בע'מ

ללא נתון
מכרז פומבי
ללא נתון
ללא נתון
ללא נתון

היקף
מרבי
לשנה
20142016
156,136
1,755,302
144,148
956,781
99,068

דרך
התקשרות
נדרשת

תקינות דרך
ההתקשרות

חוזה
התקשרות
חתום כדין

מכרז זוטא
מכרז פומבי
מכרז זוטא
מכרז פומבי
מכרז זוטא

X
V
X
X
X

V
V
V
V
V

 3במסגרת התגובה התקבל נספח ה' למכרז .לא התקבלו מסמכי מכרז מלאים כולל נוסח פרסום המכרז.
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עמותת נוער מוביל שינוי
(ע"ר)
האחים אגמ
חי יסודות חברה לבנין
קיטרינג טוריטוס
ריאן חכם
י.ש .עבודות עפר
שליס
אלטורי גינון
טהא זהאר
נופית חברה לשירותי גינון
נטע עופר

ללא נתון

107,500

מכרז זוטא

X

V

ללא נתון
ללא נתון
ללא נתון
סבב הצעות
מחיר
סבב הצעות
מחיר
ללא נתון
ללא נתון
סבב הצעות
מחיר
ללא נתון
ללא נתון

1,750,752
319,777
527,921

מכרז פומבי
מכרז זוטא
מכרז פומבי

X
X
X

X
X
V

972,369

מכרז פומבי

X

X

1,176,533

מכרז פומבי

X

X

740,767
429,182

מכרז פומבי
מכרז פומבי

X
X

V
X

336,370

מכרז זוטא

V

X

453,106
133,110

מכרז פומבי
מכרז זוטא

X
X

X
X

תגובת המבוקר:
מכרז פומבי נדרש רק בפרויקט מעל  770אש"ח ,בדומה לדרישה במועצה אזורית שומרון (מעל  20אלף תושבים).

לביסוס טענת הועד ,הציג הוועד בפני המבקר ,הנחיה מגזבר המועצה הקודם.
בעניין מכרז חברת שמירה -יצא בתקופה אחרונה.
עוד יציין כי חלק מהספקים ביצעו מספר פרויקטים .כל פרויקט בפני עצמו בהיקף פטור ממכרז.
התייחסות הביקורת לתשובת המבוקר:
אין בתגובת המבוקר לשנות את הממצא .לעניין חובת קיום מכרז בהתאם לרשות המונה פחות מ 20אלף תושבים
מצ"ב נספח  .@10לפיו חלה חובת מכרז פומבי מסכום  340אש"ח .שעה שכלל אין להם ספר ספקים ,היה עליהם
להוציא מכרז פומבי החל מ 69,000 -ש"ח.
זאת ועוד ,גם במידה ותתקבל תגובת המבוקר בדבר הנחיה שגויה מהמועצה בדבר התקרות המחייבות מכרז ,יהיה
ניתן לצמצם את הליקוי אך לא לבטלו .עדיין קיימות  6התקשרויות הנדרשות במכרז פומבי ,מהן בוצע רק מכרז
אחד .ביצוע פרויקטים נפרדים ע"י אותו ספק אינו פוטר מחובת מכרז .התקרה בחוק משמעותה לסך הכל
התקשרות מול ספק ,למעט אם קיים נימוק חוקי לפטור ממכרז ,לא הוצג בפני הביקורת הסיבה לפטור ולא אישור
ועדת מכרזים לפטור ממכרז .ראה סעיף  5לכללי המכרזים שעניינו פיצול מכרז :יראו את כל החוזים הללו כחוזה
אחד.
.3.3.4

נמצאה כי באחת מההתקשרויות שולמו סכומים ניכרים קודם לבחירת הזוכה :התקשרות עם הספק י.ש .עבודות עפר:
פרוטוקול בחירת הזוכה בתאריך  .10.10.16קודם לתאריך זה הוצאו למעלה מ  500אש"ח! המשמעות הנה כי הפרוטוקול
לבחירת זוכה לאחר ביצוע ההתקשרות הנו מעושה ,ולא באמת העמיד בפני הועד מאן דהוא את האפשרות שלא לבחור
בהצעה זו.
תגובת המבוקר:
מדובר באמירה סתמית שאינה מגובה בכל הוכחה.

התייחסות הביקורת לתשובת המבוקר:
השוואה פרוטוקול אישור הועד למועד התשלום בפועל בהתאם למערכת הנח"ש מדברת בעד עצמה.
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.3.3.5
.3.3.6
.3.3.7
.3.3.8
.3.4

.3.4.1

.3.4.2

.3.4.3

סיכום ממצאי הביקורת לפרק 3
דרך ההתקשרות :מתוך  6התקשרויות לפחות בהן נדרש מכרז פומבי – בוצע מכרז פומבי רק להתקשרויות אחת.
המשמעות הנה כי לכאורה בכל הקשור בתחום המכרזים וההתקשרויות ,הוועד הפך את הוראות החוק לאות מתה.
מתוך  7התקשרויות בהן נדרש מכרז זוטא ,בוצע סבב הצעות מחיר רק להתקשרות אחת.
מתוך  16התקשרויות ,התקבלו חוזי התקשרות ל 8-בלבד.
נמצא כי הוצאו סכומים בסך  500אש"ח לפני בחירת הזוכה ע"י וועדת מכרזים.
מכרזים
התקבלו  2מכרזים שיצאו לאחרונה – מכרז הפעלת מזנון ,ומכרז הפעלת צהרונים וקייטנות.
מכרז הפעלת מזנון במתחם הקאנטרי:
התקבל העתק המכרז שפורסם בשנים  2015ועד  .2017התקבל פרוטוקול בחירת זוכה לשנת ( – 2017הצעה יחידה).
בשלושת השנים הגיש וזכה אותו מציע .בשנת  2015בסכום של  ₪ 1,500לחודש ,בשנת  2016בסכום של ₪ 1,818
לחודש ,ובשנת  – 2017בסכום של  ₪ 3,018לחודש.
מעיון בפרוטוקולים של הוועד ,בשנת  ,2013זכה במכרז מציע אחר – אשר הציע לחודש סכום בסך - ₪ 14,000
סכום הגבוה פי  7מהסכום שהוצע שנה לאחר מכן .גם בשנת  ,2016ע"פ הפרוטוקולים ,הוגשה הצעה גבוהה יותר
מההצעה הזוכה בסך  ₪ 3,000בעוד הזוכה הציע רק  1,818ש"ח .הנימוק לבחירת הזוכה בסכום הנמוך יותר היתה:
"הזוכה הפעיל בעבר את בית הקפה הבמבי בר ,נותר בעל חוב של כ 54 -אש"ח ,ולטענתו במידה ויזכה ישלם את
חובו" .יש להדגיש כי מדובר בחוב שווה ערך למספר שנות הפעלה! בשנת  ,2017העלה המציע את הצעתו לסך
 -3,018סך הקרוב מאד להצעה הנוספת היקרה יותר שהוצעה בשנה קודמת.
בהתאם לתקנה  11לכללי המכרזים ,נדרש היה להפקיד אומדן ובו שיעור ההכנסות הצפויות .משלא נעשה דבר זה
נפגם המכר ונפגם שיקול הדעת בבחינה האם מדובר בהתקשרות כלכלית ראויה.

תגובת המבוקר:
ההצעה הראשונה שהוגשה הייתה במחיר לא ראלי ואכן לאחר תקופה ביקש המציע להפסיק .אכן נבחרה שנת
 2016ההצעה של המציע ירון חי אף שהייתה נמוכה יותר ,וזאת מסיבה של הכרות אישית כי רמת השירות של
המציע הנבחר עדיפה על המציע האחר .לא בוצע תיאום מוקדם עם הזוכה.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הנימוק בעניין סיבת בחירת הזוכה בשנת  2016על אף שהציע מחיר נמוך יותר ,אינו תואם לנרשם בפרוטוקול
הבחירה .תגובת המבוקר בעניין תאום עמדות עם הזוכה בשנת  ,2017לא הוצג הסבר כיצד הצעת הזוכה גבוהה
ב 66%לעומת שנה קודמת ותואמת בקירוב להצעה הגבוהה שהוגשה בשנה קודמת ע"י קבלן אחר .לפיכך ,שני
הליקויים נותרו בעינם.
המשמעות הנה כי ניתנה הזכייה למישהו שנתן הצעה גרועה יותר לוועד המקומי .באם אכן היתה הזכייה על בסיס
ניקוד איכות ולא רק ניקוד כמות ,אזי היה נדרש לראות את כללי אמות המשקל הללו במסמכי המכרז ,והואיל
ואלו לא הוצגו לביקורת ,עולה חשש כבד כי לכאורה המכרז ניתפר וניתן דווקא לקבלן שלא היה זכאי להיבחר
כזכיין במכרז.

.3.4.4

מכרז הפעלת צהרונים וקייטנות:
לקראת שנת הלימודים הבאה התקבלה בישוב החלטה להפריט את הצהרונים והקייטנות ,תוך גביית דמי שימוש
מהמפעילים.
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.3.4.5

.3.4.6

.3.4.7
.3.4.8

במכרז שפורסם התבקשו הצעות עד  1,100לחודש לצהרון רגיל ,ועד  1,300לחודש לצהרון אנגלית .התעריפים
הקודמים 930 :לחודש לצהרון רגיל ,ו  1,225לחודש לצהרון אנגלית .עבור זכות השימוש במבנה ושירותי תחזוקה
למבנים – המפעיל ישלם לוועד  ₪ 70לילד לחודש ,ובקייטנה –  12%מהמחזור.
המציע שזכה –  - THREE HOUSEבצהרונים ביה"ס :לצהרון אנגלית הציע את המחיר הגבוה  ,₪ 1,250ולצהרון
הרגיל הציע את המחיר הנמוך ביותר  ..₪ 1,055בצהרוני גנים :הייתה הצעתו נמוכה יותר .בשקלול יחס הצהרונים
(צהרוני אנגלית לעומת צהרונים רגילים בבית הספר ובגנים) עולה כי הצעת הזוכה נמוכה מיתר ההצעות.
לדברי גזבר הוועד ,הבחירה במציע נעשתה על סמך איכות – היות והציעו מספר חוגים רב ביותר .לא הוצג בפני
הביקורת מסמכים מבססים.
סיכום תוצאות פעילות הצהרונים בשנים קודמות:
הכנסות צהרונים
הוצאות צהרונים
יתרה

.3.4.9

.3.4.10

קייטנה נטו
שיעור מהמחזור

.3.4.12

.3.4.13
.3.4.14
.3.4.15

2016
2,707,660
2,598,081
109,579

מניתוח מהיר עולה ,כי עבור הוועד מדובר אכן בצעד כלכלי מושכל ,שכן דמי השימוש במבנה יביאו לרווח גבוה
יותר מהביצועים כיום כ  250אש"ח לעומת סביבות  100אש"ח .במקביל ההפרטה במחיר של הגדלת התעריפים
לתושב ב 13% -לצהרון סטנדרטי.
קייטנות :המכרז כלל תעריף אחיד ,והתמורה לוועד כ 12% -מהמחזור .סיכום תוצאות פעילות הקייטנות בשנים
קודמות:
הכנסות קייטנה
הוצאות קייטנה

.3.4.11

2015
2,459,064
2,634,468
-175,404

2014
2,139,791
2,045,028
94,762

2015
491,993
465,715
26,278
5.34%

2016
515,397
455,843
59,554
11.55%

2014
421,405
400,962
20,443
4.85%

גם תעריפי הקייטנה עודכנו כלפי מעלה לעומת שנה קודמת .הוועד אף לא נתן מקום לתחרות והתעריפים להורים
נקבעו מראש.
בעניין הפעלת הצהרונים והקייטנות יש לציין כי בתנאי המכרז כללה דרישה להנחה לעובדים ,בסך  .50%מבדיקה
עם הגזבר ,מדובר בהנחה שניתנת גם היום ,ולא נזקף שווי למס בגין ההטבה .ראה פרק שכר הטבות לעובדים.
סיכום ממצאי הביקורת לפרק 4
נמצא ליקוי בבחירת הזוכה ב'מכרז להפעלת מזנון הקאנטרי' .נבחרה ההצעה הנמוכה.
עולה חשש לתאום עמדות עם מפעיל 'מכרז להפעלת מזנון הקאנטרי'.
להפעלת הצהרונים נבחר זוכה שלא נתן את המחיר הנמוך ביותר.

.3.5
.3.5.1

נאותות הקצאת תקציב וניצול בפועל
המשמעות העיקרית של שמירת תקציב הינה בביצוע מתוכנן לסעיפים שנקבעו ואושרו מראש .חריגות וניוד תקציב
נדרשות גם הן להיות מאושרות על ידי נבחרי הציבור .נצפו חריגות רבות בביצוע ביחס לתקציב .הרושם שהתקבל
הוא שלא בוצעה בשנים אלו בקרה תקציבית כלל .לדברי גזבר הוועד" :לקראת סוף השנה מתעדכן התקציב
בהתאם לביצוע בפועל התקציב השוטף אינו גרעוני ולכן אין מהותיות לבקרה שוטפת".

.3.5.2
-

בשנים  2016 – 2014נמצאו שורה של חריגות מול תקציב ולהלן מספר דוגמאות מייצגות:
הוצאות האירועים בשנת  2016כ 850 -אש"ח ,חריגה של מאות אש"ח מהתקציב המאושר( .וכן לעומת שנים
קודמות – שנת  442 -2015אש"ח ,ושנת  273 – 2014אש"ח) .לשאלתנו ,ענה גזבר הוועד ,כי בשנת  2016ניתן שירות
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-

נרחב והופקו אירועים ברמה גבוהה יותר – לדוגמה – באירועי יום העצמאות הובאו כסאות ,מסכים וכיוצ' .החריגה
לא אושרה בוועד מראש וכנדרש.
הוצאות גינון הושקעו  460אש"ח בעבודות קבלניות לגינון שוטף – וזאת ללא הפחתה של עלויות הגינון השוטפות.
בשנת  – 2015הושקעו ב'ברית ערים תאומות' –  191אש"ח שלא תוכננו מראש.

תגובת המבוקר:
עדכוני תקציב של המועצה לשנת  2016נערכו בישיבות המועצה מיום  08/08/16וכן בישיבה מיום  30/11/16וכן
בישיבה מיום  .27/02/2017ביצוע עדכוני תקציב במהלך השנה מאפשר גמישות במתן השירות לתושב בהתאם לצרכי
המציאות המשתנה .עדכוני תקציב אילו הועברו לגזברות המועצה לאישור נוסף במליאת המועצה.
יתכבד המבקר ויפנה לסגן גזבר המועצה ויקבל ממנו את עדכוני התקציב השוטפים שאושרו בישיבת הועד ונשלחו
לאישור .יכול המבקר לבצע ביקורת נוספת ולבדוק האם מועצה אזורית שומרון העלתה לישיבת המועצה את עדכוני
התקציב של הועד לבקשת הועד ,או שבחרה להתעלם מפעילות הועד ולאחר מכן לשלוח מבקר מועצה שלוח רסן עם
אמירות כלליות ופוגעניות .והכל בבחינת' קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרי'ם.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
ההיתלות של הוועד בעדכוני תקציב שנערכו לאחר ניצול וביצוע בפועל ונשלחו לעדכון המועצה ,אינה מתקבלת.
עדכוני תקציב מהותיים לאחר מעשה ,הינם כסות עיניים ,ומחפים על נטילת הסמכות מהוועד הנבחר אשר הוא בלבד
מוסמך על ידי החוק לאשר תקציב.

.3.5.3
.3.5.4

סיכום ממצאי הביקורת לפרק 5
חריגות מהתקציב הינן בשגרה ,ובתהליך קבלת ההחלטות הרכש אין התייחסות לתקציב המוקצה .לא קיימת
מערכת התראות לחריגות ולא מבוצעת בקרה שוטפת על התקציב במהלך השנה .עדכון תקציב נעשה בדיעבד.
נמצאו חריגות מהתקציב המאושר בהיקפים מהותיים ,וכן הוצאות על סעיפים שלא אושרו כלל מראש .בשנת
 2016נמצאו חריגות ב 14 -סעיפים מעל  100אש"ח ,ובסכום מצטבר של  2.8מיליון  .₪בשנת  2015נמצאו חריגות
ב 9-סעיפים מעל  100אש"ח ,ובסכום מצטבר של  3.7מיליון .₪

.3.6
.3.6.1

שכר
דוח ביקורת מפורט בנושא השכר הועבר לוועד ב  ,14.3.2017תגובה לדו"ח התקבלה במסגרת התגובה הכוללת
ביום  .28.8.2017בוועד מועסקים כ 140 -עובדים ,במחלקות תפעול ,תרבות ,גביה ומנהלה .בנוסף ,עובדים דרך
עמותה במעון ובצהרונים .הבדיקה התמקדה בעובדי הוועד בלבד.

.3.6.2

הודעה לעובד  -בהתאם לסעיף  1לחוק הודעה לעובד 'חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב  ,2002 -יש להעביר
לעובד 'הודעה לעובד' בתוך  30יום ממועד תחילת העסקתו .בהודעה לעובד יש לפרט תנאי העסקה ,הממונה על
העובד ,תנאי שכר ועוד.

"מעסיק ימסור לעובד ,לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו ,ואם היה העובד
נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער ,התשי"ג( 1953-להלן – נער) – לא יאוחר משבעה ימים ,הודעה
בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – הודעה על תנאי עבודה"

תוצאות הביקורת :הוצגו  11הודעות לעובד מתוך  13שהתבקשו.
.3.6.3

תליית תקנון  -הודעה על שכר מינימום ותליית התקנון למניעת הטרדה מינית מחויבת ע"פ חוק .התקנון נתלה
כנדרש במזכירות היישוב ולא נתלה במשרדי מחלקת אחזקה .כמוכן הודעה על שכר מינימום לא הוצגה כלל.

תגובת המבוקר:
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הועד יפעל לתלות את התקנון וההודעה כנדרש.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
אין בתגובה בכדי לתת מענה .הועד יכל לבצע תיקון ובכך להביא למחיקת הממצא.
.3.6.4

תשלום בהתאם לחוקת העבודה ' -בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות יו"ש) סעיף 112ב (ד) ,נקבע כי שכרם
של עובדי ועד מקומי יהיה כשכל עובדי מועצה אזורית.מסקירת תלושי השכר ,עולה כי לא משולם שכר מדורג
בהתאם לרכיבי השכר ולהסכמים הנדרשים בחוקת העבודה לרשויות המקומיות.

תגובת המבוקר:
חישוב שכר בהתאם לחוק מצריך השקעה רבה מבחינת תוכנה והכשרה לחשבת השכר .ע"פ חוות דעת משפטית
שכר העובדים בוועד מקומי אינו כפוף לשכר רשויות מקומיות..
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
תגובת המבוקר מתקבלת .אכן בהתאם לעמדת היועץ המשפטי של המועצה ,הוועד מחויב לתשלום בהתאם
לעובדי רשות מקומית – ברמת תקרות בלבד ,ורשאי לשלם פחות מכך.
.3.6.5

מידע בתלושי השכר  -בהתאם לחוק הגנת השכר סעיף  ,24נדרש מידע בתלושי השכר על ימים ושעות וכן ערך
השעה .בתלושי השכר מופיע מידע כנדרש בחוק הגנת השכר :ימים ושעות בפועל .נמצא ,כי לא מוצג בתלושי השכר
מידע על ערך השעה.

תגובת המבוקר:
ההערה נתקבלה והועד פועל לתיקון.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
אין באמור בתגובת המבוקר כדי לשנות את מסקנות הביקורת מאחר ו לא הוצג בפני הביקורת מסמך מבסס
לתיקון הליקוי.
.3.6.6

דוחות נוכחות  -בהתאם לחוק הגנת השכר סעיף 26ב .נדרש המעסיק לנהל פנקס נוכחות באמצעים דיגיטליים ,או
לחילופין באופן ידני ע"י החתמת העובד והממונה עליו מדי יום( .במידה ולא ,נטל ההוכחה ייפול על המעסיק
במקרה של תביעה).
התקבלו דוחות נוכחות ל  5עובדים .מתוך  12עובדים שהתבקשו .המשמעות היא שליותר מ  50%מהמדגם לא נוהל
מעקב נוכחות.

תגובת המבוקר:
 7העובדים שלא הומצא עבורם דוח נוכחות מועסקים ב'משרת אמון'.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
בתשובת הועד אין בכדי לספק הסבר מדוע לא נערך דוח נוכחות לעובדים .ומדוע אין דרך לפקח על שעות העבודה
של אותם עובדים ,מה שיכול היה להצדיק קביעת משרה כמשרת "אמון" בכפוף לחוק .לא התקבל ביסוס או חוזה

עבודה ולא הסבר לגבי מהות התפקיד וכיצד התקבלה החלטה לוותר לעובדים על דווח נוכחות בהיקפים כה
מהותיים .כמוכן ,תשובת הועד אינה עולה גם בקנה אחד עם תשובתה לסעיף  3.6.9לפיו גזבר הרשות עבד שעות
נוספות וקיבל על כך תמורה.
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.3.6.7

חופשות  -בתלושים מבוצע ניהול היעדרויות כחוק .הצבירה מוכפלת בשיעור המשרה ,אך הניצול אינו מוכפל
בשיעור המשרה ,מה שמציג צבירה חסרה לעובדים המועסקים במשרה חלקית .בנוסף ,קיימת חריגה מצבירה
מקסימלית .בהתאם לחוקת העבודה ,צבירת החופשה מוגבלת ל  55יום לעובד  5ימים ,ו  65יום לעובד  6ימים .ל-
 4עובדים נצפתה צבירת חופשה.

תגובת המבוקר:
ע"פ תפיסתנו והבנתנו החישוב הינו מדויק.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הטענה אינה מתקבלת שכן לא הוצג כל בסיס או חישוב.
.3.6.8

שכר בכירים  -שכר המנכ"ל:
נמצא כי שכר המנכ"ל עודף על השכר האפשרי ע"פ הנחיות משרד הפנים:
א .חריגה בשכר יסוד :השכר תואם ל  100%משכר הבכירים המפורסם (חוזר מנכ"ל  ,)21.8.2011 4/2011בעוד
בהתאם לסיווג הוועד ( 5,000-10,000תושבים) על השכר לעמוד על  80%משכר הבכירים .הסכום ששולם ביתר
עומד על  ₪ 4,564לחודש.
ב .חריגה בהוצאות רכב :קיימת הגבלה על המחיר לתשלום בעבור רכב צמוד ואכן לא קיימת חריגה .אולם \שווי
שימוש ברכב גולם ובכך גדלה הטבת הרכב כמעט בכפל .הסכום ששולם ביתר עומד על.₪ 2,523 :
ג .סה"כ סכום ביתר חודשי עומד על ₪ 7,087 :לחודש  ,11/2016תשלום מהותי ביתר לתקופה בגין שכר שוטף
 2014עד .₪ 247,827 :2016

תגובת המבוקר:
המנכ"ל זכאי ל 100%-שכר היות ומשמש בשני תפקידים – מנכ"ל וגזבר .אין הגבלה לגבי גילום שווי שימוש רכב,
הוועד אינו מחויב לכללים .כמוכן ע"פ חוות דעת משפטית מיועצה המשפטי של הועד משנת  ,2008אין חיוב
לוועדים מקומיים לפעול על פי כללי השכר המקובלים ברשויות המקומיות.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
תגובת המבוקר בלתי סבירה .לאורך תקופת השנים המבוקרות ,הועסק גזבר בשכר ,לפיכך כמובן המנכ"ל לא
שימש גם הוא כגזבר .בהתאם לעמדת היועץ המשפטי של המועצה לא יכול להינתן לתשלום שכר גבוה מעבר לשכר
הקבוע ברשויות מקומיות.
.3.6.9
-

שכר בכירים – מנכ"ל  -רכיבי שכר בסיום העסקה:
בתלוש השכר של מנכ"ל הוועד בנובמבר  ,2016נכללו סעיפי התחשבנות בגין סיום העסקה.
פדיון חופש :בסעיף זה נפדו  121ימי חופשה .זאת בעוד מקסימום ימי חופש הניתנים לצבירה הינם  55יום.
המשמעות היא כי נפדו ביתר  66ימים .ערך התשלום ביתר בסעיף פדיון חופש.₪ 81,864 :
חלף הודעה מוקדמת :בסעיף זה ניתן סכום השווה ל  3משכורות חודשיות .הסעיף אינו תקין .הסעיף נוגע לעובד
מפוטר אשר מסיבות חריגות המעסיק אינו מאפשר לעובד לעבוד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ולפיכך העובד
יפוצה בשכר חודשי חלף החודש בו היה אמור לעבוד .במקרה זה בו מדובר בבעל סמכות שניתנה לו אפשרות לעבוד
עד סיום היחסים ,ובכל מקרה תקופת הודעה מוקדמת ניתנת ע"פ חוק לחודש אחד ולא עבור שלושה חודשים.
ערך התשלום ששולם שלא כדין בסעיף חלף הודעה מוקדמת.₪ 68,463 :
סה"כ רכיבי סיום העסקה ששולמו למנכ"ל העוזב ביתר.₪ 150,327 :
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תגובת המבוקר:
התשלום מעוגן בהסכם העבודה.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
לא ניתן לצבור ימי חופש מעבר לתקרה הקבועה בתקנות וקיימת תקרת פדיון .ההסכם אינו חוקי ולפיכך אין בו
בכדי לתת מענה לחריגה המהותית בתשלומי גמר עבודה.
.3.6.10
-

שכר בכירים  -שכר הגזבר:
שיעור משרה :אינו תואם למפורסם (חוזר מנכ"ל  .)21.8.2011 4/2011בחוזר האמור שיעור המשרה לגזבר ,100%
והשכר  .80%-70%בפועל שיעור המשרה עומד על .45%
חריגה בגובה השכר :בהתאם לשיעור המשרה  -שכר משרה מלאה* כפול שיעור ההכפלה בחוזר* כפול שיעור
המשרה = עומד על  .₪ 7,302בפועל שולם סך  + 9,200תוספת גלובלית ( ₪ 10,400 = ₪ 1,200חודש בדיקה
 .)11.2016תשלום ביתר חודשי .₪ 3,098 :סך שולם ביתר בשנים .₪ 86,653 :2014-2016

תגובת המבוקר:
התוספת מכסה שעות נוספות.
תגובת הביקורת:
מדובר במשרת אמון בהתאם לתשובת הועד ,ראה לעיל .לפיכך אין אפשרות לשלם שעות נוספות .בכל מקרה לא
הוצג כל מסמך מבסס לביצוע שעות נוספות או דיווח לגביהם ונראה כי התוספת הגלובלית נועדה "לעקוף" את
הצורך לבצע עדכון היקף משרה באופן מסודר.
.3.6.11

הפרשות סוציאליות – לפנסיה:
בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה ,נדרש המעסיק להפריש לעובדיו למרכיבי תגמולים ופצויים בשיעורים
המתאימים .ל 36 -עובדים הופרש בשיעורים נמוכים מהשיעורים הנדרשים ,מתוכם עובדים בשיעור  4ואף .3%%
רשימת השמות המלאה הועברה לוועד ב  14.3.2017וצורפה לתגובת המבוקר ,ראה נספח .@11

תגובת המבוקר:
ההפרשות תקינות שכן לא נדרש לבצע הפרשות לפנסיה על רכיבי הבראה ונסיעות.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הביקורת לקחה בחשבון את רכיבי השכר הנדרשים בלבד .חודש מדגם הבדיקה לא כלל תשלומי הבראה כלל.
ההפרשות אינן תקינות ועל הוועד היה לתת מענה פרטני או להוכיח כי בוצע תיקון.
 .3.6.12אי זקיפת שווי מס ,בניגוד לחוק:
בניגוד להוראות מס הכנסה ,בחישוב השכר לא בוצעה זקיפת שווי הטבות שמקבלים עובדי המועצה .ובכלל זה הנחה
בצהרונים לילדי העובדים ,ושווי ארוחות .כמוכן ,הועד משלם שכ"ד לרב הישוב בסך  ₪ 66,000ללא זקיפת שווי
שכירות כהטבת שכר ,מצ"ב נספח הסכם שכ"ד שהומצא ע"י הוועד נספח .@12

תגובת המבוקר:
הועד לא תומך ברב .הועד מעביר כספים לעמותת בית הכנסת.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
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התשלום ניתן עבור הרב ובידינו גם הסכם שכירות בין הרב לבין בעל דירת המגורים .העברה הכספית מבוצעת דרך
העמותה אבל אין בה בכדי לפתור את חובת החוק אלא ניסיון לעקוף אותו .כמוכן לא התקבלה תגובה לגבי אי זקיפת
שווי ושווי הנחות הורים עובדים.

.3.6.13
.3.6.14
.3.6.15
.3.6.16
.3.6.17
.3.6.18
.3.6.19

.3.7

נוהל מחיקת חובות

.3.7.1

בהתאם נוהל משרד הפנים ,נדרשים שלשה תנאים מצטברים למחיקת חוב אבוד :היעדר זכות בנכס ,חוב בפיגור
של לפחות  3שנים ומיצוי הליכי גביה" .יובהר ,כי על הרשות המקומית לנקוט בהליכי גבייה מנהליים על פי דין,
אשר ישקפו מאמץ רציני לגביית החוב ובכלל זה משלוח של מכתבי התראה וביצוע הליכי עיקול" .עוד בהתאם
לנוהל ,הרשות נדרשת לקבוע כללים אלו הליכי גבייה יינקטו בכל מקרה ,ובהתייחס ל :הזמנת חקירה על זכויות
בנכסים ,נקיטת הליכים של פש"ר ,חייב שנפטר  -היקף העיזבון והאפשרות למימושו ,היעדרות של החייב
והסיכויים לאתרו.

.3.7.2

בהתאם לסעיף  86ב לתקנון  -מחיקת חובות החל גם על וועדים מקומיים
86ב .כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד ,רשאית המועצה
על פי החלטה מיוחדת לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים אם היתה סבורה שהדבר לטובת הציבור; בכל מקרה אחר,
טעונה החלטת המועצה אישורו של הממונה".

.3.7.3

בשנת  ,2014החליט הוועד על מחיקת חובות ל  9-חייבים בסך כולל של  .₪ 452,218ל 7-מתוכם צורף מכתב עו"ד
אשר מחווה דעתו כי החוב אינו ניתן לגביה 4 .חוו"ד הועברו לביקורת אגב הליך הביקורת 3 ,צורפו במסגרת רק
בסגרת התגובה .בשנת  ,2015נמחקו חובות ל 2-חייבים בסך כולל של  248אש"ח ,לשניהם צורפה המלצה מעו"ד.

.3.7.4

באף אחד מהחובות שנמחקו לא הוצגו הליכי גביה משמעותיים לפני המחיקה .לא ידוע מהו נוהל מיצוי החובות.

.3.7.5

במרבית החובות שנמחקו לא הוצגו אסמכתאות לקיום התנאי הראשון – העדר זכות החייבים בנכס .בהתאם
לנוהל ,נדרש כי לא תהיה קיימת זכות בנכסים בעלי ערך ממשי כלל ,ולא רק העדר נכס בדירת המגורים שחוייבה.
טענת אי מגורים ביישוב אינה תקפה .כמוכן לגבי חייב שנפטר ונמחק חובו לא הוצגה בדיקה למימוש העיזבון.

.3.7.6

להלן פרטי רשימת החובות שנמחקו לשנת :2014

חייב
1
2

סיכום ממצאי הביקורת לפרק 6
מידע בתלושי השכר :בתלושי השכר לא מופיע מידע על ערך שעה משולם בניגוד לדרישה בחוק הגנת השכר.
מעקב נוכחות :בגין עובדים רבים ( 7מתוך מדגם של  12עובדים) לא מבוצע מעקב נוכחות.
ניהול חופשות :לא מבוצעת הגבלה על צבירת ימי חופשה.
שכר בכירים :נמצא כי בשנים  2014-2016שולם שכר ביתר למנכ"ל הוועד ,ולגזבר הוועד סך הכל  -של  366אש"ח.
שכר סיום העסקת מנכ"ל 11/2016 :שולמו סכומים עודפים בסך  150אש"ח.
הפרשות סוציאליות :נמצא כי קיימים עובדים להם לא מופרש/מופרש בחסר בהפרשות לפנסיה.
זקיפת שווי :בחישוב השכר לא מבוצע זקיפת שווי להטבות שמקבלים עובדי המועצה.

מועד
היווצרות
החוב
2004-2005
2010-2011

שיעור
החוב
הנומינלי
2,594
9,826

שיעור החוב
בעת הגשת
הבקשה
7,417
14,074

הליכי גביה שבוצעו – הסבר הוועד
נפטרה
פש"ר מתגוררת בשערי תקווה אין רשומות על שמה
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צורף חוות
דעת
מעו"ד
V
X

3
4
5

2003-2007
2006
2005-2007

6

2002

7

2002-2012

36,681

8

2007

25,710

54,650

9

2007-2009

7,627
125,387

22,584
455,218

.3.7.7
1
2

17,407
3,869
21,674

V
V

58,879
10,030
65,691

פש"ר
פש"ר קיבל הפטר לא מתגורר בישוב
פש"ר קיבל הפטר לא מתגורר בישוב

X

40,544

לא אותר התיישנות אין חיובים במערכת רק ריביות לכן
אין סכום נומינלי

V

181,348

פש"ר חולת סרטן נלקח ממנה הבית רוב החוב הוא
בתביעה

V

פש"ר מתגורר בשערי תקווה משלם קבוע כ ₪ 800-עד -
 1000מצב כלכלי קשה ובריאותי

V

לא מתגורר בישוב התיישנות

V

להלן פרטי רשימת החובות שנמחקו לשנת : 2015
1998-2007
2005-2006
סה"כ
2015

46,886
3,929

237,566
11,014

50,815

248,580

ניתן צו הפטר
ניתן צו הפטר

V
V

תגובת המבוקר:
בנוהל שאושר על ידי הועד בישיבה מספר  15נקבעו הליכי הגביה .לכל חוב הוצמד חוות דעת יועמ"ש של הועד
המפריך טענות המבקר .בכל התיקים ננקטו הליכים משמעותיים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הנוהל והכללים שאושרו בישיבה מספר  15הוצגו בפני הביקורת לראשונה במסגרת התגובה ,לפיכך הממצא עודכן.
בכל מקרה רק לגבי חייבים מס  1ומס  3צורפה חוות דעת הכוללת התייחסות לכך שהחייב חסר רכוש .לגבי יתר
החייבים חוות דעת עו"ד לא כללה התייחסות .גם בשלב זה לא הוצגו כל מסמכים לביסוס מיצוי הליכי גביה,
משכך אין בתשובת הוועד בכדי לשנות את מסקנות המבקר.
.3.7.8

בחוב מספר  – 7נמחקו חובות משנת  -2012שלא עומדים בתנאי השני – פיגור של פחות  3שנים.

תגובת המבוקר:
בשל מעבר בין התוכנות קיבלו שורות החובות קודי מיון שונים .מדובר בסכום זניח לחולת סרטן .שוב המבקר
נאחז בזוטות למקרי חיים קשים ביותר.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
לא הוצג פירוט או ביסוס לתגובה ,משכך מסקנות המבקר לא השתנו.

.3.7.9
.3.7.10

סיכום ממצאי הביקורת לפרק 7
מחיקת החובות ע"י הועד נעשתה שלא בהתאם לכללי משרד הפנים .לא הוצג ביסוס לבדיקה מקצועית בלתי תלויה
על נכסי החייבים ועמידה בתנאים הנדרשים למחיקה ומיצוי הליכי גביה.
מבדיקת החובות שנמחקו נראה כי נמחקו חובות גם בגין השנה השוטפת ולא רק משחלפו  3שנים.
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.3.8

.3.8.1

.3.8.2

נושאים נוספים – בדיקה פרטנית שישה נושאים
נושא א :בית קפה במבי בר
בית הקפה הוקם על ידי הועד בשנת  ,2014מתוך רצון לספק לתושבים מתחם פנאי ואיכות לקהילה .בראשית
הדרך ,הופעל בית הקפה ישירות ע"י הוועד ,לאחר מספר חודשים ,גם בגלל 'זליגות' ו'ניצול הטבה' להוצאות
פרטיות של גורמים הקשורים לוועד ,לעובדי הוועד וילדים( ,זאת לדברי גזבר הוועד) הופרט בית הקפה למכרז
הפעלה חיצוני.
אישור הפרויקט בישיבות הוועד:
תאריך
פרוטוקול
22/12/2013
27/03/2014
15/06/2014
03/08/2014
18/10/2015
10/10/2016
01/12/2016

.3.8.3
.3.8.4
.3.8.5

אישור הקמת הפרויקט בעלות של  80אש"ח
אישור עלות נוספת בסך  350אש"ח
אושרה יציאה למכרז( .רווחים מהשכרת המקום יופנו לפינת חי ופעילות תרבות).
הזוכה במכרז  -מגיש ההצעה הגבוהה ביותר  12700אש"ח חודשי ,סכום הכנסה צפוי 180
אש"ח שנתי.
אשור הוצאת בית הקפה למכרז לאחר שהזכיין הקודם ביטל את ההתקשרות.
עלויות ההקמה באו לביטוח בדוחות הכספיים ואושרו ע"י הוועד.
העלאה לאישור הארכת תקופת ההתקשרות ל 5-שנים מעבר ל 2-אופציה ,וכן עדיפות
למזון באירועים ב'מרתף'

אישור העלות בסך  350אש"ח נעשתה בדיעבד ,לאחר שכבר השוקע רוב הסכום בסך  260אש"ח.
בסופו של דבר סך ההשקעה ב  2014בציוד ושיפוצים עמד  564אש"ח – חריגה של  134אש"ח ללא אישור כלל.
השקעה זו והשקעות קודמות הביאו לכך שבסה"כ בשנים  2014-2016הגרעון בגין בית הקפה העמד על יותר
ממיליון  )!(₪סיכום הכנסות והוצאות לבית הקפה 'במבי בר' (לפי מאזני בוחן)
שנה
2014
2015
2016
סה"כ

.3.8.6

מהות האזכור

הכנסות
421,084
103,811
89,728
614,623

הוצאות שוטפות
611,178
46,890
94,759
752,827

ציוד ושיפוצים
564,199
74,700
231,534
870,433

גרעון מפעילות
-754,293
-17,779
-236,565
-1,008,637

בית הקפה בנוי על קרקע פרטית ,אשר בעלת הקרקע נתנה זכות שימוש לוועד .זיקת הוועד לקרקע נתונה בהליך
משפטי שכן בעלת הקרקע מבקשת לפנות את הוועד .מידע זה מעורר תמיהה לגבי היקף ההשקעה בנכס שאינו
בבעלות הוועד .לא יעלה על הדעת כי יושקעו  1מליון ש"ח בקרקע פרטית מבלי לבסס זכות מהותית במקרקעין
ולתקופה ארוכה .החלטה כזו אינה עומדת בגדרי אחריות ניהולית סבירה.

תגובת המבוקר:
קיים חוזה בין הועד המקומי לבעלי הקרקע המאשר לוועד לעשות שימוש בקרקע .ההשקעה כדאית ומדובר בצורך
לרווחת התושבים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
לא הוצג ביסוס או אסמכתא שיש בו בכדי לשנות את הערת המבקר.
.3.8.7

.3.8.8
.3.8.9

מכרז ההפעלה הראשון :בשנת  ,2014זכה בעל ההצעה הגבוהה ביותר -בסך  .₪ 12,700לחודש .לא הוצג פרוטוקול
בחירת זוכה לאחר תקופה ,המפעיל הפסיק את ההתקשרות ,לדברי גזבר הוועד סיום ההתקשרות נעשה מאחר
והזכיין החליף מקום מגורים.
במכרז ההפעלה הנוסף זכה זוכה חדש :בסך של כ ₪ 5,555 -לחודש.
בהסכם צוין מפורשות כי הוועד אינו מתחייב להעמיד כל ציוד נוסף לטובת המפעיל (למעט הציוד הקיים במקום).
למרות זאת ,המשיך הוועד להשקיע בציוד במקום .בשנת  – 2016סך של כ  231אש"ח.
23

תגובת המבוקר:
ההשקעה בשנת  2016לא נעשתה בבית הקפה .מדובר בהשקעה גדולה בבינוי המתחם כולל הצללות גני משחקים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
הסכומים נלקחו ממאזן הבוחן לכרטיסים ששויכו ל'במבי בר' ציוד ,משכך ,ככל שהמבוקר מבקש לעדכן את סווג
ההוצאות עליו להמציא כרטסת עדכנית ולצרף חשבוניות מפורטות .מעבר לכך ,הפרטים הרשומים במערכת
הנח"ש מעידים באופן מובהק כי מדובר בהשקעות של בית קפה ולא בהצללת גני משחקים .לדוגמה :כהן ציוד
למטבחים סך  ₪ 23,935ואקטיב שף ליין בסך .₪ 16,263

.3.8.10
.3.8.11

.3.8.12
.3.8.13

.3.8.14

סיכום ממצאי הביקורת "במבי בר"
העלויות לפיתוח בית הקפה בסך של כ  564אלף  ,₪לא אושרו כיאות בוועד המקומי .בחלקם אושרו בדיעבד
ובחלקם לא אושרו כלל .ראה פרוטוקול ועד נספח .14
סה"כ בשנים  2014-2016סך הגרעון בגין בית הקפה עומד על למעלה ממיליון  .)!(₪ההשקעה המופרזת תמוהה
לאור העובדה כי בית הקפה נמצא בקרקע שאינה בבעלות הוועד ואשר קיימים חילוקי דעות בין בעלי הקרקע ללא
שבוססה זכות מהותית במקרקעין.
מפעילי המקום נהנים מהשקעות בציוד מלא ובשיפוצים ,מעבר לחוזה ההתקשרות וללא כל הסבר כלכלי.
ההשקעה המהותית מעלה תמיהה על שיקול הדעת להקים את הפרויקט .חלק מהאירועים ניתן להפיק לקיים גם
בבמבי בר .כיצד וועד בגרעון משקיע בו זמנית במספר פרויקטים בעלי זיקה דומה ושניהם לא בבעלות הוועד.
נושא ב :פיתוח בי"ס ממ"ד
בשנת  2013החל פרויקט פיתוח בי"ס ממ"ד .באזכורים בפרוטוקולים של ישיבות הוועד לא מצאנו פירוט תקציבי,
או אומדן הערכת עלויות .עד סוף  ,2016הושקעו בבית הספר  5.4מיליון  ,₪ללא מקור תקציבי כל שהוא.

תגובת המבוקר:
בפרוטוקולים של הוועד ישנו פירוט תקציבי ואומדן עלויות.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
דיון תקציבי ספציפי בישיבת הועד ,אינו מחליף תכנון רב שנתי .גם בתגובתו ,לא הציג הוועד מסמך מסכם ובהיר
לתכנון תקציבי מלא לפרויקט זה .צירוף  15פרוטוקולים אינו מספק את המענה הנדרש .לפיכך הממצא נותר בעינו.

.3.8.15

.3.8.16

סיכום ממצאי הביקורת פיתוח בי"ס ממ"ד
בשנים  2014-2016הושקעו בפיתוח בית הספר  5.4מיליון  ₪ללא תכנון מקדים של העלויות ואישור תב"ר כנדרש.
נושא ג :גינון
בשנת  2016הושקעו כ  530אש"ח בפרויקט גינון שכלל בעיקר התקנת דשא סינטטי ברחבי היישוב .לא הוצג אישור
תקציבי כדין לפרויקט .אישור בוועד המקומי התקבל בדיעבד לאחר סיום העבודה בתאריך  .15.1.2017בנוסף,
הוועד לא יצא כדין בפרסום מכרז כמתחייב מהיקף הפרויקט.

תגובת המבוקר:
התקציב אושר במסגרת עדכוני תקציב בישיבת הועד .בעניין אופן בחירת הספק  -לא נדרש מכרז.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
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התגובה אינה מתקבלת .בנספח עדכוני התקציב מוצגים סעיפי התקציב השוטף בלבד .ואין התייחסות לפרויקט
הגינון ,כמוכן תאריך הפרוטוקול הראשון הינו לאחר מועד הביצוע .לפיכך ,אין בתשובה לשנות את הממצא.
בעניין אופן בחירת הזכיין ,הועד נדרש במכרז כמתחייב מהיקף הפרויקט ,ראה פרק  3התקשרויות.
.3.8.17

בנוסף לכך ,הוצאות הגינון השוטפות בשנת  ,2016הוכפלו וגדלו ביותר מ  400אש"ח לעומת  .2015ההוצאות נכללו
בסעיף 'עבודות קבלניות' שלא קיים בתקציב השוטף ,ולא אושרו מראש בתקציב הועד .מבירור עם גזבר הוועד
ומנהל התחזוקה הסבירו כי בשנת  2016נשכרה חברה קבלנית לביצוע עבודות הגינון השוטפות במקום עובדי
הוועד 3( .משרות מלאות) .עלות השכר לא פחתה בהתאמה שכן לדברי אחראי הגינון ,מדובר היה בניסיון ובינתיים
הצוות הקיים הועסק הלאה בעבודות שונות .לשנת  2017הסתיימה ההתקשרות עם קבלן הגינון ועבודות הגינון
חזרו להתבצע ע"י עובדי הוועד.

תגובת המבוקר:
נשכרה חברה קבלנית בנוסף לכח האדם הקיים כדי לשפר את נושא הגינון .נדרשה עלות 'שיקום' בגין שמיטה.
בעניין אישור התקציב ,ניתן אישור תקציבי ע"י הועד המקומי כמופיע בפרוטוקולים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
אין באמור כדי להסביר הכפלת ההוצאה ואת העובדת ששכירת חברה קבלנית לא הביא הכלל לצמצום צוות
העובדים .בעניין אישור התקציב ,הפרוטוקול מלמד על אישור בדיעבד .לפיכך הממצא יוותר

.3.8.18
.3.8.19

.3.8.20
.3.8.21
.3.8.22

סיכום ממצאי הביקורת הוצאות גינון
בשנת  2016הושקעו קרוב למיליון  ₪בגינון ( 460אש"ח חריגה בשוטף 530 ,אש"ח בפרויקט גינון) ,ללא אישור
תקציבי כנדרש ותוך הכפלת הוצאות שנה קודמת.
ההתקשרויות בוצעו עם  2ספקים ,ללא יציאה למכרז פומבי כדין .כמו"כ לא הוצג הסכם עם הספקים.
נושא ד :פרויקט מוזיקלי חברתי
בשנת  2016הושקעו כ –  530אש"ח ב'מועדון המרתף' -מקום שנועד לקיום מופעים ,כנסים ,אירועים וכדו'.
התקשרות עם ספקים :לא פורסם מכרז פומבי כנדרש להיקף ההתקשרות.
התקציב הובא לאישור בישיבת הוועד לאחר הביצוע .בתאריך  1.12.2016הועלה לאישור תקציב שבוצע בסך 400
אש"ח ,ובתאריך  15.1.2017הועלה לאישור תקציב נוסף בסך  150אש"ח -שוב לאחר ביצוע ההוצאות.

תגובת המבוקר:
התקציב אושר כדין (צורפו  4פרוטוקולים בפרוטוקולים  .)30,32 ,27 ,26לא נדרש מכרז פומבי להיקף ההתקשרות.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
תגובת המבוקר אינה מתקבלת .הוועד צירף כנספח את פרוטוקול מספר  ,26בו לטענתו אושר תקציב הפרויקט.
פרוטוקול מס  26שהוגשו בתגובת המבוקר להוכחת אישור הפרויקט מראש אינם תואמים לפרוטוקול המקורי
באתר האינטרנט של הועד ,ונראה לכאורה כי נעשה ניסיון לשנות מסמכים .מצ"ב פרווטקול מקורי ופרווטקול

"מעודכן" ראה נספח  .@ 13לפיכך בתגובת המבוקר אין בכדי לשנות את הממצא ,אלא לחזקו ולהוסיף ממצא
נוסף.
לעניין המכרז בהתאם לחוק נדרש מכרז פומבי .וגם בהתייחסות להנחיה השגויה שקיבל הוועד – נדרש לכל הפחות
מכרז זוטא .ראה פרק  3.4מכרזים .ובכל מקרה שעה שאין ספר ספקים חוקי אותו שפורסם ,ושאותו אישרה וועדת
המכרזים חלה חובה של מכרז פומבי( ,ראו סעיף (8ב) לכללי המכרזים.
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.3.8.23

הנכס אינו בבעלות הוועד – אלא בבעלות פרטית ,הוועד התקשר בחוזה שכירות ל 8-שנים ,כאשר מלוא ההוצאות
על שיפוץ המקום מקוזזות מדמי השכירות .דמי השכירות החודשיים  ₪ 5,000לחודש .מעיון בחוזה ,עולה כי
הנכס מורכב מ 2-יחידות – בנות  130מ"ר ,ו  250מ"ר .היחידה בת ה 130 -מ"ר הייתה בנויה ושימשה קודם לכן
כבית כנסת .היחידה בת ה 250 -מ"ר  ,לפי הנרשם בחוזה – לא הייתה בנויה קודם לכן .לדברי גזבר הוועד ,החלל
שהיה קיים במקום גרם להתדרדרות בני נוער ומשך מפגעים חברתיים .כרגע ,עם שיפוץ המקום הפך למיקום מפגש
תרבותי ונערכים בו מופעים וכנסים.

.3.8.24

הוועד מעמיד את המקום לקיום מופעים ללא התחייבות לגובה תשלום מראש .האמנים המופיעים מוכרים מראש
כרטיסים ,ומתחלקים ברווחים עם חברת ההפקות ועם הוועד.

.3.8.25

פעמים הוועד מעמיד את המקום ללא תמורה בביקורנו במקום סיפר מנהל התחזוקה כדוגמא על אירוע סעודת
הודיה שערכה אחת המשפחות ובו הועמד המקום ללא תמורה .לא הוצג בפנינו קריטריון ברור מתי נגבה תשלום
עבור השימוש במקום מראש ומתי על בסיס שותפות ברווחים ומתי ללא תמורה .טכנית ,המפתחות נמצאים בידי
מנהל האחזקה והוא ומנהלת האירועים עומדים בהתאם להנחיות המנכ"ל הקודם המשמש כיום כיועץ לוועד.

תגובת המבוקר:
הוועד אינו מעמיד את המקום למופעים ללא תמורה ,אלא קיים מנגנון של חלוקת רווחים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
אין בתגובת המבוקר כדי לשנות את המימצא העיקרי שכן לא הוצג קריטריון להקצאה המקום ללא תמורה ,וכן
לא הוצג מודל תמחור ותעוד חיוב וגביה שנעשה בפועל בהתאם ליומן ארועים.
.3.8.26

.3.8.27

.3.8.28

שכירת נכסים ע"י רשויות מקומיות וביצוע שיפוץ עומק ,מקובלת רק במקרים בהם לרשות יש צורך קריטי ולא
קיימת אפשרות לאתר קרקע פנויה .כמו למשל גני ילדים הנדרשים להיות בסמיכות לשכונת המגורים ולא ניתן
לאתר קרקע להקמתם .גם במקרה דנן ,לא הוצגה בחינה וחשיבה אסטרטגית על היתכנות הקמת מבנה בבעלות
הוועד .לשאלתנו כיצד הושקעו מאות אלפי שקלים במרתף בשכירות לא התקבלה תשובה מנומקת אלא כי "מדובר
בחזון של המנכ"ל הקודם".
בביקורנו במקום ראינו כי תחת מבנה מסחרי קיים מרתף משופץ .באולם ששופץ רצפת פרקט מרשימה ,לבנים
בתקרה מיוחדות לאולם אקוסטי ,פינת בר והגשה ,כסאות עץ ובמה .באולם היה ריח טחב כבד .מנהל התפעול
שליווה את הסיור הבהיר כי קיימת רטיבות תחת מיקום הכביש ,ונעשתה בעת האחרונה הפרדת בטון בבורות
ולכאורה נושא טופל.
בסביבת האולם נעשה פיתוח אינטנסיבי .לא הוצג איזה שיקול דעת ,ואם בכלל ,הופעל טרם הפיכת פינה נידחת,
בשכירות ,לאתר מושקע בקנה מידה של אתר תרבות מרכזי .לשבר את האוזן :על מנת להשרות על הסביבה יופי
וקו עיצוב אחיד ,הקירות החיצוניים של מחסן חנות מכולת הסמוכה צופו גם הם בעץ מלא .דלתות מחסן החנות
שודרגו והותאמו לדלתות האולם .לתמיהתנו הובהר שמאחר ומכלול השטחים לצד האולם משרים אווירה ויופי,
שודרג האזור כולו וכי בוצע פיתוח סביבתי חסר תקדים אשר יאפשר מענה גם לאירועים משמעותיים כמו חתונות.
יש לציין כי עד כה לא נערכו חתונות במקום ,ומאחר ושטח האולם מכיל כמאה סועדים לכל היותר ,סביר שחתונות
שכאלו תהיינה נדירות ,אם בכלל ,גם בעתיד.

תגובת המבוקר:
מדובר בהזדמנות בעלות שכירות אטרקטיבית ,וכן ניתן לבצע ניכוי מלוא הוצאות השיפוץ מעלות השכירות.
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מבייש לקרוא שהמבקר מגלה חוסר הבנה לתפקידו ומגדיל וקובע כי ניתן לקיים אירועים בבמבי בר .נראה שמשפט
זה נמסר למבקר על ידי מבקר המועצה שייקה רוזנפלד כמו משפטים אחרים תמוהים והזויים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
התשובה עדיין אינה מציגה האם נעשתה חשיבה ובדיקה על מבנה בבעלות הוועד ועל בסיס מה נקבע אטרקטיביות
בהשקעה גבוהה במרתף שכור בעל גישה צדדית למטרות פעילות שבחלקן הגדול בוצעו עד כה במבי בר ומהווים
לכאורה השקעה כפולה .בפרוטוקול מספר  ,27ניתן פירוט למטרות וייעודים למועדון :הופעות ,אירועי קהילה
ועוד .סוג האירועים דומה לסוג האירועים שנרשם במטרות הבמבי בר .מה גם בפרוטוקול זה ניתן מענה לבמבי בר
 -זכיון להפעלת תחום המזון במועדון ,והארכת החוזה ב 5-שנים נוספות.

.3.8.29
.3.8.30
.3.8.31
.3.8.32

.3.8.33
.3.8.34

סיכום ממצאי הביקורת מוזיקלי חברתי
הפרויקט הומזיקלי חברי לא אושר כנדרש ומראש בישיבות הועד .בשנת  2016הושקעו  530אש"ח .
הועד לא פרסם מכרז כנדרש לביצוע הפרויקט.
המתחם מועמד לטובת אירועים ומופעים – לעיתים בתשלום לעיתים ללא תשלום .לא הוצגו קריטריונים.
במתחם הושקעו סטנדרט פיתוח גבוהים ובסטנדרט גבוה ,שאינם תואמים את מיקומו ואת שטחו – מרתף טחוב
שכור תחת מרכז מסחרי.
נושא ה  :טיפול במפגעי פסולת בנין
במהלך השנים האחרונות ,קיבל הוועד התראות חוזרות ונשנות על מפגעי פסולת ביישוב .ההתראות מהמשרד
לאיכות הסביבה וממועצה אזורית שומרון.
לבירור ספציפי שנשלח בנושא ,התקבלה תגובת המבוקר וצורף העתק מתגובתו ביום  ,7/9/16כי ביישוב לא קיימות
מטמנות של פסולת בניין .הוועד ציין כי 'עבודת הכלים מומנה ע"י הוועד' .לא התקבלה תשובה או התייחסות
מהוועד על היקפי ההוצאות ,הספקים המבצעים ,והיכן הרישום בהנהלת החשבונות ,מסקירת הסעיפים במאזן
הבוחן לא נמצא רישום רלוונטי או תשלומי הוצאות .לא התקבלה התייחסות מהוועד אילו פעולות בוצעו לטיפול
במפגעי הפסולת לפי דרישת המשרד לאיכות הסביבה והמועצה האזורית שומרון.

תגובת המבוקר:
נציין ששפיכת החומר הטבעי במקומות האמורים נעשתה על ידי הקבלן המפנה .תמורת שפיכת החומר הטבעי
בחינם ,שיטח גם את האזור בו הוא שפך את החומר .עבודת הכלים שמומנה על ידי הועד המקומי מתייחסת
לסלילת דרכי הביטחון כמופיע בסעיף  9עצמו .גם במכתב שהופנה למשרד לאיכות הסביבה ,טען הוועד כי מעולם
לא שפך פסולת בניין ביישוב .ההוצאות לסלילת כביש הביטחון ימצא המבקר בסעיף  )6(14הקשור לסלילת דרכי
הביטחון.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
בתגובת המבוקר אין מענה אלא יש בה אף בכדי לחזק את שאלת הביקורת .טענת כי הקבלן הוביל במיוחד חומר
טבעי בחינם שאינו פסולת אשר נדרש לפנות ולהיפטר ממנו ,ובנוסף להובלת החומר הטבעי בחינם גם שיטח אותו
בחינם ,אינה יכולה להתקבל ללא הסבר מבסס .אם אכן מדובר בחומר טבעי ,תמורת מה העניק הקבלן מתנות
אלו ,או שמא לא מדובר בחומר טבעי .לפיכך הממצא יוותר.

.3.8.35

סיכום ממצאי הביקורת למפגעי הפסולת
במהלך השנים האחרונות ,קיבל הוועד התראות על מפגעי פסולת ביישוב .ההתראות מהמשרד לאיכות הסביבה
וממועצה אזורית שומרון .לא התקבלה התייחסות מהוועד אילו פעולות בוצעו לטיפול במפגעי הפסולת.
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.3.8.36

.3.8.37
.3.8.38

חשש על פעילות חיצונית של הוועד לפתרון לפסולת בניין ,ללא ביטוי בספרים ,ללא אישור חוקי ,וללא מידע ברור
ומוכח מהו ההסכם עם הקבלן שביצע.
נושא ו :פיתוח כבישים ביישוב
בשנת  2016השקיע הוועד כ  1.6מיליון  ₪בפיתוח כבישים ומדרכות ,ללא עריכת מכרז פומבי.
להלן אזכורים בפרוטוקולים של הוועד

תאריך
פרוטוקול

פרויקט

הערה

10/10/2016

דרך הבטחון ומתחמי חניות
ביישוב

15/01/2017

פרויקט דרך הבטחון

אישור תקציבי (רטרו)  900אש"ח שחולק בין כמה
ספקים.
תוספת תקציב בסך  400אש"ח מעבר לאישור קודם.
(רטרו)

תגובת המבוקר:
בפרוטוקול מספר  26מיום ה  10/10/16אושרו  1.3מיליון  .₪אכן הפרויקטים אושרו רק לאחר שהסתיימו מטעמים
טכניים.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
תגובת המבוקר אינה יכולה להתקבל מאחר ואסכמתא שצורפה לתגובתה אינה מקורית .הפרוטוקול האמור אינו
תואם לפרוטוקול מספר  26המצוי בידנו ראה נספח  .13בכל מקרה ,אין באמור כדי לשנות את מסקנת הביקורת,
שכן מדובר באישור בדיעבד.

.3.8.40

סיכום ממצאי הביקורת פיתוח כבישים
פרויקט הפיתוח לא אושר כיאות בישיבת הוועד – שתי הישיבות נערכו לאחר ביצוע ההוצאות.
.3.8.39
בסך  1.6מליון .₪
ההתקשרות עם הקבלן לא נערכה כדין ע"י מכרז פומבי.

תגובת המבוקר:
לא נדרש מכרז פומבי מאחר והוועד הינו הקבלן המבצע ונעזר בקבלני משנה כל אחד בתחומו ,משכך הצליח הועד
להוזיל את העלויות בצורה משמעותית.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
גם בשלב זה הוועד לא הציג מסמך מבסס של הרכב סכומי ההתקשרות לגבי כל ספק ,וצרף רשימת ספקים בלבד.
לפיכך אין באמור בכדי לשנות את הממצא .זאת ועוד ,גם במחקרה כזה נדרש לבצע מכרז מול קבלני המשנה,
בהתאם לסכומים .כך למשל חברה עירונית העוסקת בפיתוח הרשות ואשר מהווה קבלן מבצע נדרשת לבצע
מכרזים מול קבלני המשנה שלה

.3.8.41
.3.8.42
.3.8.43

סיכום ממצאי הביקורת פרק 8
נושא א :בית הקפה
העלויות לפיתוח בית הקפה בסך של כ  564אלף  ,₪לא אושרו כיאות בוועד המקומי .בחלקם אושרו בדיעבד
ובחלקם לא אושרו כלל.
סה"כ בשנים  2014-2016סך הגרעון בגין בית הקפה עומד על למעלה ממיליון  .)!(₪ההשקעה המופרזת תמוהה
לעור העובדה כי בית הקפה נמצא בקרקע שאינה בבעלות הוועד ואשר קיימים חילוקי דעות בין בעלי הקרקע.
מפעילי המקום נהנים מהשקעות בציוד מלא ובשיפוצים ,מעבר לחוזה ההתקשרות וללא כל הסבר כלכלי.
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.3.8.44
.3.8.45
.3.8.46
.3.8.47
.3.8.48
.3.8.49
.3.8.50

.3.8.51
.3.8.52

.3.8.54
.3.9
.3.9.1

נושא ב :פיתוח בי"ס ממ"ד
בשנים  2014-2016הושקעו בפיתוח בית הספר  5.4מיליון  ₪ללא תכנון מקדים של העלויות ואישור תב"ר כנדרש.
נושא ג :גינון
בשנת  2016הושקעו קרוב למיליון  ₪בגינון ( 460אש"ח חריגה בשוטף 530 ,אש"ח בפרויקט גינון) ,ללא אישור
תקציבי כנדרש ותוך הכפלת הוצאות שנה קודמת.
ההתקשרויות בוצעו עם  2ספקים ,ללא יציאה למכרז פומבי כדין .כמו"כ לא הוצג הסכם עם הספקים.
נושא ד :מועדון המרתף – פרויקט מוזיקלי חברתי
הפרויקט המוזיקלי חברי לא אושר כנדרש ומראש בישיבות הועד .בשנת  2016הושקעו  530אש"ח .
הועד לא פרסם מכרז כנדרש לביצוע הפרויקט.
המתחם מועמד לטובת אירועים ומופעים – לעיתים בתשלום לעיתים ללא תשלום .לא הוצגו קריטריונים.
במתחם הושקעו סטנדרט פיתוח גבוהים ובסטנדרט גבוה ,שאינם תואמים את מיקומו ואת שטחו – מרתף טחוב
שכור תחת מרכז מסחרי.
נושא ה :טיפול במפגעי פסולת
במהלך השנים האחרונות ,קיבל הוועד התראות על מפגעי פסולת ביישוב .ההתראות מהמשרד לאיכות הסביבה
וממועצה אזורית שומרון .לא התקבלה התייחסות מהוועד אילו פעולות בוצעו לטיפול במפגעי הפסולת.
חשש על פעילות חיצונית של הוועד לפתרון לפסולת בניין ,ללא ביטוי בספרים ,ללא אישור חוקי ,וללא מידע ברור
ומוכח מהו ההסכם עם הקבלן שביצע.
נושא ו :פיתוח כבישים ומתחמי חניות
פרויקט הפיתוח לא אושר כיאות בישיבת הוועד – שתי הישיבות נערכו לאחר ביצוע ההוצאות.
.3.8.53
בסך  1.6מליון .₪
ההתקשרות עם הקבלן לא נערכה כדין ע"י מכרז פומבי.
הרישומים במערכת הנהלת החשבונות
ערכנו סקירה על דרך הרישום בהנהלת החשבונות לפי מאזני בוחן וכרטסות .בשנת  2016בוצעו רישומי הפחתה
בהוצאות פיתוח ומנגד חיוב המועצה האזורית שומרון .רישומים אלו אינם תואמים את כללי החשבונאות .ראשית
 הכנסות פיתוח יש לשייך לכרטיס הכנסות ואין לקזז מסכומי ההוצאה ובכך לכאורה "להעלים" חלק מההוצאה.שנית – הכנסות ללא הרשאה מחייבת ,אינן יכולות להיכלל כהכנסות בספרים.

תגובת המבוקר:
הועד והמועצה נוהגים לחייב זה את זה בכרטיס חו"ז כאשר הוצאות של האחד משולמות ע"י האחר.
התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר:
תגובת המבוקר אינה ברורה ,שכן חיוב גורם בגין תשלומים חייב להיעשות בתאום מלא ותוך רישום מקביל הדדי.
.3.9.2

נמצא כי לא קיימת הפרדה רישומית ומנהלית בין תקציב רגיל לתקציב תב"ר .הוצאות הפיתוח במאזן בוחן כוללות
לעיתים הוצאות שוטפות ,וכן להיפך .סעיפי הוצאות הפיתוח אינם מקבילים לדוח תברי"ם.

תגובת המבוקר:
תוכנת הנח"ש פותחת אוטומטית סעיפי הכנסה והוצאה לכל תב"ר כפי שנהוג ברשויות מקומיות.
התייחסות הביקורת לתגובת המבקר:
אין באמור בכדי להסביר את הפערים שנצפו .לעיתים הכללת סעיפים שוטפים תחת סעיפי תב"ר ולהיפך.
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.3.9.3
.3.9.4

סיכום ממצאי הביקורת פרק 9
חיוב המועצה נרשמו כהקטנת הוצאה ולא כהכנסה ובכך הוצגו "הוצאות" בסכום נטו מוקטן ובלתי משקף.
נמצא כי לא קיימת הפרדה רישומית ומנהלית בין תקציב רגיל לתקציב תב"ר.
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 .4טבלת סיכום ממצאי הביקורת ,תגובת המבוקר והתייחסות הביקורת

סיכום ממצאי הביקורת בהתאם לסדר הסעיפים בדוח הסופי
תגובת המבוקר נכללה בהתאם לטבלת הסיכום שנשלחה על ידו .הרחבה ותגובות נוספות שנכללו בחומרים נכללו בדוח המפורט

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

מס

עקרי ממצאי המבקר

תגובת המבוקר

1.1

כפל תפקידים :החל מינואר 2017
משמש גזבר הוועד גם בתפקיד מ"מ
מנכ"ל .היקף העסקתו  45%משרה
לשני התפקידים יחד .במחצית
השנה שחלפה מהתפטרות המנכ"ל
לא עשה הועד כל פעילות לקידום
מכרז למנכ"ל חדש.

משרת החובה היחידה בוועד המקומי
היא משרת גזבר .המבקר לא אמור
להחליף את שיקול דעת הועד.

הגזבר מועסק בשיעור משרה חלקי בלבד של
 45%ומשכך פיצול בין משרת הגזבר ובין
משרת המנכ"ל מביא לחלקיות משרה בלתי
סבירה .התנהלות הוועד וקצב המצאת
החומרים כולל חומרים בסיסיים ,מדברת
בעד עצמה.

1.2

נהלים :לא נמצאו נהלים .לטענת
הועד לא קיימים בוועד נהלים.
לעומת זאת ,מעיון בפרוטוקול
הוועד נמצא כי היו נהלים שהועלו
לאישור.

המועצה לא קבעה נהלים לועד ,לא
הטמיעה ,לא ביצעה בקרה ואלו
שקבעה יושמו במלואן .נוהל רכש נכתב
רק לפני מספר חודשים על ידי המועצה
והוא מיושם במלואו.

התנהלות הוועד אינה תלויה בנהלי המועצה
והוועד נדרש לאמץ נהלים באופן עצמאי ככל
גוף סטטוטורי ציבורי .יתרה מזו ,הוצגו
בפנינו ע"י המועצה נהלים שפורסמו לוועדים
גם בתקופה מוקדמת יותר .מצ"ב נספח@3
נוהל תב"ר לדוגמה מ  .5/2015כמוכן,
בפרוטוקול הועד מספר  5מיום 23.4.2014
נמצא כי אושר נוהל רכש .נוהל הרכש האמור
לא הוצג בפנינו .מצ"ב נספח  @4פרוטוקול
הוועד.

1.3

חוסר שיתוף פעולה עם הביקורת:
לאחר למעלה מארבעה חודשים
הועד החל לשתף פעולה והעביר חלק
מהחומרים המבוקשים.

הגם שהוועד טוען שאין למועצה זכות
לבקר את הועד ע"פ חו"ד של יועמ"ש
הישוב והגם שביקורת זו נולדה בחטא,
הוועד בחר שלא ללכת להליך משפטי
בנושא אף על פי שיכול היה ,זאת
מכיוון שאין לו מה להסתיר וממה
לחשוש .משכך הוועד שיתף פעולה
באופן מלא עם המבקר ולראיה דוח זה.

הטענה אינה מתקבלת .מצ"ב נספח @6
פירוט הפניות ומועדי התגובה .מכלול
ההתנהלות אינו מצביע על שיתוף פעולה .רק
לאחר כחצי שנה התקבל שיתוף פעולה וגם
הוא באופן חלקי.

1.4

הרכב הוועדות :הוועדות המרכזיות
אינן כוללות כלל נציגות מחברי
האופוזיציה ( 4מתוך  9חברים).

חברי האופוזיציה סירבו להשתתף
בוועדות כולל בוועדות המרכזיות
בישוב בהם ועדת הכספים ,בטחון,
מכרזים ותרבות .באותה ישיבת וועד,
עת חולקו תפקידי חברי הוועדה ,יו"ר
האופוזיציה יוסי אחונוב השתולל
והוגש נגדו אישום בגין איומים .ונגזר
דינו בבית המשפט.

הטענה אינה מתקבלת .לא התקבלה
אסמכתא לכך שניתנה האפשרות לחברי
האופוזיציה להשתתף בוועדות החובה.
הטיעון נוגד את האינדיקציה העולה
מפרוטוקולים של ישיבות הוועד.
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הטענה אינה מתקבלת .הגרעון בסף  5.6ש"ח
מליון בעינו עומד גם בדוח הכספי של הוועד.
התקבול הצפוי שנרשם בסך ₪ 6,151,694
אינו בר ממשות .הכללת הסכום האמור הינה
בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים ולתקינה
החשבונאית .אף רו"ח המבקר מטעם הוועד,
הסתייג מפורשות מהרישום האמור וצרף
לדוח כצעד חריג חוות דעתו מסויגת.

2.1

סך הגרעון הנצבר בגין פיתוח לסוף
 7 :2015מיליון  ₪שיעור של 26%
מהמחזור .סך הגרעון הנצבר 5.6
מיליון –  21%מהמחזור .ע"פ נהלי
משרד הפנים ,ברשות מקומית,
גרעון העולה על  17.5%מחייב
תכנית הבראה והצמדת חשב
מלווה.

המבקר התעלם מהדוח הכספי
המבוקר לשנת  2016שהוגש לו
והמצביע על נתונים אחרים לגמרי.

2.2

במהלך השנים  2014-2016הוציא
הועד כ  15.9מיליון  ₪בגין
פרויקטים לפיתוח .החריגות
בתקציבי הפיתוח מומנו בחלקם
מכספי התקציב השוטף ,ובחלקם
עומדים עדיין כחובות פתוחים

לא ברור מה הממצא כאן?! הנתונים
מראים על כך שהוועד המקומי עוסק
בפיתוח מסיבי של הישוב לרווחת
תושביו.

תגובת המבוקר אינה מתייחסת לליקוי.

2.3

לאף אחד מהפרויקטים (!) לא הוצג
תכנון תקציבי והתנהלות בהתאם
לנוהל התב"ר כפי שהתבקש
מהוועד ע"י המועצה – כלומר,
הושקעו בתברי"ם כספים ללא
תכנון מקדים של מקורות המימון.

הוגשו למבקר טופסי תב"ר כפי
שהונפקו מתוכנת הנהלת חשבונות
הקודמת .EPR

דוח מהנה"ח כולל נתונים חלקיים בלבד ,לא
מהווה טופס תואם לנוהל תב"ר .טופס תב"ר
כפי שהתבקש בנוהל שפרסמה המועצה
כמצוין לעיל .מעבר לדוח ולטופס הפורמלי,
נוהל תב"ר משמעותו התנהלות מושכלת
בקביעת תקציב הפיתוח ,אשר קיימים מראש
מקורות הפיתוח קיימים ומאושרים.

2.4

בחלק גדול מהפרויקטים ,אושר
התקציב בישיבת הועד רק לאחר
ההוצאה ופעמים רק בגמר
הפרויקט

עיון בפרוטוקולי הועד המצורפים
בנספח מראים תמונה שונה לגמרי
ממה שמציג המבקר ,לא זו בלבד
שאושרו בוועד ,הם אושרו גם בעדכוני
תקציב שנתיים וכן בדוח המבוקר.

הטענה מתקבלת חלקית .אכן לא ניתן לקבוע
כי מדובר במרבית .אך כן מדובר בחלק גדול.
עיין בדוגמאות בנספח .8

3.1

מתוך  6התקשרויות לפחות בהן
נדרש מכרז פומבי – בוצע מכרז
פומבי רק להתקשרויות אחת.

המבקר לא מדייק שכותב "מרבית",
אכן המבקר לחוץ היה בזמן לסיים את
הביקורת .המסמכים שנטענו כחסרים
 חלקה הגדול הוגש בסבב הראשוןוהחלק החסר מוגש בדו"ח זה
בנספחים הרלוונטים.

3.2

מתוך  7התקשרויות בהן נדרש
מכרז זוטא ,בוצע סבב הצעות מחיר
רק להתקשרות אחת.

3.3

מתוך  16התקשרויות ,התקבלו
חוזי התקשרות ל 8-בלבד.

ל  14התקשרויות לא נדרש כלל מכרז
פומבי .וב 2התקשרויות שנדרש-בוצע!

אין בתגובת המבוקר לשנות את הממצא.
לעניין חובת קיום מכרז בהתאם לרשות
המונה פחות מ 20אלף תושבים מצ"ב נספח
 .@10זאת ועוד ,גם במידה ותתקבל תגובת
המבוקר בדבר הנחיה שגויה מהמועצה
בדבר התקרות המחייבות מכרז ,יהיה ניתן
לצמצם את הליקוי אך לא לבטלו .עדיין
קיימות  6התקשרויות הנדרשות במכרז
פומבי ,מהן בוצע רק מכרז אחד .ביצוע
פרויקטים נפרדים ע"י אותו ספק אינו פוטר
מחובת מכרז .התקרה בחוק משמעותה לסך
הכל התקשרות מול ספק ,למעט אם קיים
נימוק חוקי לפטור ממכרז ,לא הוצג בפני
הביקורת הסיבה לפטור ולא אישור ועדת
מכרזים לפטור ממכרז.

3.4

נמצא כי הוצאו סכומים בסך 500
אש"ח לפני בחירת הזוכה ע"י
וועדת מכרזים.

מדובר באמירה סתמית שאינה מגובה
בכל הוכחה.

בדוח המפורט נרשם המקרה המפורט.
מדובר בתשלום לספק י.ש .עבודות עפר:
פרוטוקול בחירת הזוכה בתאריך .10.10.16

4.1

ליקוי בבחירת הזוכה ב'מכרז
להפעלת מזנון הקאנטרי' .נבחרה
ההצעה הנמוכה.

מי קובע מהי הצדקה? האם המבקר
שחי בעולמו? או ועדת מכרזים מולה
עומדות שתי הצעות אחת של נותן
שירותים עם נסיון גרוע ביותר מול
הועד ואחרת עם ניסיון של מתן שירות
מצוין לתושבים? מה גם שצוין במכרז
שהוועד לא מחויב לקבל את ההצעה
הזולה ביותר

הנימוק בעניין סיבת בחירת הזוכה בשנת
 2016על אף שהציע מחיר נמוך יותר ,אינו
תואם לנרשם בפרוטוקול הבחירה
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4.2

עולה חשש לתאום עמדות עם
מפעיל 'מכרז להפעלת מזנון
הקאנטרי'.

עוד אמירה הזויה ומסקנה לא הגיונית!
לא בוצע שום תיאום מוקדם עם הזוכה
והאמירה של המבקר הינה זדונית
ומרושעת הגובלת בהוצאת דיבה.

לא הוצג הסבר כיצד הצעת הזוכה גבוהה
ב 66%לעומת שנה קודמת ותואמת בקירוב
להצעה הגבוהה שהוגשה בשנה קודמת ע"י
קבלן אחר.

5.1

תהליך קבלת ההחלטות הרכש אין
התייחסות לתקציב המוקצה .לא
קיימת מערכת התראות לחריגות
ולא מבוצעת בקרה שוטפת על
התקציב במהלך השנה .עדכון
תקציב נעשה בדיעבד.

הועד מבצע מספר פעמים בשנה עדכוני
תקציב המועברים למועצה והנגזרים
מבקרה שוטפת על התקציב .כפי שגם
המועצה נוהגת לעשות.

ההיתלות של הוועד בעדכוני תקציב שנערכו
לאחר ניצול וביצוע בפועל ונשלחו לעדכון
המועצה ,אינה מתקבלת.

5.2

נמצאו חריגות מהתקציב המאושר
בהיקפים מהותיים ,וכן הוצאות
בסעיפים שלא אושרו כלל מראש.
בשנת  2016נמצאו חריגות ב14 -
סעיפים מעל  100אש"ח ,ובסכום
מצטבר של  2.8מיליון .₪

לו בדק המבקר את עדכוני התקציב
היה מוצא שכמעט ואין חריגה בתקציב
הועד .ההיפך הוא הנכון .דוח מבוקר
 2016מראה על עודף תקציבי בשוטף
של  1.6מיליון .₪

עדכוני תקציב מהותיים לאחר מעשה ,הינם
כסות עיניים ,ומחפים על נטילת הסמכות
מהוועד הנבחר אשר הוא בלבד מוסמך על
ידי החוק לאשר תקציב.

6.1

בתלושי השכר לא מופיע מידע על
ערך שעה משולם בניגוד לדרישה
בחוק הגנת השכר.

בעייתי עם התוכנה הקיימת .אנו
פועלים מול בית התוכנה לתקן ממצא
זה.

לא הוצג בפני הביקורת מסמך מבסס לתיקון
הליקוי.

6.2

בגין עובדים רבים ( 7מתוך מדגם
של  12עובדים) לא מבוצע מעקב
נוכחות.

 7 :העובדים שלא הומצא עבורם דוח
נוכחות מועסקים ב'משרת אמון'.

בתשובת הועד אין בכדי לספק הסבר מדוע
לא נערך דוח נוכחות לעובדים .ומדוע אין
דרך לפקח על שעות העבודה של אותם
עובדים ,מה שיכול היה להצדיק קביעת
משרה כמשרת "אמון" בכפוף לחוק .לא

6.3

לא מבוצעת הגבלה על צבירת ימי
חופשה.

למעט מספר עובדים חיוניים בודדים-
לכל העובדים קיימת הגבלה שמנוטרת
על ידי מחלקת השכר באופן שוטף.
ע"פ תפיסתנו והבנתנו החישוב הינו
מדויק.

לא הוצג כל בסיס או חישוב.

6.4

נמצא כי בשנים  2014-2016שולם
שכר ביתר למנכ"ל הוועד ,ולגזבר
הוועד סך הכל  -של  366אש"ח.

אמירה תלושת מציאות תוך התעלמות
מהמקובל ברשויות המקומיות ,חוזה
מנכ"ל/גזבר הוועד המקומי .מנכ"ל
הוועד הינו גם הגזבר וזכאי ל 100%
שכר ולא כפי שהמבקר קובע .אף כי
הוועד אינו כפוף לתנאי השכר של
הרשויות המקומיות שכר המנכ"ל
נקבע כנגזרת מטבלאות שכר של משרד
הפנים בכפוף לגודל הרשות.

תגובת המבוקר בלתי סבירה .לעניין שכר
מנכ"ל ,לאורך תקופת השנים המבוקרות,
הועסק גזבר בשכר ,לפיכך כמובן המנכ"ל לא
שימש גם הוא כגזבר .בהתאם לעמדת היועץ
המשפטי של המועצה לא יכול להינתן
לתשלום שכר גבוה מעבר לשכר הקבוע
ברשויות מקומיות .לעניין שכר גזבר ,מדובר
במשרת אמון בהתאם לתשובת הועד ,ראה
לעיל .לפיכך אין אפשרות לשלם שעות
נוספות .בכל מקרה לא הוצג כל מסמך מבסס
לביצוע שעות נוספות או דיווח לגביהם ונראה
כי התוספת הגלובלית נועדה "לעקוף" את
הצורך לבצע עדכון היקף משרה באופן
מסודר
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התקבל ביסוס או חוזה עבודה ולא הסבר
לגבי מהות התפקיד וכיצד התקבלה החלטה
לוותר לעובדים על דווח נוכחות בהיקפים
מהותיים.

6.5

שכר סיום העסקת מנכ"ל:
 11/2016שולמו סכומים עודפים
בסך  150אש"ח.

ההיפך הוא הנכון-שולם שכר בחוסר
עם סיום יחסי עובד מעביד עם מנכ"ל
הישוב

6.6

נמצא כי קיימים עובדים להם לא
מופרש/מופרש בחסר בהפרשות
לפנסיה.

עוד אמירה לא בדוקה .לו טרח המבקר
להכין תלושי דמה על פי המקובל
ברשויות מקומיות הנה רואה כי
משולם השכר וההפרשות כחוק!!!

הביקורת לקחה בחשבון את רכיבי השכר
הנדרשים בלבד .חודש מדגם הבדיקה לא כלל
תשלומי הבראה כלל .ההפרשות אינן תקינות
ועל הוועד היה לתת מענה פרטני או להוכיח
כי בוצע תיקון.

6.7

בחישוב השכר לא מבוצע זקיפת
שווי להטבות שמקבלים עובדי
המועצה.

מדובר בסכומים פעוטים לעובדים
המשתכרים בשכר מינימום .הוועד
יקפיד לזקוף שווי לכל העובדים עם
מתן הנחה.
הועד לא תומך ברב .הועד מעביר
כספים לעמותת בית הכנסת.

התשלום ניתן עבור הרב ובידינו גם הסכם
שכירות בין הרב לבין בעל דירת המגורים.
העברה הכספית מבוצעת דרך העמותה אבל
אין בה בכדי לפתור את חובת החוק אלא
ניסיון לעקוף אותו .כמוכן לא התקבלה
תגובה לגבי אי זקיפת שווי ושווי הנחות
הורים עובדים.

7.1

נמצא כי באף אחד מהחובות
שנמחקו לא ננקטו הליכי גביה
משמעותיים

אמירה תלושה מהמציאות! בכל
החובות בוצעו הליכי אכיפה כפי הנוהל
שאושר בוועד.

גם בשלב זה לא הוצגו כל מסמכים לביסוס
מיצוי הליכי גביה ,משכך אין בתשובת הוועד
בכדי לשנות את מסקנות המבקר.

לא ניתן לצבור ימי חופש מעבר לתקרה

במרבית החובות שנמחקו לא
הוצגו אסמכתאות לקיום התנאי
הראשון – העדר זכות החייבים
בנכס( .לפי הנוהל ,נדרש כי לא
תהיה קיימת זכות בנכסים בעלי
ערך ממשי כלל ,ולא רק העדר נכס
בדירת המגורים .ולכן טענת אי
מגורים ביישוב אינה תקפה).
חייב שנפטר-לא הוצגה בדיקה
למימוש העיזבון

לכל חוב הוצמד חוות דעת יועמ"ש של
הועד המפריך טענות המבקר.

הועד מכחיש

מקרה רק לגבי חייבים מס  1ומס  3צורפה
חוות דעת הכוללת התייחסות לכך שהחייב
חסר רכוש .לגבי יתר החייבים חוות דעת
עו"ד לא כללה התייחסות.

לתגובה לא צורפה אסמכתא

7.2

בחוב מספר -7נמחקו חובות משנת
 2012שמתחת ל 3שנים

מדובר בסכום זניח לחולת סרטן .שוב
המבקר נאחז בזוטות למקרי חיים
קשים ביותר .בשל מעבר בין התוכנות
קיבלו שורות החובות קודי מיון שונים.

הליקוי עומד בעינו.

8.1

העלויות לפיתוח בית הקפה בסך של
כ  564אלף  ,₪לא אושרו כיאות
בוועד המקומי .בחלקם אושרו
בדיעבד ובחלקם לא אושרו כלל.

מצ"ב ישיבות וועד רלוונטיות בנספח.

האישורים שהוצגו מישיבות הוועד הינם
אישורים לאחר ביצוע הוצאות.

8.2

בשנים  2014-2016סך הגרעון בגין
בית הקפה עומד על למעלה ממיליון
 .)!(₪ההשקעה המופרזת תמוהה
לעור העובדה כי בית הקפה נמצא
בקרקע שאינה בבעלות הוועד ואשר
קיימים חילוקי דעות בין בעלי
הקרקע.

מדובר בהשקעה כלכלית לכל דבר
ועניין .ההכנסות החודשיות מהשכרת
בית הקפה כנגד ההשקעה בבית הקפה
תוך התחשבות בפחת לאורך השנים
נותנת תשואה של  8%לשנה .תשואה
סבירה בכל קנה מידה ולא התייחסנו
למחולל צמיחה קהילתי ותרבותי
שתורם המיזם.

במבחן התוצאה קיים גרעון מתמשך כולל
במהלך השנה השוטפת.

8.3

מפעילי המקום נהנים מהשקעות
בציוד מלא ובשיפוצים ,מעבר לחוזה
ההתקשרות וללא כל הסבר כלכלי.

לא ברורה מהיכן לקח המבקר אמירה
שקרית זו וכמו בהרבה אמירות אחרות
בטיוטת דוח זה .ההשקעה בשנת 2016
לא נעשתה בבית הקפה .מדובר
בהשקעה גדולה בבינוי המתחם כולל
הצללות גני משחקים.
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הסכומים נלקחו ממאזן הבוחן לכרטיסים
ששויכו ל'במבי בר' ציוד ,משכך ,ככל
שהמבוקר מבקש לעדכן את סווג ההוצאות
עליו להמציא כרטסת עדכנית ולצרף
חשבוניות מפורטות .מעבר לכך ,הפרטים
הרשומים במערכת הנח"ש מעידים באופן
מובהק כי מדובר בהשקעות של בית קפה ולא
בהצללת גני משחקים .לדוגמה :כהן ציוד

למטבחים סך  ₪ 23,935ואקטיב שף ליין
בסך .₪ 16,263

8.4

בשנים  2014-2016הושקעו בפיתוח
בית הספר  5.4מיליון  ₪ללא תכנון
מקדים של העלויות ואישור תב"ר
כנדרש.

לרשות המבקר עמדו דוחות מבוקרים
על פיהם יכול היה המבקר להתאמץ
ולדעת היטב את טיב ועלויות ההשקעה
בבית הספר הממ"ד .סלע המחלוקת
בין הועד למועצה מתומצתים בשלוש
וחצי שורות!! שאף אחת מהם לא
נכונה.

דיון תקציבי ספציפי בישיבת הועד ,אינו
מחליף תכנון רב שנתי .גם בתגובתו ,לא הציג
הוועד מסמך מסכם ובהיר לתכנון תקציבי
מלא לפרויקט זה.

8.5

בשנת  2016הושקעו קרוב למיליון
 ₪בגינון ( 460אש"ח חריגה בשוטף,
 530אש"ח בפרויקט גינון) ,ללא
אישור תקציבי כנדרש

לגבי השוטף-מדובר בשנה שבאה אחרי
שנת שמיטה .לגבי הפיתוח-אושר
בישיבת הועד וניתן אישור תקציב.

התגובה אינה מתקבלת .בנספח עדכוני
התקציב מוצגים סעיפי התקציב השוטף
בלבד .ואין התייחסות לפרויקט

8.6

ההתקשרויות בוצעו עם  2ספקים,
ללא יציאה למכרז פומבי כדין.
כמו"כ לא הוצג הסכם עם הספקים.

בסכומים הנ"ל לא נדרש מכרז פומבי.

הועד נדרש במכרז כמתחייב מהיקף
הפרויקט .ראה הרחבה בפרק התקשרויות
בדוח המפורט

8.7

הפרויקט הומזיקלי חברי לא אושר
כנדרש ומראש בישיבות הועד .בשנת
 2016הושקעו  530אש"ח .

הפרויקט אושר בישיבות הועד

פרוטוקול מס  26שהוגשו בתגובת המבוקר
להוכחת אישור הפרויקט מראש אינם
תואמים לפרוטוקול המקורי באתר
האינטרנט של הועד ,ונראה לכאורה כי נעשה
ניסיון לשנות מסמכים.

8.8

נמצא כי הוועד לא פרסם מכרז
פומבי

בסכומים הנ"ל לא נדרש מכרז פומבי.

בהתאם לחוק נדרש מכרז פומבי .וגם
בהתייחסות להנחיה השגויה שקיבל הוועד –
נדרש לכל הפחות מכרז זוטא.

8.9

המתחם מועמד לטובת אירועים
ומופעים – לעיתים בתשלום לעיתים
ללא תשלום .לא הוצגו קריטריונים.

המתחם הועמד בתשלום לכל אירוע
פרטי!

בביקורנו במקום סיפר מנהל התחזוקה
כדוגמא על אירוע סעודת הודיה שערכה אחת
המשפחות ובו הועמד המקום ללא תמורה

8.1
0

במתחם הושקעו סטנדרט פיתוח
גבוהים ובסטנדרט גבוה ,שאינם
תואמים את מיקומו ואת שטחו –
מרתף טחוב שכור תחת מרכז
מסחרי.

הוועד הקים במקום מתנ"ס לפעילויות
רבות ומגוונות ,כולל :אירועי תרבות,
שעות סיפור לטובת הספרייה ,פעילות
לבני הנוער ,פעילות מוזיקלית ועוד.
מבייש לקרוא שהמבקר מגלה חוסר
הבנה לתפקידו ומגדיל וקובע כי ניתן
לקיים אירועים בבמבי בר .נראה
שמשפט זה נמסר למבקר על ידי מבקר
המועצה שייקה רוזנפלד כמו משפטים
אחרים תמוהים והזויים.

התשובה אינה מציגה האם נעשתה חשיבה
ובדיקה על מבנה בבעלות הוועד ועל בסיס מה
נקבע אטרקטיביות בהשקעה גבוהה במרתף
שכור בעל גישה צדדית למטרות פעילות
שבחלקן הגדול בוצעו עד כה במבי בר
ומהווים לכאורה השקעה כפולה.

8.1

במהלך השנים האחרונות ,קיבל
הוועד התראות על מפגעי פסולת
ביישוב .ההתראות מהמשרד
לאיכות הסביבה וממועצה אזורית
שומרון.

המדובר בעלילה שהעליל תושב הישוב
ירחמיאל אורפז שנסתרה והוכחה
כשקרית ובגינה יתבע בתביעת דיבה.

לא התקבלה התייחסות אילו פעולות בוצעו
לטיפול במפגעי הפסולת.
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8.1
3

חשש על פעילות חיצונית של הוועד
לפתרון לפסולת בניין ,ללא ביטוי
בספרים ,ללא אישור חוקי ,וללא
מידע ברור ומוכח מהו ההסכם עם
הקבלן שביצע.

שפיכת החומר הטבעי נעשתה על ידי
הקבלן המפנה שתמורת שפיכת החומר
בחינם הוא שיטח האזור עם כלים על
חשבונו .שוב לא מובן כלל איך עלילה
זו הפכה להיות חלק מטיוטת דו"ח
הביקורת .ייתכן וביוזמת מבקר
המועצה שייקה רוזנפלד לחבר לחברו
ירחמיאל אורפז.

8.1

נמצא כי הושקע  1.6מיליון ₪
בדיעבד לאחר ביצוע ההוצאות

הפרויקט אושר על ידי חברי וועד
שידעו וברכו עליו .עקב תקלה טכנית
שחשבנו שכבר אושר הפרויקט בישיבת
הוועד .הועד לקח לתשומת ליבו ויעשה
הכול שתקלות אילו לא יישנו.

הליקוי עומד בעינו.

8.2

ההתקשרות עם הקבלן לא נערכה
כדין ע"י מכרז פומבי.

הועד היה קבלן הביצוע ששכר קבלני
משנה בהיקפים הקטנים מדרישת
מכרז פומבי :קבלני אספלט ,קבלני
מצע ,קבלנים המפעילים כלי עבודה
ועוד.

גם בשלב זה הוועד לא הציג מסמך מבסס
של הרכב סכומי ההתקשרות לגבי כל ספק,
וצרף רשימת ספקים בלבד .לפיכך אין
באמור בכדי לשנות את הממצא.

9.1

חיוב המועצה נרשמו כהקטנת
הוצאה ולא כהכנסה ובכך הוצגו
"הוצאות" בסכום נטו מוקטן ובלתי
משקף.

הועד והמועצה נוהגים לחייב זה
בכרטיס החו"ז של האחר בהוצאות
שנעשות אחד במקום האחר.

תגובת המבוקר אינה ברורה ,שכן חיוב גורם
בגין תשלומים חייב להיעשות בתאום מלא
ותוך רישום מקביל הדדי.

9.2

נמצא כי לא קיימת הפרדה
רישומית ומנהלית בין תקציב רגיל
לתקציב תב"ר.

תוכנת הנח"ש פותחת אוטומטית סעיפי
הכנסה והוצאה לכל תב"ר כפי שנהוג
ברשויות מקומיות.

אין באמור בכדי להסביר את הפערים שנצפו.
לעיתים הכללת סעיפים שוטפים תחת סעיפי
תב"ר ולהיפך.
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 .טענת כי הקבלן הוביל במיוחד חומר טבעי
בחינם שאינו פסולת אשר נדרש לפנות
ולהיפטר ממנו ,ובנוסף להובלת החומר
הטבעי בחינם גם שיטח אותו בחינם ,אינה
יכולה להתקבל ללא הסבר מבסס .אם אכן
מדובר בחומר טבעי ,תמורת מה העניק
הקבלן מתנות אלו ,או שמא לא מדובר
בחומר טבעי.

 .5נספחים

פרק
1.1
1.2
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3.6.12
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נושא
כתב מינוי
רשימת מסמכים חסרים
פרסום נהלים והנחיות המועצה לועדים
פרוטוקול ועד  -נוהל רכש
תכתובת ישיבות המועצה עם הועד  -חובת הצמדות לנהלים וכללי מנהל תקין
פרוט השתלשלות הביקורת
נוהל תב"ר וטופס תב"ר
פרוט לפי פרוייקט ,אישור תקציב לאחר ביצוע פרויקט
החלטת ממשלה מס'  1475בעניין פתרון כולל לגירעונות ברשויות המקומיות
צו המועצה האזוריות  -חובת מכרזים
פרוט עובדים להם נמצאו הפרשות חסרות
הסכם שכירות רב הוועד
פרוטוקול מקורי ופרוטוקול שצורף לתגובה
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