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 מבוא

בגופים  הסכמים ודיווח כספיבנושא ביקורת נערכה  2213 נובמבר - אוקטובר יםחודשהבמהלך 

 .רו"ח יצחק פיררמשרדו של בעזרת לעיריה קשורים 

בגין פעילויות ופרויקטים המבוצעים  ודווח כספיהסכמים התחשבנות  נסקרוביקורת הבמסגרת 

יחסי הגומלין בין העירייה לגופים הקשורים באים לידי  עבור העירייה. קשוריםעל ידי גופים 

לתום שנת הצגת יתרות חו"ז רים, בן של הגופים הקשוביטוי בדוחות הכספיים, הן של העירייה וה

הקשורים ובעירייה הנובעים מהתקשרות ביניהם. הכנסות והוצאות בגופים סכומיבהצגת והמס 

 

 גופים קשורים:ארבעה ול 2211-2212שנים ל התייחסההביקורת 

 החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ 

מי כח אדם, חניה, פרסום בתחויריה עבור העבדו"ח זה התייחסנו בעיקר לפעילות החברה 

 .2212מליון ש"ח בשנת  47ומקוואות בהיקף כולל של 

 

  גיד המים והביוב של בני ברק בע"מתא -מי ברק 

  .מיליון ש"ח 11.1 עמד על 2212בשנת  החברה עם העיריה ההיקף הכספי של ההתקשרות

ביצוע  ות עירוניים וכןבדו"ח זה התייחסנו בעיקר להתקשרויות בגין תצרוכת מים של מוסד

 .2212מליון ש"ח בשנת  1עבודות פיתוח עבור העיריה, בסך כולל של 

 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה2213החל משנת . איגוד ערים לכבאות והצלה בני ברק :  

 .ש"חמיליון  5עמד על  2212ההיקף הכספי של ההתקשרות בשנת עירייה עולה כי המנתוני 

 

  לתברואה אזור דןאיגוד ערים 

מליון ש"ח  13בהשוואה ל  חש"מיליון  11עמד על  2212ההיקף הכספי של ההתקשרות בשנת 

 .23%גידול של  - 2211בשנת 

 

אגף איגודי ערים בתחום אחראי הראשי של העירייה, ל ברצוננו להודות למנהל החשבונות

 הכלכלית על הסיוע בהכנת הדו"ח. ולמנהל הכספים בחברה התקציבים
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 הממצאים וההמלצות עיקרי .1

 חתימה רטרואקטיבית על הסכמים

 . כשתחולתם רטרואקטיביתעל הסכמים  חתמוהעיריה והחכ"ל 

  חוזה בין העיריה וחכ"ל בנושא כח אדם ובו שינויים מהותיים בשיטת ההתחשבנות נחתם

. החלה רטרואקטיבית של החוזה לאחר "סגירת" ספרי 1.2211והוחל מחודש  3.2212בחודש 

מליון ש"ח בין יתרות  1ה ולפני סיום העבודה על דוחות החכ"ל יצרה אי התאמה של העירי

 .2211החכ"ל ליתרות העיריה בנושא כח אדם בשנת 

  חתימה על  .2213במהלך  5.1.12העיריה חתמה על הסכם עם החכ"ל בנושא חניה שתאריכו

כספים               מליון ש"ח בין הדוחות ה 1.1הסכם רטרואקטיבי זה יצרה אי התאמה של 

 .2212לשנת 

אינה עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקינים וגורמת לאי  חתימה רטרואקטיבית על הסכמים

 של העיריה לדוחות החברות הקשורות.דוחות הכספיים ה בין התאמות

החל מתאריך חתימת ההסכם  ועדכון שיטת התחשבנותכנדרש הסכמים להקפיד  על עדכון  מומלץ

 פן רטרואקטיבי.ולא באו

 

 העדר חוזה בתוקף

 העיריה אינה מקפידה על הארכת חוזים כנדרש כך שלעיתים היא פועלת ללא חוזה בתוקף.

  חודשים החל מחודש  12לא מצאנו הסכם בין העיריה לחכ"ל בנושא החניה לתקופה של

 .21.2225ועד לחודש  21.2224

 חודשים החל מחודש  12פה של לא מצאנו הסכם בין העיריה לחכ"ל בנושא החניה לתקו

 .21.2212ועד לחודש  21.2229

נציין כי על מנת למנוע את  -לקבוע נוהל המחייב חתימה על הסכמי הארכה לחוזים כנדרש  מומלץ

סעיף  2211חוזים העיריה הוסיפה לחוזה עם החכ"ל בנושא כח אדם משנת  בהארכתהצורך 

 המורה על חדוש אוטומטי של החוזה.

 

 ללא חוזה לות מהותיפעי ףהיק 

מי ברק מבצעת עבור העיריה פרויקטים בתחום התשתיות. הקף הפעילות  2212החל משנת 

מליון ש"ח כפי שהוסבר לביקורת העיריה משלמת לחברה החזר  3.4 - 2212הכספית בשנת 

 על בסיס הסכם בעל פה. 1%הוצאות בתוספת עמלה של 

 י ברק בתחום ביצוע עבודות פיתוח, בהקדם.לפעול לחתימה על הסכם בין העיריה למ מומלץ

 

 חוזה העירייה עם החכ"ל בנושא כח אדם -ריבית פיגורים  -סעיף שאינו מיושם בפועל 

בחוזה שחתמה העירייה עם החכ"ל בנושא כח אדם נקבע כי יתרות חוב של העירייה לחכ"ל יחויבו 

ה עולה כי לא בוצע מעולם חיוב בריבית פיגורים בגין איחור בתשלומים. מעיון בכרטסות העיריי

 ריבית פיגורים בגין יתרות חוב של העירייה לחכ"ל.

מאחר ובפועל אין התחשבנות בגין ריבית פיגורים בין העיריה לחכ"ל לבטל  - המלצת הביקורת

 את הסעיף בחוזה בנושא כח אדם המתייחס לריבית פיגורים.
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 רת מי ברקחב - 2111-12יתרות חו"ז במליון ש"ח  4.5של  הפרש

מליון ש"ח, עיון במאזן  2.4מי ברק בסכום של העיריה לרשום חוב של  2212במאזן העיריה לשנת 

 מליון ש"ח. 3סכום של  עירית בני ברקלחייבת  החברהמי ברק מעלה כי 

מליון ש"ח בין מאזן העיריה למאזן מי ברק. יש  5.4רשומים סותרים אלה יוצרים פער מהותי של 

 הפער דומה. 2211שנת לציין כי גם ב

, ות לרואי חשבון ברשויות המקומיותהנחיות מקצועילבחון הפרשים אלה בהתייחס ל מומלץ

מחייבים התקני  חשבונאות בינלאומיים והוראות חוק נוספות  ,דעת של לשכת רואי חשבון גילויי

שורים ם קבין העיריה לצדדי ביאור מפורט בנוגע לאי התאמות כספיותבדוחות הכספיים  לכלול

 והשלכותיהם.

לפקודת  191בהקשר של תיקון  בין העיריה למי ברק את ההפרש ביתרות החו"זיש לבחון בנוסף 

. התיקון מעניק פטור ממס לתאגידי מים שבשליטה 15.11.2212מס הכנסה שאושר בכנסת ביום 

מית, הכנסתה של חברה אשר רשות מקווקבע כי: " 2211-2215מלאה של רשות מקומית לשנים 

 ".אחת או יותר, מחזיקה בכל אמצעי השליטה בה, תהיה פטורה ממס חברות

 מהגזברות נמסר כי הנושא יבחן ע"י הגורמים המקצועיים.

 

 קיזוז יתרות

העיריה מקזזת בדוחותיה הכספיים את יתרות החו"ז בגין אגודי ערים לכבאות ולתברואה ומציגה 

 אלה. סכום "נטו". למרות שאין כל קשר בין גופים

לקבל חוות דעת מקצועית בקשר לקזוז יתרות חובה וזכות בגין איגודי ערים המוצגים  מומלץ

 במאזני העיריה.

 
 איגוד ערים לכבאות - 2112יתרות חו"ז  -העדר התאמה 

עמד  2211אש"ח. בשנת  13הפרש בסך של  2212בין יתרות החו"ז בעירייה ליתרות באיגוד בשנת 

 אלפי ש"ח.  419סך  ההפרש ביתרות החו"ז על

לפני סגירת ספרי  -לקבוע נוהל המחייב ביצוע ההתאמות הדרושות עם גופים קשורים  מומלץ

 הנהלת החשבונות של העיריה.

 
 כנדרשאינה כוללת פירוט  -חכ"ל  כח אדם -חשבונית עלות אדמיניסטרטיבית 

החברה בגין עלויות העיריה משפה את  ,2211בהתאם להסכם בין העיריה לחכ"ל שתחולתו משנת 

 השכר של עובדי החכ"ל המטפלים בנושא כח אדם.

כך  ופירוט שכרם שמות העובדים שלפירוט אינה כוללת החשבונית המוגשת ע"י החכ"ל לעיריה 

  אשור התשלום. לצורךשלא ברור על סמך מה נבדק המסמך 

 לכל עובד, וב החודשיפירוט של סכומי החי יכלול עירייהלדווח ה לקבוע נוהל המחייב כי מומלץ

 כך שניתן יהיה לבחון את מרכיביו באופן פרטני.

 
 אחרים תחומיםבהרווח מגבוה משמעותית  - 24% בחכ"ל תחום הפרסוםבהרווח 

חריג  שעור ,25%-עומד על כעבור העיריה  תחום הפרסום מניהולשל החכ"ל שיעור הרווח הנקי 

 .12% -ל 5%בין  ביחס לשיעורי הרווח משאר תחומי הפעילות הנעים

לבחון מחדש את הסכם העיריה עם החכ"ל בנושא הפרסום תוך השוואת תנאי ההסכם  מומלץ

 להסכמים בתחומים אחרים.
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 עיקרייםנתונים כספיים  .2

 גופים הקשורים -ריכוז נתונים 

 גופים הקשוריםלעמדה יתרת החוב של העירייה  2212מנתוני הטבלה שלהלן עולה כי בשנת 

 1.2על  , מי ברק, אגוד ערים לכבאות ואגוד ערים לתברואההחכ"ל -הכלכלית  החברה שנבדקו

מיליון  2.5-מיליון ש"ח לחברות הקשורות ו 3.7, כאשר יתרת חוב זו מורכבת מחוב של ש"חמיליון 

 במאזן העירייה.השוטף  מהחוב 3%מהווה  זהחוב ש"ח לאיגודי הערים. 

מיליון ש"ח, יתרה זו מורכבת  2.2 ם חייבים לעיריההגופים הקשוריה המצב הפוך, הי 2211בשנת 

מיליון  2.1 בסך חברות הקשורותה וחוב של מיליון ש"ח לאיגודי הערים  2.5בסך  מחוב העיריה

 ש"ח לעיריה.

 

ת זכות בגין החברות ויתר כלולות, 2212כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, במאזן העירייה לשנת 

מיליון ש"ח לחברה  1.3-ולחברת מי ברק מיליון ש"ח  2.4ון ש"ח מילי 3.7הקשורות בסך כולל של 

 הכלכלית.

המצב הפוך, במאזן העירייה מוצגת יתרת חובה בגין החברות הקשורות בסך כולל של  2211בשנת 

מיליון ש"ח חוב של  1.1-ומיליון ש"ח הינו חוב של חברת מי ברק  1.7מיליון ש"ח, כאשר  2.1

 החברה הכלכלית לעירייה.

 

  אלפי ש"ח 2111-12 -ספרי העירייה  -גופים קשורים  -יתרות חו"ז 

 חברות קשורות 

 מי ברק -חכ"ל 

 איגודי ערים

 תברואה-כבאות 

 סה"כ, נטו

2212 3,734 - 2,524 - 1,251- 

2211 2,112 527 - 2,213 

 

 החברה הכלכלית מי ברק -יתרות חו"ז 

בין יתרות החו"ז בספרי החברות הקשורות  עולה כי קיימת אי התאמה להלן מנתוני הטבלה

 . 2211והן בשנת  2212ליתרות החו"ז בספרי העירייה, הן בשנת 

מיליון ש"ח, כאשר  3.7 עולה כי העירייה חייבת לחברות הקשורות 2212ממאזן העירייה לשנת 

 3.9מידע שונה לחלוטין מוצג במאזני החברות בהם נרשמו חובות של החברות לעירייה בסך 

 מיליון ש"ח. 7.1פער מהותי של  -מיליון ש"ח 

רי החברות מיליון ש"ח, ובספ 2.1-בספרי העירייה מסתכמות ב 2211יתרות החו"ז בשנת 

מיליון ש"ח בין מאזן  1שוב הפרש מהותי של  -מיליון ש"ח  1.1הקשורות רשומה יתרה של 

 העירייה למאזן החברות הקשורות.

פיים של חברת מי ברק קודמים לתאריכי הוצאת הדו"ח הכספי יש לציין כי תאריכי הדוחות הכס

    .וחות השוניםדמיליון ש"ח בין הנתונים ב 5של  של העירייה ולמרות זאת אנו מוצאים הפרש
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 אש"ח - 2111-12חכ"ל  ומי ברק  -יתרות חו"ז 

  מי ברק החברה הכלכלית 

 
 הפרש עיריה מי ברק הפרש עיריה חכ"ל

סה"כ 

 הפרש

22

12 

 יתרה אש"ח

955 - 1,321 - 2,271 - 2,972 - 2,413 - 5,313 - 

9,647

- 

22

11 

 יתרה אש"ח

1,111 - 1,121 512 - 7,111 - 1,114 5,427 - 

4,7,9

- 

 
 

מיליון ש"ח  5עולה עוד כי ההפרשים הקיימים לגבי חברת מי ברק עומדים על מעל לעיל מהטבלה 

הפרשים לגבי החכ"ל נמוכים משמעותית ועומדים . לעומת זאת ה2211והן בשנת  2212הן בשנת 

 בהתאמה. 2211-ו 2212מיליון ש"ח לשנים  2.5- מיליון ש"ח ו 2.2 - על

 

 יתרות חו"ז של העיריה עם החכ"ל לפי תחומי פעילות 

מתחומי פעילות מגוונים. מנתוני הטבלה שלהלן עם החכ"ל נובעות יתרות החו"ז של העירייה 

והן  2212העיקרי בגינו קיים הפרש הינו תחום השילוט והפרסום הן בשנת  עולה כי תחום הפעילות

מיליון ש"ח בהתאמה. בתחום החניה  1.2-מיליון ש"ח ו 1.7, כאשר ההפרש עומד על 2211בשנת 

 1מיליון ש"ח. בתחום כח האדם קיים הפרש משמעותי של  1.1עומד על ה ,2212קיים הפרש בשנת 

 .2211בשנת מיליון ש"ח 

 

  2111-12 -לפי תחומי פעילות  -רות חו"ז חכ"ל ית

 סה"כ אחרים מקוואות פרסום חניה כח אדם  

 -1,321 -375 3,121 4,919 1,533 -15,519 ספרי העיריה 2212

 -955 1,413 -3,121 -1,159 -1,111 15,122 ספרי החכ"ל

 -2,296 ,1,13 - -1,951 -1,644 1, הפרש

 1,121 11,113 3,157 -9,549 7,773 -12,511 ספרי העיריה 2211

 -1,111 -9,151 -3,115 1,312 -7,773 11,511 ספרי החכ"ל

 -461 1,949 -,2 -1,237 - -1,141 הפרש

 

 תברואהאיגודי ערים לכבאות ו

הייתה  2211והן בשנת  2212הן בשנת  העירייה, למאזן, בהתאם עולה כי להלן מנתוני הטבלה

  .גודי העריםחייבת כספים לאהעירייה 

 קיזוז יתרות

 2.5בסך  לכבאות ותברואה יתרות חוב של העיריה לאגודי ערים כלולהבמאזן העיריה  2212בשנת 

מליון ש"ח לאגוד ערים לתברואה כאשר  2.75מליון ש"ח. יתרה זו מורכבת מחוב של העיריה בסך 

במאזן הוא  הכלולוהסכום  האש"ח קוזז 232יתרת החוב של אגוד ערים לכבאות לעיריה בסך 

 ערים ייתרת חוב של העיריה לאגוד כלולהבמאזן העיריה  2211בשנת  "נטו" של שני יתרות אלה.

מליון ש"ח לאגוד  1מליון ש"ח יתרה זו מורכבת מחוב של העיריה בסך  2.5בסך  לכבאות ותברואה
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 הח קוזזמליון ש" 2.5ערים לתברואה כאשר יתרת החוב של אגוד ערים לכבאות לעיריה בסך 

 היתרות.  שתיוהסכום שהוצג במאזן הוא "נטו" של 

חוות דעת מקצועית בקשר לקזוז יתרות חובה וזכות בגין אגודי ערים המוצגים  לקבלמומלץ 

 במאזן העיריה.

 

 אלפי ש"ח - 2111-12 -העירייה  מאזן -ערים  יאיגוד -יתרות חו"ז 

 סה"כ תברואה כבאות 

2112 232  2,751 - 2,524 - 

2111 537  1,214 - 527 - 
 

 
  2111-12לכבאות ת חו"ז איגוד הערים ויתר - אי התאמה

בין יתרת איגוד ערים לכבאות במאזן  ההפרש 2212בשנת כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, 

 אש"ח. 419 עומד עלהפרש  2211בשנת וש"ח, א 13עומד על  העיריה ובמאזן האיגוד 

 

  2111-12 -אות לכבערים איגוד  -יתרות חו"ז 

 הפרש עיריה  איגוד 

2112 
  11.1.13 * תאריך מאזן

 -13 232  -245 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 7.2.13 תאריך מאזן

 567 537 -11 יתרה אש"ח

 טרם נחתם דוח כספי -* למועד הביקורת

 

 2111-12התאמה מלאה של יתרות חו"ז  -איגוד ערים לתברואה 

איגוד הערים לתברואה, קיימת התאמה מלאה  שלת החו"ז וביתרלה להלן כפי העולה מנתוני הטב

 .2211והן לשנת  2212איגוד הן לשנת לן העירייה יב

 

  2111-12 -לתברואה ערים איגוד  -יתרות חו"ז 

 הפרש עיריה איגוד 

2112 
  11.1.13 11.1.13 תאריך מאזן

 1 -2,751 2,751 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 11.1.12 תאריך מאזן

 1 -1,214 1,214 יתרה אש"ח

 

 היקפי פעילות 

 2212הוצאות העיריה עבור פעילות שבוצעה ע"י החכ"ל בשנת  - החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ

פעילות החברה בתחומי כח אדם, חניה, פרסום סקרנו את מיליון ש"ח. בדו"ח זה  37על  ועמד

 . 2212ת מליון ש"ח בשנ 31ומקוואות בהיקף כולל של 

 



 

9 
 

פעילות החברה בתחומי  סקרנו אתבדו"ח זה  - גיד המים והביוב של בני ברק בע"מתא -מי ברק 

 .2212מליון ש"ח בשנת  1.1וביצוע  עבודות פיתוח בהיקף כולל של אספקת המים 

  .מיליון ש"ח 11.1עמד על  2212ההיקף הכספי של ההתקשרות הכוללת בשנת 

 
 -: הרשות הארצית לכבאות והצלה2113החל משנת -ני ברק יגוד ערים לכבאות והצלה בא

 5 עמד על 2212מנתוני הנה"ח בעירייה עולה כי ההיקף הכספי של ההתקשרות הכוללת בשנת 

 .מיליון ש"ח

 

מנתוני הנה"ח  הפעילות עם האיגוד הינה בתחום פינוי האשפה. - איגוד ערים אזור דן לתברואה

  .מיליון ש"ח 11 -עמד על כ 2212ההתקשרות בשנת  בעירייה עולה כי ההיקף הכספי של

 

 רקע חוקי. 3

התקשרות עם גופים וצדדים הצגת נתונים בגין הרלוונטיות לנושא  המקצועיותההוראות 

הינם מקיפות  ,בדוחות הכספיים, ובעיקר לנושא ההתאמות והצגת המידע הכספי הנאות קשורים

שונים. להלן סקירה תמציתית של ההוראות  קצועייםמ וכלולות בחוזרים רגולטורים ובגילויי דעת

 העוסקות בנושא זה.

 

 2111 -הנחיות מקצועיות לרואי חשבון  )ספר ירוק(  -משרד הפנים 

קביעת מדיניות חשבונאית, כללים מנחים ונהלים להאגף לביקורת במשרד הפנים, האחראי 

בץ הנחיות מקצועיות לעריכת דוחות כספיים ברשויות המקומיות, מפרסם מידי שנה קו

 . )"הספר הירוק"( להתנהלות חשבונאית תקינה ברשות המקומית

ישנה התייחסות לנושא עסקאות של רשות מקומית עם גופים קשורים , הקובץשל  2211במהדורת 

 .בישראל הן באופן פרטני והן באמצעות אימוץ של כללי הביקורת המקובלים

עסקאות של רשות מקומית עם גופים ההשפעה של  לנושאבאופן ספציפי  ותתייחסההנחיות מ

העברת הכנסות/הוצאות : "ל הרשות ושל הגופים הקשוריםעל התוצאות הכספיות ש קשורים

וברורה, על מנת לחסום את  מדיניות עקבית על מבוססת להיות אמורה לתאגידים עירוניים,

 (.1ט. סעיף 1)ראה נספח  האפשרות של השפעה מלאכותית על תוצאות הרשות"

וקובע כי:  מאמץ באופן כללי את כללי הביקורת המקובלים בישראל הקובץבנוסף, חלק ג' של 

לרבות בדיקת התפתחות "ביקורת סעיפי הדוח הכספי תיעשה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

. בדיקה זו כוללת אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן, אך (2)ראה נספח  "לאחר תאריך המאזן

בעלי  ןלי השפעה על המידע הכלול בדוחות. התאמות הנעשות לאחר תאריך המאזן והינהינם בע

 ויש להתייחס לכך כנדרש.בהגדרה זו  ותנכלל ,השפעה על המידע הכלול בדוחות

 

 42גילוי דעת  -לשכת רואי חשבון 

 םהעוסק ב"נהלי ביקורת לגבי עסקאות ע 52את גילוי דעת  1919לשכת רואי חשבון פרסמה בשנת 

 צדדים קשורים".



 

, 
 

, זיהוי עסקאות עם (כהגדרתם בחוק)זיהוי צדדים קשורים ל כולל נוהל המתייחסגילוי הדעת 

השפעתם של עסקאות אלו על המידע ת טיבם הכלכלי של עסקאות אלו וצדדים קשורים, בחינ

 הכלול בדוחות הכספיים.

 קיבלו שלא ,ים קשוריםצדד עם לעסקאות ערנות לגלות המבקר עללנוהל קובע כי: " 11סעיף 

  (.3 )ראה נספח נאות" חשבונאי ביטוי

השפעת  את לשקול המבקר על שומה ,דעתו חוות בגיבושלנוהל קובע כי: " 13כמו כן סעיף 

)ראה נספח  "כאמור עסקאות של לרבות גילוין ,הכספי המידע על קשורים צדדים עם העסקאות

4.) 

קאות עם צדדים קשורים שלא באו לידי ביטוי נמצא כי המבקר החיצוני נדרש לתת דגש לעס

 בדוחות הכספיים או לכל הפחות בביאורים הנלווים אליהם.

 

 27גילוי דעת  -לשכת רואי חשבון 

של לשכת רואי  29גילוי דעת נוסף, העוסק בנושא התקשרויות עם צדדים קשורים הינו גילוי דעת 

 .52קו ע"י גילוי דעת הוא תוקן בחלו 1912חשבון. גילוי הדעת פורסם בשנת 

עוסק בגילוי הנדרש בדוחות הכספיים בגין עסקאות עם ( 5 - 12)סעיפים פרק ג' לגילוי הדעת 

 צדדים קשורים. 

 צדדים קשורים שנעשו עם לעסקאות גילוי יינתן הכספיים בדוחותקובע כי: "שבפרק זה  5סעיף 

 בשל השפעתן דוחות באותם קףלהשת צריכות היו או הדוחות, ושהשתקפו ניתנו שעליה בתקופה

 .(5 )ראה נספח התוצאות העסקיות" על או בו השינויים או הכספי המצב על

עסקאות שהיו אמורות להשתקף בדוחות הכספיים אך לגילוי דעת זה דורש כי יינתן גילוי נאות 

 אינם כלולות בו מסיבות שונות.

 

 IAS 24 -תקן חשבונאות בינלאומי 

 העוסקת ב"גילויים בהקשר של צד קשור" הינה תקן חשבונאות בינלאומי רלוונטית נוספתוראה ה

24 IAS המוסד הישראלי לתקינה ואומץ על ידי  2211. תקן חשבונאות זה פורסם בחודש מאי

מסגרת אימוץ גורף של תקני חשבונאות בינלאומיים( בתקן חשבונאות ישראלי מס' בבחשבונאות )

 .יות מקומיות אך יש להתייחס אליו כקובע נורמה מקצועיתהתקן לא הוחל פורמלית על רשו .29

ת הגילויים א להבטיח כי דוחות כספיים של ישות מכילים"מגדיר את מטרות התקן  1סעיף 

שטרם  יתרות שלהםלעסקאות עם צדדים כאלה ו.  . . ל הנחוצים כדי להפנות את תשומת הלב

 .(1)ראה נספח  "נפרעו

 התקופות המכוסות במהלך קשורים צדדים עם עסקאות היו לישות לתקן קובע כי: "אם 17סעיף 

 לגבי מידע גם כמו הקשור הצד עם למהות היחסים גילוי לתת עליההכספיים,  הדוחות ידי על

 ההשפעה למשתמשים להבנת , כולל מחויבויות, הנחוציםנפרעו שטרם עסקאות ויתרות אותם

 (.7)ראה נספח  "הדוחות הכספיים על אלה יחסים של הפוטנציאלית

, השפעתם על מכלול העסקאות שבוצעו בין הצדדים הקשורים מדגיש את הצורך בהצגתתקן ה

 גילוי הנאות הנדרש הנגזר מכך.יתרות החו"ז וה
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 הוראות חוק נוספות

ת, אך ניתן למצוא בהם שאינן חלות פורמאלית על הרשות המקומיקיימות הוראות חוק נוספות, 

 ם בעת ביצוע ביקורת והצגת יתרות של צדדים קשורים בדוחות הכספיים.ביטוי לדגשים הנדרשי

  - התש"עלתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(  39 סעיףב  -תקנות ניירות ערך 

מתן מידע בביאור ייעודי לנושא ההתחייבויות )יתרות חובה( של תאגיד לבעל עניין ל דרישה, 2212

ן בתקנות ניירות ערך תואמת, באופן כללי, את הגדרת צד קשור בגילויי )הגדרת בעל עניי בתאגיד

 .(1 )ראה נספחהדעת של לשכת רואי חשבון 

 פרסם ,הגופים המוסדיים בשוק ההון של הרגולטוראוצר, באגף שוק ההון  -חוזר אגף שוק ההון 

סק בפרסום עו 2227-9-3חוזר העוסק בנושא התקשרויות עם צדדים קשורים. חוזר  2227בשנת 

לחוזר:  2נדרש לציבור בכל הנוגע לצדדים קשורים.  מטרת החוזר כפי שהיא מוגרת בסעיף 

שמבצע גוף מוסדי  להגביר את רמת המידע המוצג לציבור באשר לעסקאות עם צדדים קשורים"

באמצעות כספי חוסכים שהוא מנהל עבורם וליצור מנגנון פיקוח ציבורי ושקוף ביחס להשקעות 

 .ות אלו"ולעסקא

 

 הערת הביקורת

כפי שהוסבר לביקורת, הצגה של יתרות בדוחות הכספיים של העירייה שאינן תואמות את 

ביצוע התאמות באיחור בין העירייה לגופים היתרות בדוחות הגופים הקשורים, נובעת מ

בדוחות הכספים ביאור  לכלוליש  המקובלות, המקצועיות בהתבסס על הנורמות .הקשורים

 על הנתונים בדוחות הכספיים. מאוחרות אלו התאמותל בנוגע להשפעות שיש מפורט

 
 

 דיווח כספיו הסכמים . 5

 החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ 5.1

 כללי

כזרוע ביצועית של  1991הוקמה בחודש נובמבר )להלן: "חכ"ל"( החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ 

מיליון ש"ח  37 -ל  2212הגיע בשנת  ר העיריהעבוהמחזור של עסקאות  ובמגוון תחומים.העירייה 

 מיליון ש"ח. 32 -לכ 2211-וב

 החברה מבצעת עבור העירייה פעילות במגוון תחומים, כמפורט בטבלה להלן:

 

 אש"ח - 2111-12 החברה הכלכליתהוצאות העיריה עבור פעילות 

 2112 2111 

 14,117 11,314 שרותי כח אדם

 12,352 13,144 שרותי חניה

 1,227 923 שרותי פרסום

 313 122 ייעוץ והפעלת מקוואות

 497,,2 31,133 סיכום ביניים

 222 1,321 הפעלת מרכז פיס, קייטנות וחוגים

 3,522 4,951 שירותי ייעוץ, פיקוח, שמירה  ושירותים אחרים

 32,297 39,314 סה"כ



 

11 
 

 פעילות פירוט

 עובדי  פורמלית העובדים הינם .ר העיריהעבו כחברת כח אדם קבלני פועלתהחכ"ל  - כח אדם

  .עמלה החכ"ל והעירייה משלמת לחכ"ל את עלות שכרם בתוספת

מליון ש"ח ובשנת  11-ל 2212ל שרותי כח אדם הגיע בשנת נהו בעיריה בגין ההוצאה הרשומה

 מליון ש"ח. 15-ל 2211

 חריות החכ"לבאהם  גביה והנהלת החשבונות תפעול הפקחים ניהול רשות החניה, - חניה. 

רשות  ניהולל יוןזכ ם בגיןיתשלוממדוחות החניה וכן  את ההכנסות מעבירה לעיריההחכ"ל 

 בניכוי הוצאות ועמלה. החניה

ל  2211מליון ש"ח ובשנת  14 -ל  2212שרותי החניה הגיע בשנת  ההוצאה הרשומה בעיריה בגין

 מליון ש"ח. 12 -

 נושא השילוט והפרסום "ל עבור העירייה את מנהלת החכ 2224החל משנת  - שילוט ופרסום

בתחומי העיר לרבות שילוט חוצות, הדבקת מודעות, שילוט עסקים, פרסום בתחנות 

מפעילה פקחים וכו'. בגין  האוטובוסים וכד'. החכ"ל מפיקה דרישות תשלום, גובה תשלומים,

 עמלה.החכ"ל להחזר הוצאותיה בתוספת  שירות זה זכאית

הגיע  הרשום בספרי החכ"ל השילוט והפרסום נושאניהול  יריה בגין ההוצאה הרשומה בע

כפי שהוסבר לביקורת ההכנסות מפרסום מועברות ישירות  .מליון ש"ח 1-ל כ 2211-12בשנים 

  .לעיריה ואינן רשומות בספרי החכ"ל

 התקשרו העירייה והחכ"ל בהסכם לניהול המקוואות ברחבי  2224החל משנת  - מקוואות

לצורך התקנת מערכות בקרת כניסה  קבלןכ"ל אחראית להתקשרות עם החהעיר. 

 איסוף הכספים מהקופות.גם על  מפקחתקרוסלות"( ומתקני גביה אוטומטיים. החכ"ל )"

באופן  תא נקבעכשהימן ההכנסות  עמלהחכ"ל החזר הוצאות בתוספת מעביר ל הקבלן

 ל, יורד.העמלה, לו זכאית החכ"שיעור ככל שהגביה עולה  - רגרסיבי

בשנת  אש"ח 122 על סך תעומדעיריה בגין נהול תחום המקוואות ה בספרי ההוצאה הרשומה

 .2211אש"ח בשנת  313 -ו , 2212

 הפיס מרכזי עבור העירייה מספר תחומים נוספים כגון:  מנהלתהחכ"ל  - תחומים נוספים

פואי ועוד. תחומים ר-קייטנות וחוגים, תחום החינוך הפרה משואות ופרדס כץ;ברמת אלחנן, 

 .זה לא נבחנו במסגרת דוח הביקורתוסית אלו הינם בעלי היקף פעילות נמוך יח

 

 כח אדם

 הסכמים ותקופות התקשרות - כח אדם

 ינוארנחתם בחודש  החוזה הראשון בין העיריה לחכ"ל בנושא כח אדםכפי העולה מהטבלה להלן, 

 פעמים. 3והוארך  1999

 

 אוטומטיתי גרסאות לחוזה מתחדש שת

כי הוא  2.2בסעיף  ובו נקבע 2212נחתם בחודש מרץ  נוסף שנמסר לביקורת ע"י העיריה חוזה

בנוסף, . התקשרות" מאחד הצדדים לסיוםמתחדש אוטומטית בכל שנה עד להודעה על "רצון 

 2.2הכולל בסעיף  - 2.1.2211לביקורת נמסר חוזה שהיה בידי החברה הכלכלית שנחתם בתאריך 
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של  שונות גרסאות חתומות 2להארכה אוטומטית הביקורת לא קיבלה הסבר להמצאת אופציה 

  החוזה המתחדש.

 

 * החכ"ל -כח אדם  -פירוט של החוזים והארכות שנחתמו 

  תחולה 

תאריך 
 חתימה

מס' 
 הערות תקופה חודשים

 Iחוזה  1-12.1999 12 5.1999

 רואקטביתרט - 1הארכה מס'  I חוזה 1.2222-1.2223 31 4.2222

 2הארכה מס'  I חוזה 1.2223-1.2221 31 12.2.2223

 רטרואקטיבי 3הארכה מס'  I חוזה 1.2221-1.2229 31 1.2221

 רטרואקטיבי 4הארכה מס'  I חוזה 1.2229-12.2212 24 11.4.2212

 עיריה -מתחדש גירסה א'  II חוזה *  1.2212  –––  3.2212

 חכ"ל -מתחדש גירסה ב'  IIחוזה  1.2211  –––  2.1.2211

 .1.2211 חודשבפועל החוזה הוחל מ *

 

 1777-2111רצף  העדר -הסכם כח אדם 

מנתוני הטבלה לעיל עולה, כי לא היתה רציפות בהסכמי ההארכה של החוזה, בין העיריה לחכ"ל 

תקופות פעלו העיריה והחכ"ל ללא הסכם בתוקף, כאשר  3בנושא כח אדם כך שבפועל, במשך 

נקבעה הארכה  2212ו הארכות רטרואקטיביות על מנת ליצור רציפות חוזית. בחוזה משנת נחתמ

 .אוטומטית על מנת למנוע הישנות המצב בו העיריה והחכ"ל פועלות ללא חוזה בתוקף

 להעדר רציפות חוזית וחתימת הארכות רטרואקטיביים השלכה על תקינות הדווחים הכספיים 

מחודש בפועל אך הוחל  2212חוזה שנחתם במרץ לדוגמה: יבי )אופן רטרואקטחתימת הסכמים ב

 גרמה להפרש עתוי ברישום הכנסות והוצאות בעיריה ובחכ"ל.בטבלה לעיל(  ראה, 2211ינואר 

 

 תנאי התקשרות  -כח אדם 

נחתם חוזה שני אשר  2211. בשנת 2212אשר הוחל עד  1999העיריה חתמה על חוזה ראשון בשנת 

 בו שונה מהחוזה הראשון.שיטת ההתחשבנות 

הינה בהתאם להוצאה  השכרעלות  נקבע כי התשלום של העיריה 1999משנת  בהסכם הראשון

מקדמי העמסה בהתאם לותק  משכר העובד, נקבעו כאחוז והעמלה נוספות עלויות המעבידובפועל 

 העובד.

 הנקבע מלההעו מבוסס על העלות הכוללתשכר העלות התשלום של העיריה בגין בהסכם השני 

 מהשכר. כאחוז

בגין: "עלות ההפעלה האדמיניסטרטיבית  תשלום נוסףקובע  השנילהסכם  5.1סעיף 

 .והפרסונאלית של שירותי כח האדם. הוצאות ישירות אלו ישולמו בנפרד ולא תושת עליהן עמלה"

המשמעות המעשית היא כי ההסכם מבטיח את כיסוי כל עלויות ההפעלה של שירותי כח האדם 

עובדי החכ"ל המטפלים בנושא כח של לרבות: שכר העובדים, עלות המעסיק והעלות התפעולית 

 .4%של  תמובטח עמלההאדם בתוספת 
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בגין , שצורף לחשבונית בדו"ח - בחשבון החכ"ל בגין עלות הפעלת שרותי כח אדם פירוט העדר

 ונים כללים בלבד.נת, 2213שבמדגם הביקורת מחודש ספטמבר עובדי כח אדם בחברה הכלכלית 

שמות העובדים, אחוז משרה, כולל את ה ממערך השכרפירוט לקבוע נוהל המחייב צרוף  מומלץ

 וכו'. קבוע, שעות נוספות, מרכיבים הפנסיונייםשכר  :השכר ימרכיב

 

 התאמת עמלת החכ"ל לחוזה -כח אדם 

ול כח אדם הגיעה שהחכ"ל גבתה בגין ניה העמלה 2211בשנת כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, 

הוחל רטרואקטיבית  אשר 2212חודש מרץ להסכם מ שלא בהתאםוזאת  מהעלות 5.3%שיעור ל

 .2.1.2211 מתאריך

. 2212אש"ח בגין  142כלולות הכנסות בסך  2211בדוחו"ת הכספים לשנת  ,כפי שהוסבר לביקורת

 אש"ח. 51בנוסף נאמר כי היתה טעות בחשוב העמלה של 

 

 אלפי ש"ח  - 2111-12 -עמלה  -כח אדם  -ל"חכ

 2112 2111 

 15,771 22,424 הכנסות ממתן שירותי כ"א

 14,979 19,139 עלות ההכנסות 

 799 715 עמלת החכ"ל

 5.3% 4.2% שיעור העמלה

 
 

 כח אדם -יתרות החו"ז 

ובין קיים הפרש בין יתרות החו"ז בספרי העירייה  31.12.12ליום  ,כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן

ההפרש היה משמעותי , 31.12.2211ליום ש"ח.  לפיא 11יתרות החו"ז שבספרי החכ"ל ע"ס של 

  .ש"ח מליון 1ע"ס יותר ועמד 

 

 2111-12 -החכ"ל והעיריה  מאזני -יתרות חו"ז כח אדם 

 הפרש  עיריה  חכ"ל   

2112 
  11.1.13 25.1.13 תאריך דו"ח

 1, -15,519 15,122 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 1.1.13 אריך דו"חת

 -1,141 -12,511 11,511 יתרה אש"ח
 

 

 2117אש"ח משנת  1,הפרש בסך 

אש"ח בין יתרות החו"ז בגין כח אדם בספרי העיריה  11בסך ההפרש  לביקורת, שהוסברכפי 

 .בין ספרי העירייה לספרי החכ"ל 2229נובע מהפרשים בגין חודש מרץ  2212לשנת ובספרי חכ"ל 

 .לדאוג לסגירת ההפרש בהקדםמלץ מו

מחתימת הסכם חדש  נובע 2211לשנת בסך כמליון ש"ח בין היתרות פרש ההלביקורת הוסבר כי 

 לחישוב ים מחישוב של עלות עובד + אחוז מסו בין העירייה והחכ"ל בנוגע לשירותי כ"א והמעבר

 .עמלה 4%של עלות עובד ומעביד + 
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הוחל  ,2211לשנת  העירייה הדוחות הכספיים של לאחר גיבוש ,באיחורשנחתם ההסכם 

מצב בו החכ"ל, שטרם "סגרה" את דוחותיה, ביצעה  יצרו 1.1.2211תאריך מ רטרואקטיבית

אי אלו, ולפיכך נוצרה  שינוייםייה כבר לא יכלה לבצע כאשר העירהחדש בהתאם להסכם  שינויים

 העירייה והחכ"ל. של חו"ז יתרות ההתאמה בין 

 

  קורתהערת הבי

חתימה על הסכם רטרואקטיבי לאחר חתימה על הדו"ח הכספי של העירייה ולפני חתימה על  .א

דוחות הכספיים של העיריה ושל ש"ח בין ה מליון 1דו"ח החכ"ל, יצרה אי התאמה של 

 החכ"ל.

לדעת הביקורת, ביצוע שינויים רטרואקטיביים מסוג זה אינו מאפשר עמידה בכללי דווח  .ב

 חוות דעת מקצועית לפני ביצועם. נאותים ויש לקבל

 

 ריבית פיגורים גביית  אי

קובע כי: "כל תשלום שהעירייה חבה לחברה לחוזה בין העיריה לחכ"ל בנושא כח אדם  1.4סעיף 

יישא ריבית חשב רגילה מהמועד בו הייתה העירייה  רעונו וטרם שולם . . .יואשר הגיע מועד פ

 ום בפועל". ועד למועד התשל אמורה לשלם את החוב

ציין כי בניגוד להסכם העירייה עם החכ"ל בנושא כ"א, בו נקבע סעיף ייעודי לנושא פיגורים נ

בתשלומים, בנושא החניה, הפרסום והמקוואות לא נמצא סעיף מקביל בחוזים שנחתמו בין 

 העירייה לחכ"ל. 

אף הסעיף הכלול ל בפועל, כך הוסבר לביקורת וכך עולה גם מעיון בכרטסת החכ"ל בעירייה, ע

חכ"ל בנוגע לריבית פיגורים הנ"ל, לא בוצע מעולם חיוב ריבית פיגורים בגין בהסכם העירייה וה

צוע יתרות חובה של העירייה לחכ"ל כך שבהתאם למצב העכשווי ההשפעה של האיחור בבי

 ההתאמות הינה תיאורטית בלבד.

משל מרשות החניה, כפי שמצאנו שבוצע כנגד קיזוז כנגד חוב אחר, ל כמו כן החוב נסגר מידי שנה

 .2211-ו 2212בגין שנת 

 

 ביטולאת לשקול מאחר ובפועל אין התחשבנות בגין ריבית פיגורים  ,מטעמי מינהל תקיןמומלץ 

 בחוזה בין העיריה לחכ"ל בנושא כח אדם המתיחס לריבית פיגורים.סעיף ה
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 חניה

 הסכמים 

תוקף ההסכם  בהסכם לניהול החניה בתחומי העיר. 2222אר בחודש ינו תקשרוהעירייה והחכ"ל ה

 .הוארך מספר פעמיםנקבע לשנה אחת והוא 

על  -נציין כי בנוסף להתחשבנות בהתאם להסכם החכ"ל מעבירה לעיריה סכום בסיסי בגין הזכיון 

 סמך "מכתבי עדכון".

 

 פירוט החוזים והארכות שנחתמו -חניה  -חכ"ל 

  תחולה 

 הערות תקופה מס' חודשים תאריך חתימה

1102222 12 1.2222-1.2221  

 חתימה רטרו' 1הארכה  22.1.2-1.1.22 12 11.12.2221

 2הארכה  2.1.22-1.1.23 12 11.12.2221

 3הארכה  1.1.23-1.1.24 12 21.27.2223

 לביקורת לא נמסר הסכם 1.1.24-1.1.25 12 ––

 4הארכה  1.1.25-1.1.21 12 22.21.2225

 5הארכה  1.1.21-1.1.27 12 2221

 1הארכה  1.1.27-1.1.21 12 2227

 7הארכה  1.1.21-1.1.29 12 2221

 לביקורת לא נמסר הסכם 1.1.29-1.1.12 12 ––

 1הארכה  1.1.12-1.1.11 12 22.22.2212

 9הארכה  1.1.11-1.1.12 12 102211

 12הארכה  1.1.12-1.1.13 12 5.1.2212

 

 הערת הביקורת

עבור  ,לדוגמה .כנדרשהחוזים  עדכוןכי העירייה אינה מקפידה על  וני הטבלה לעיל עולהמנת

לעיתים נחתמים הסכמים לא נמסר לביקורת הסכם הארכה. בנוסף נמצא כי   2229-2211השנים 

רק טכני אלא משפיע אף על ההתחשבנות והצגת  נושא זה אינושתחולתם רטרואקטיבית.  באחור

סעיפי עדכון בעלי משמעות כספית.  5.1.2212הסכם הארכה  שתאריכו ב לדוגמה הנתונים.

לא קיבלו ביטוי  ,25.1.13תאריך נחתם  בשהחכ"ל  במאזן 2212הוחלו בגין שנת שהשינויים  

 .11.1.13בתאריך  ,קודםבמאזן העיריה אשר נחתם 

 

 תנאי התקשרות  -חניה 

מורכבת  החניה לעירייה בגין ניהול כי התמורה שתשלם החברה נקבע 2222מחודש ינואר חוזה ב

 : תמורה מינימאלית וסכום עודף נטו.סכומים 2-מ

תשלום דמי זיכיון קבועים שחושבו על בסיס רווחי העירייה מנושא החניה  - תמורה המינימאלית

שלא יפחתו מסך רווחיה מנושא  ,טרם העברת הניהול לחברה. דהיינו העירייה זכאית לדמי ניהול
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 1על  2222עמדו בשנת דמי זיכיון אלו   שנה שקדמה להעברת הניהול לחברהה - 1999שנת החניה ב

)שנות הביקורת( הם  2212-ו 2211. במהלך השנים עודכנו סכומי דמי הזיכיון כך שבשנים ש"חמ' 

 .בהתאמה ש"חמ'  2.5 -ו ש"חמ'  2עמדו על 

 

 התמורה המינימאלית - סכומי דמי הזיכיון -חניה  - חכ"ל 

 הערות אש"ח -דמי זכיון  שנה

 21.5.2222 -מכתב עדכון  1,222 2222

 21.5.2222 -מכתב עדכון  1,2222 2221

 21.5.2222 -מכתב עדכון  1,522 2221-102229

 13.12.2229 -מכתב עדכון  2,222 702229-2211

 5.1.2212 -הסכם הארכה  2,522 2212

 

החכ"ל מתחום החניה. רווחים אלו יחושבו מרווחי העירייה זכאית לאחוז  - הסכום העודף

 התמורה המינימלית.לאחר ניכוי הוצאותיה ולאחר ניכוי תשלום  החכ"להכנסותיה של ל בהתאם

השנים, כאשר  במשךאחוז הזכאות של העירייה מרווחי החכ"ל נקבע בהסכם ועודכן, אף הוא, 

 12%עור של לשי 2229בשנת  ןוהוא עודכ 72%אחוז הזכאות של העירייה על  עמדבהסכם המקורי 

 .15%לשיעור של  2212ובשנת 

 

 נטו סכום עודף -ות מהרווח אאחוז הזכ -חניה  -חכ"ל 

 הערות אחוז הזכאות  תקופה

 2.1.2222הסכם  72% 2222-102229

 13.12.2229 -מכתב עדכון  12% 702229-2211

 5.1.2212 -הסכם הארכה  15% 2212

 

עולה כי שיעור הרווח הנקי של החכ"ל  ,2211-2212לשנים חכ"ל ה הכספים שלדוחות המנתוני 

 11בהתאמה, כאשר הוצאותיה עמדו על  1.4%-ו 9.5%על  2211-2212מתחום החניה עמד בשנים 

ש"ח לשנת מיליון  1.9עמדה על  העמלה, 2211ש"ח בשנת מיליון  22-ו 2212בשנת  ש"ח יליוןמ

ש"ח מיליון  23.5-ש"ח ומיליון  19.5עמדו על והכנסותיה  2211מ' ש"ח לשנת  1.5-ו 2212

 בהתאמה. 
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 אש"ח - 2111-12 -שיעור רווח  -חניה  -חכ"ל 

 2112 2111 

 19,552 23,553 הכנסות ממתן שירותי חניה

 17,179 22,251 עלות ההכנסות 

 1,173 1,497 עמלת חכ"ל

 9.5% 1.4% שיעור רווח
 

 

 
 יתרות עיריה חכ"ל -חניה 

בגין חניה ש"ח בין היתרה  ליוןמ 1.1קיים הפרש של  31.12.12ליום כי  הטבלה להלן עולה נימנתו

 היתרות זהות. 31.12.2211ליום נציין כי בספרי החכ"ל ליתרה בספרי העירייה. 

 

 2111-12 -מאזן העיריה ומאזן החכ"ל  -יתרות חו"ז חניה 

 הפרש עיריה חכ"ל 

2112 
  11.1.13 25.1.13 תאריך מאזן

  - 1,644 1,533 - 1,111 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 1.1.13 תאריך מאזן

 - 7,773 - 7,773 יתרה אש"ח

 

בין  הארכההסכם נוצר כתוצאה מחתימת  31.12.12 -ביתרות ל  הפרשכי  הוסברביקורת ל

 - קודםמ חשוב הסכום העודף:בשיטת  םיישינו ונקבע בהסכם .5.1.12תאריך מ העירייה והחכ"ל

סכום  כמו כן עודכן .בהתאמה 15% -ו  15% - ההארכההסכם לפי לעירייה,  12% -לחברה, ו 22%

הסכם ולפי לשנה ש"ח מליון  2 - קודםמ :החברה לעירייהע"י  םהמשול התמורה המינימלית

 לשנה.ש"ח  מליון 2.5 -ההארכה

 

במהלך  5.1.12ריכו הסכם עם החכ"ל בנושא חניה שתאהכפי שהוסבר לביקורת העיריה חתמה על 

 .2213שנת 

חתימה על הסכם רטרואקטיבי לאחר חתימה על הדו"ח הכספי של העירייה ולפני חתימה על 

 ש"ח בין הדוחות הכספיים. 1.1דו"ח החכ"ל, יצרה אי התאמה של 

דעת הביקורת, ביצוע שינויים רטרואקטיביים מסוג זה אינו מאפשר עמידה בכללי דווח נאותים ל

 בגינם.וות דעת מקצועית ויש לקבל ח

 

 שילוט ופרסום

 הסכמים ותקופות התקשרות -שילוט ופרסום 

לפיו תנהל החכ"ל עבור העירייה את נושא  נחתם הסכם בין העירייה והחכ"ל 2224בחודש דצמבר 

השילוט והפרסום בתחומי העיר לרבות: שילוט חוצות, הדבקת מודעות, שילוט עסקים, פרסום 

 .וכד'בתחנות האוטובוסים 
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, כאשר ניתנת אפשרות להארכה 2225תקופת ההתקשרות הכלולה בחוזה הינה עד לתום שנת 

 לשנה נוספת באמצעות הודעה מראש.

 5-שתקופת ההתקשרות הכלולה בו הינה ל ,נחתם חוזה חדש, בתנאים דומים 2221בחודש דצמבר 

 .2213שנים, דהיינו עד לחודש דצמבר 

 

 ת שנחתמו חוזים והארכו -פרסום  -חכ"ל 

 הערות תקופה מס' חודשים תאריך חתימה

 Iחוזה  1.11.24 - 31.12.25 14 1.12.24

 ללא הסכם בתוקף 1.21 - 12.21 31 

 IIחוזה  1.29 - 12.13 12 4.12.21

 

 הערת הביקורת

מבלי לחדש את  הנמשכ 2221-1השילוט ופרסום בשנים התקשרות העירייה והחכ"ל בתחום 

 .2225יימה בסוף שנת החוזה שתחולתו הסת

 .דו על עדכון הסכמים כנדרשכי העירייה והחכ"ל יקפי מומלץ מטעמי מינהל תקין,

 

 תנאי ההתקשרות -שילוט ופרסום 

מכלל ההכנסות  4%-ל תהה זכאית החכ"ל תמורת שירותיה,נקבע כי  2212מחודש דצמבר בהסכם 

 יה.השנתיות שנבעו לעירייה מתחום הפרסום ובתוספת החזר הוצאות

על  2211-2212עמד בשנים מתחום הפרסום החכ"ל שיעור הרווח של עולה כי  הטבלה להלן מנתוני

ש"ח לכל אחת מהשנים, עמלת הרווח עמדה על  מיליון 1.2-כאשר הוצאותיה עמדו על כ ,25%-כ

-והכנסותיה הנגזרות מהוצאותיה בתוספת הרווח עמדו על כ לכל אחת מהשנים ש"ח לפיא 422-כ

  ש"ח לכל אחת מהשנים.מ'  1.1

הכנסות מפרסום מועברות ישירות לעיריה ואינן רשומות בספרי חלק מ כפי שהוסבר לביקורת

 .מכלל ההכנסות 4%החכ"ל. תחשיב העמלה לחכ"ל מבוסס על 

 

 2111-12 - אש"ח - תמורה לחכ"ל -פרסום 

 2112 2111 

 1,123 1,122 הכנסות ממתן שירותי פרסום 

 1,221 1,195 עלות ההכנסות

 422 427 עמלת חכ"ל 

 25% 21.33% שיעור רווח

 
 הערת הביקורת

הינו חריג בהיקפו ביחס לשיעורי הרווח משאר  25%-שיעור הרווח מתחום הפרסום העומד על כ

 . 12%-ל 5%ומי הפעילות הנעים בין תח

 הרווח על חבות המס של החכ"ל. שיעורלבחון את ההשפעה של  מומלץ

 



 

1, 
 

 פרסום -חו"ז יתרות 

בין יתרות החו"ז ש"ח  מיליון 1.2-קיים הפרש של כ 31.12.12ליום כי  מנתוני הטבלה להלן עולה

עומד על הפרש ה 31.12.2211ליום  .פרסוםבגין  בספרי העירייה ובין יתרות החו"ז שבספרי החכ"ל

 "ח.ש יליוןמ 1.7

 

 2111-12 -מאזני העיריה והחכ"ל  -יתרות חו"ז פרסום 

 הפרש העירי  חכ"ל 

2112 
  11.1.13 25.1.13 תאריך מאזן

  1,237 - 9,549 1,312 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 1.1.13 תאריך מאזן

 - 1,951 4,919 - 1,159 יתרה אש"ח

 

בעת עריכת המאזן, נובעים מכך שהעירייה  ביתרות החו"ז ההפרשיםכפי שהוסבר לביקורת 

החישוב הסופי נעשה  .בגין פרסום אות החכ"ל לעמלהזכ הערכת סכומימבצעת הפרשות על בסיס 

 עירייה.החתימה על מאזן הסגירת הדוחות הכספיים בחכ"ל ולאחר  לקראת

בין החכ"ל לעירייה בנושא פרסום שנתית מועדי התחשבנות  קביעתלקבוע נוהל המחייב מומלץ 

  למאזןהעירייה  אזןהיתרה במלפני סגירת הספרים של העירייה וזאת על מנת למנוע הפרשים בין 

 החכ"ל.

 

 מקוואות

 הסכמים ותקופות התקשרות -מקוואות 

 -התקשרו העירייה והחכ"ל בהסכם להתקנת ותפעול מערכות בקרת כניסה  2224בחודש אוגוסט 

 ."קרוסלות" ומתקני גביה אוטומטיים בכניסה למקוואות שברחבי העיר

כי  נאמרביקורת ל תקופה בשנה נוספת.תוקף ההסכם לשנה אחת, כאשר הוא ניתן להארכה מידי 

הופסקה התקשרות העירייה עם החכ"ל בנושא זה והעירייה חזרה להפעיל את  2213בשנת 

 .ישירהמקוואות באופן 

 

 תנאי ההתקשרות -מקוואות 

ההכנסות שיתקבלו מקובע כי בתמורה לשירותיה, החכ"ל זכאית לאחוז בנושא מקוואות החוזה 

 דרגות: 3-בהתאם ל נקבעת התמורה .בניכוי הוצאות מדמי הכניסה במקוואות

 

  התמורהמדרג אחוזי  -מקוואות  -חכ"ל 

 תמורה ההכנסות

 4% מליון ש"ח 1.5עד 

 3.5% מליון ש"ח 1.5 - 2.5

 3% מליון ש"ח 2.5מעל 
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-2211ת עמד בשנים ושל החכ"ל מתחום המקווא התמורהעולה כי שיעור נתוני הטבלה להלן מ

ש"ח בשנת  מיליון 1.4-ו 2212בשנת  ש"ח יליוןמ 2.9-, כאשר הוצאותיה עמדו על כ7.5%-על כ 2212

והכנסותיה  2211ש"ח לשנת  לפיא 113-ו 2212ש"ח לשנת  לפיא 71-, עמלת הרווח עמדה על כ2211

 ש"ח בהתאמה.  מיליון 1.5-ש"ח ומיליון  1-הנגזרות מהוצאותיה בתוספת הרווח עמדו על כ

 

 * 2111-12 -אש"ח  -שיעור התמורה  -מקוואות  -חכ"ל 

 2112 2111 

 1,523 915 הכנסות מניהול מקוואות

 1,392 193 עלות ההכנסות

 113 72 תמורה חכ"ל 

 7.5% 7.5% שיעור התמורה

 
 

 התאמת יתרות החו"ז ההדדיות

אות היתרה בגין מקוו בין ש"חא 21קיים הפרש של  31.12.12ליום כי  מנתוני הטבלה להלן עולה

קיים הפרש בין יתרות החו"ז לא  31.12.2211ליום . הכלולה במאזן העיריה ליתרה במאזן החכ"ל

 בספרי העירייה ובין יתרות החו"ז שבספרי החכ"ל.

 

 2111-12 -מאזני העירייה והחכ"ל  -יתרות חו"ז מקוואות 

 הפרש עיריה   חכ"ל 

2112 
  11.1.13 25.1.13 תאריך מאזן

 -,2 3,157 - 3,115 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 1.1.13 תאריך מאזן

 – 3,121  - 3,121 יתרה אש"ח

 

נובע מכך שבספרי העירייה נרשמה הפרשה על חשבון  2212ההפרש לשנת כפי שהוסבר לביקורת, 

אש"ח. החכ"ל ערכה  122זכאותה של החכ"ל לעמלות בגין הטיפול בנושא המקוואות בסך של 

היות והחישוב בוצע לאחר סגירת . ש"חא 72ריה זכאות לעמלה בסך חישוב שנתי ורשמה בספ

 ספרי העירייה, בוצע התיקון בספרי העירייה רק בשנה העוקבת. 

 

 הביקורת הערת

מועדים סופיים להתחשבנות בין החכ"ל לעירייה בנושא פרסום  קביעתיש לקבוע נוהל המחייב 

העירייה לדוחות  דוחותהפרשים בין  לפני סגירת הספרים של העירייה וזאת על מנת למנוע

 החכ"ל.
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 תאגיד המים והביוב של בני ברק בע"מ -מי ברק  5.2

 רקע

לצורך מתן  2221, הוקמה בחודש ספטמבר בע"מ תאגיד המים והביוב של בני ברק -חברת מי ברק 

 שירותי מכירה ואספקת מים ומתן שירותי ביוב בתחומי העיר בני ברק, בהתאם לחוק תאגידי

ובהתאם לרישיון ההפעלה שניתן לה ע"י הממונה על תאגידי  ,2221 - המים והביוב התשס"א

 המקומיות. -המים והביוב ברשויות 

העירייה העבירה את כל מתקני המים והביוב שהיו בבעלותה לידי החברה כמו גם את הזכויות 

 122%להקצאת  בתמורהוזאת לרכישת מים מחברת מקורות, הובלתם ומכירתם לצרכן הסופי 

על יתרת  לפירעון הלוואת בעליםלהנפקת שטר הון ומהון מניותיה של החברה לעירייה ובתמורה 

 .סכום התמורה

התחשבנויות הדדיות כאשר חלקן בגין שירותים הסכמים ומספר  קיימיםבין החברה לעירייה 

פירוט תמציתי  להלןשירותים שמעניקה העירייה לחברה.  שמעניקה החברה לעירייה וחלקן בגין

 של הסכמים והתחשבנויות אלו.

 

 הסכמים 

חתמה החברה על  ,2221בשנת  סמוך למועד הקמתה, -הסכם להעברת תשתיות המים והביוב 

שווי הנכסים  הסכם להעברת תשתיות המים והביוב ונכסים אחרים רלוונטיים מהעירייה לחברה.

             ש"ח. ליוןמ 77-במועד העברתם לחברה עמד על כ

החברה קיבלה לידיה את נכסי המים של העירייה ובתמורה התחייבה להקצות מניות לעירייה בגין 

משווי הנכסים ולפרוע הלוואת בעלים בגין  12%משווי הנכסים, להנפיק שטר הון נדחה בגין  12%

 (.32%יתרת התמורה )

)ראה  פיים של החברהבנתוני הדוחות הכס הקצאת המניות, שטר ההון והלוואת הבעלים כלולים

 (.22נספח 

 

שירותי המוקד החברה והעירייה חתמו על הסכם לשימוש ב - שירותי מוקד עירוניהסכם לקבלת 

העירוני של העירייה לצורך קבלת קריאות הציבור לטיפול במפגעי מים. הקריאות מגיעות אל 

ילות בתחום זה אינו היקף הפעכפי שנמסר לביקורת,  לטיפול החברה.מועברות ני והמוקד העירו

 (.21)ראה נספח  .גבוה

 

העירייה. והביוב הרשומים כעובדי  המיםחברת עובדי הוסכם  על השאלת מספר  - שכר העובדים

 החוזה טרם נחתם. בגין עלות השכר, החזרהחברה משלמת לעירייה 

 

 מליון ש"ח ,.11 - 2112 -הוצאות בעיריה בגין מי ברק 

מליון  11.1ות בהן נשאה העיריה בגין חברת מי ברק בסך כולל של בדוחות העיריה כלולים הוצא

 כמפורט בטבלה להלן: 2212ש"ח בשנת 
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 אש"ח - 2111-12הוצאות העיריה בגין מי ברק 

 2111 2112 פרטים

 5,724 4,739 תצרוכת מים של מוסדות העיריה, כולל מוסדות חינוך

 2,212 2,213 תצרוכת מים אישית של עובדי העיריה

 - 3,374 ביצוע עבודת פיתוח עבור העיריה

 113 1,143 שירותי גביה ושונות

 379,, 11,967 סה"כ

 

צורכים רה על בסיס חודשי בגין המים אותם העירייה משלמת לחב - מים למוסדות העירייה

בהתאם למוני המים  והחיוב נעשיםמוסדותיה: בתי ספר וגנים, מבנים עירוניים וכד'. החישוב 

 וסדות.שבמ

היקף הפעילות הכספית, בגין תצרוכת המים של מוסדות העיריה מנתוני הטבלה לעיל כפי שעולה 

 5.7 -כאשר ההוצאה של העיריה הגיע ל  2211מליון ש"ח בהשוואה לשנת  4.7 - ל 2212הגיע בשנת 

 .מליון ש"ח

 

שהם צורכים הסכום העירייה מנכה משכרם של עובדיה את  - תשלומי מים של עובדי העירייה

מליון  2 -לכ  2211-12שהעיריה העבירה למי ברק בגין סעיף זה הגיע בשנים באופן פרטי. הסכום 

 לא נחתם חוזה בנושא זה.העברת הכספים בלבד, היות והעירייה משמשת צינור ל ש"ח.

 

כפי שעולה מהדוחות הכספיים של העירייה, החל משנת  - פיתוח עבור העיריהביצוע עבודות 

 החברה מבצעת עבור העירייה פרויקטים בתחום התשתיות.   2212

החברה מחויבת לבצע על חשבונה תיקון של כביש או מדרכה שנהרסו כפי שהוסבר לביקורת, 

היות והחברה מעסיקה קבלני עפר ופיתוח לביצוע יפור תשתיות. ביצוע עבודות מים ושמ כתוצאה

 משלמתהעירייה . יםכביש ריבודנוספים של  פרויקטיםעבור העירייה  מבצעת, החברה התיקונים

היקף  הטבלה לעילשעולה מנתוני כפי  .1%עמלה של לחברה את החזר הוצאותיה בתוספת 

 .מליון ש"ח 3.4-ל 2212הפעילות בתחום עבודות הפיתוח הגיע בשנת 

 

 הערת הביקורת

הסכם בין הביקורת ביקשה לעיין ב -העדר הסכם עם מי ברק בנושא ביצוע עבודות פיתוח 

הפעילות וכי טרם נחתם הסכם נמסר  .בנושא ביצוע עבודות פיתוח עבור העיריה העירייה לחברה,

מליון ש"ל ללא  3.4הביקורת ביצוע עבודות בהיקף  הינה על בסיס "סיכומים בעל פה". לדעת

 אינו עולה בקנה אחד עם כללי מנהל תקינים.  הסכם מסגרת

 .בהקדם ביצוע עבודות פיתוחבתחום  למי ברקהעירייה  הסכם בין על לפעול לחתימה מומלץ

 

 2111-12מליון ש"ח בשנים  4.5הפרש בין מאזן העיריה למאזן מי ברק של 

מ' ש"ח בין היתרות כפי שהן מוצגות בספרי  5.4עולה כי קיימים הפרשים של  מנתוני הטבלה להלן

 .2212 -ו  2211חברת מי ברק ובספרי העירייה בשנים 



 

22 
 

בעוד  אלפי ש"ח 2,972בסך  במאזן מי ברקיתרת זכות של העירייה  רשומה 31.12.12 לתאריך

אלפי ש"ח. יתרת הזכות של העיריה בספרי  2,413שבספרי העיריה קיימת גם יתרת זכות בסך של 

אש"ח. בעוד שבספרי העיריה קיימת יתרת חובה של החברה  7,111הינה  31.12.2211החברה ליום 

 בלבד.ש"ח  1,114בסך של 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2111-12מאזני העיריה ומאזני מי ברק  -יתרות חו"ז 

 הפרש עיריה  *חברה 

2112 
  11.1.13 29.4.13 תאריך מאזן

 - 4,3,3 - 2,413 - 2,972 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 22.5.12 תאריך מאזן

 - 4,529 1,114 - 7,111 יתרה אש"ח
 

 11* ראה נספח 

 

 הערת הביקורת

רשומות מליון ש"ח שאינן  5.4בגין מים של חשבונות בעיריה רשומות הוצאות הבמערכת הנהלת 

 ערכת הנהלת החשבונות של חברת מי ברק.בהכנסות במ

. 15.11.2212בכנסת ביום  לפקודת מס הכנסה שאושר 191תיקון יש לבחון הפרש זה בהקשר של 

 2211-2215רשות מקומית לשנים  תיקון מעניק פטור ממס לתאגידי מים שבשליטה מלאה שלה

בכל אמצעי השליטה  הכנסתה של חברה אשר רשות מקומית, אחת או יותר, מחזיקהוקבע כי: "

 ".בה, תהיה פטורה ממס חברות

 :  מגזברות העיריה נמסר כי הנושא יבחן ע"י הגורמים המקצועיים.התייחסות הרשות

 

 איגוד ערים לכבאות והצלה בני ברק 5.3

 רקע

 1911-2213איגוד ערים לכבאות  

ות היו שותפ . ארבע רשויות מקומיות1911איגוד ערים לכבאות והצלה בני ברק הוקם בשנת 

 גבעת שמואל.וקריית אונו, אור יהודה בני ברק,  בהקמתו והן שנהנו משירותיו:

מערך מבנה את הגדיר ש 1959תי הכבאות, התשי"ט חוק שירוהאיגוד הוקם בעקבות חקיקת 

 המאוגדות, רובם ככולם, במסגרת רשויות כיבוי 24-כמערך מוניציפאלי המורכב מ הכבאות

 .איגודי ערים

 במסגרת תפקידו, העניק האיגוד לרשויות המקומיות, שני שירותים עיקריים: 

  כבאות והצלה במקרי חירום.שירותי 

 ציבור וביקורות תקופתיות  מבניבתחום כיבוי אש בעת בניית  מתן חוות דעת מקצועיות

 במוסדות הרשות המקומית.לציוד כיבוי אש 

 שירותיו, כאשר המימון נחלק לשניים:מ הנהנותתקציבו של האיגוד מומן על ידי הרשויות 

  כאשר כל רשות מקומית מממנת לחוק איגודי ערים,  12בהתאם לסעיף חודשי שוטף תשלום

רשויות המקומיות השוטפות בהתאם למספר תושביה היחסי מכלל תושבי כל האת חלקה 

 באיגוד.

http://www.102.gov.il/Fire%20Documents/Legislation/FireServicesLaw1959.pdf
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 וביקורותבגין מתן חוו"ד תשלום פרטני בגין אירועי שריפה בשטחים שבבעלות העירייה ו 

תקנות שירותי ב לתעריפים הינו בהתאםאלו  שרותים. התשלום עבור שוטפות במבני ציבור

 .1975-תשל"ה הכבאות )תשלומים בעד שירותים(,

 הוקמה הרשות הארצית לכיבוי והצלה.בה  2213שנה עד לשנת  52האיגוד פעל במשך 

 

 2213רפורמת  -איגוד ערים לכבאות 

עשרות אלפי דונם של נשרפו אדם ו-בני 44בו נספו , 2212בר אסון השריפה בכרמל בדצמ  בעקבות

 המוניציפאלימערך הכיבוי  ביטולעל ( 2199)מס' יערות וחורש טבעי, התקבלה החלטת ממשלה 

 . והקמת רשות לאומית לכבאות והצלה

 הרשות הלאומית לכבאות והצלה תפעל בחסות המשרד לביטחון פנים בדומה לפעילות המשטרה.

 -חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"בעבר בקריאה שניה ושלישית,  2212לי יוחודש ב

 .כויות שירותי הכבאות במדינהסדיר מחדש את מבנה וסמהמ ,2212

במסגרת הרפורמה, מערך הכבאות הארצי יחולק לשבעה מחוזות המספקות את שירותי הכיבוי 

 וההצלה באזור הגיאוגרפי הנתון להן. 

. שטח השיפוט של עיריית בני ברק נכלל במסגרת מערך כל מחוז אחראי על מספר תחנות כיבוי

 הכבאות של מחוז דן.

החל לפעול מערך הכבאות הארצי ובוטלו, הלכה למעשה, איגודי הערים  2213בחודש פברואר 

ה עברה מהרשות המקומית לרשות צללכבאות והצלה. אחריות הטיפול בתחומי הכיבוי והה

 הלאומית.

 

 הסכמים והתחשבנויות

בתקופה בה חל שינוי במערך הכבאות הארצי ובהתאם לכך גם  הביקורת לערכית דו"ח זה נערכה

 התקשרות של הרשות המקומית עם מערך הכיבוי וביטול איגודי הערים לכבאות.בהליך ה

לפיכך, הביקורת לא ראתה לנכון לבחון את טיב יחסי הגומלין, ההסכמים וההתקשרויות של 

 בגין חוסר הרלוונטיות מכאן ולהבא., 2212העירייה עם איגוד הערים לכבאות כפי שהיו עד לשנת 

 

 מליון ש"ח 4 - 2112 היקף כספי בשנת -כבאות 

עמד  2212מנתוני מערך הנהלת החשבונות בעיריה עולה כי ההיקף הכספי של ההתקשרות בשנת 

 .מליון ש"ח 5.4 - 2211מליון ש"ח ובשנת  5על 

 

 התאמת יתרות החו"ז ההדדיות

אש"ח בין היתרות בספרי  13-נמצא הפרש של כ 31.12.12לתאריך עולה כי  בטבלה להלןמעיון 

ואילו  אש"ח  245 של זכותיה ליתרות בספרי האיגוד, כאשר בספרי האיגוד הופיע יתרת העירי

 אש"ח. 232של  חובהבספרי העירייה יתרת 

בעוד שבספרי  ש"חא 11של העירייה בספרי האיגוד ע"ס של  זכותיתרת  31.12.11לתאריך 

 .אש"ח 419אש"ח, הפרש של  537לתאריך זה ע"ס  חובההופיעה יתרת  העירייה

 

 

http://www.102.gov.il/About/History/Pages/CarmelFire.aspx
http://www.102.gov.il/About/History/Pages/CarmelFire.aspx
http://www.102.gov.il/Fire%20Documents/Legislation/FireAuthorityLaw2381.pdf
http://www.102.gov.il/Fire%20Documents/Legislation/FireAuthorityLaw2381.pdf
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 2111-12 -אש"ח -העירייה ואיגוד הכבאות  מאזני -השוואת יתרות חו"ז 

 הפרש (2)עיריה  * איגוד  

2112 
  11.1.13 (3) תאריך מאזן

 - 13 232 - 245 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 7.2.13 תאריך מאזן

 567 537 - 11 יתרה אש"ח

 
  

 

 

 
 

 2211-ו 2212אירועים בשנים  מחיובים בגיןנובעים ההפרשים  2211בשנת כי  הוסברביקורת ל

 . 2212במהלך בספרי העירייה  נרשמות התאמה ופקודשלא נרשמו בספרי העירייה. 

 
 זור דן לתברואהאאיגוד ערים  5.5

 כללי

מעניק שירותי תברואה וסילוק אשפה בתחום השיפוט של העירייה  איגוד ערים אזור דן לתברואה

 ועמו יש לעירייה הסכמים והתחשבנות בגין מתן שירותים בתחום זה.

 

 רקע

איגוד ערים אזור דן )תברואה מכוחו של צו  1911איגוד ערים אזור דן לתברואה הוקם בשנת 

 .1911-אשפה(, תשכ"ווסילוק 

 מקומיות בגוש דן ומעניק להם את שירותיו. ערים ומועצות 11האיגוד מאגד בתוכו 

והוא מסווג כ"מוסד  1955 -התשט"ו  -לחוק איגודי ערים  1האיגוד, הינו תאגיד כהגדרתו בסעיף 

 "מוסד ללא כוונת רווח" כמשמעותו -( לפקודת מס הכנסה וכ2)9ו בסעיף ציבורי" כמשמעות

 לחוק מס ערך מוסף. 1בסעיף 

היות והאיגוד אינו מעניק שירותים נוספים לרשויות המקומיות מלבד שירותי סילוק ופינוי אשפה 

וכל פעילותו מעוגנת בצו איגודי ערים הנ"ל, לא נדרשת העירייה לחתום על חוזים עם האיגוד. 

 אופן ההתקשרות כולו מעוגן בחוק.

 

 נתונים כספיים 

בשנת  ,ש"ח מליון 11 -ל  2212תשלומי העירייה לאיגוד הגיעו בשנת  להלן עולה כי מנתוני הטבלה

 .23% -גידול של ,ש"ח מליון 13עמדה השתתפות העירייה בהוצאות האיגוד על  2211

 

 אש"ח - 2111-12 -עירית בני ברק  -הכנסות האיגוד 

 שינוי 2111 2112 

 23% 13,234 11,221  מעירית בני ברק -הכנסות 

 11% 195,739 232,435  סה"כ -הכנסות 

 4% 7% 7% חלק עירית ב"ב

  11ראה נספח * 

היתרה  - 2212נחתם דו"ח כספי לשנת  טרם- 12-11013 -למועד הביקורת* 

 מבוססת על כרטסת הנ"ח. 2212בספרי האיגוד לשנת 
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, ומעלות נוספת אשר ביחד מהוות את העלות מורכבת מעלות ישירהעלות הטיפול בטון אשפה 

 הכוללת לטון אשפה.

העלות הכוללת  ,טה, שינוע והטמנת האשפהקליטיפול ישיר באשפה: העלות הישירה הינה בגין 

 תפעול האיגוד. שלהישירה בתוספת הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות אחרות הינה בגין העלות 

 2212בשנת  ש"ח 224 -העלות הישירה לטון הגיעה לעולה כי  2211-12האיגוד לשנת  מנתוני תקציב

 .(12)ראה נספח . 11%-, גידול של 2211בשנת ש"ח  171 -בהשוואה ל

 

 2111-12 -עלות ישירה של טיפול בטון אשפה 

 שינוי 2111 2112 

 11% 171 224 לטון העלות ישיר

 12* ראה נספח 

 

בהשוואה טון  79,121-עמדה על כ 2212כמות האשפה שנאספה בשטח השיפוט של העירייה בשנת 

 .(14)ראה נספח  5%טון, גידול של  75,313 - 2211כמות האשפה שנאספה בשנת ל

 

 2111-12 -עירית בני ברק  -כמות אשפה 

 שינוי 2111 2112 

 4% 94,313 ,97,11 עירית ב"ב -טון  -כמות אשפה 

 5.5% 991,792 1,241,217 סה"כ בטיפול האיגוד -טון  -כמות אשפה 

 - 2.5% 7.1% 7.1% עירית ב"ב -חלק יחסי 

  
  

 ההוצאה בגין איגוד ערים לתברואה 

נובע  23%שיעור של הגידול בתשלום העיריה בגין אגוד ערים בכפי שעולה מנתוני הטבלה להלן, 

 .5%וגידול בכמות האשפה של  17%מעליה בתעריף פנוי האשפה לטון בשעור של 

 

 2111-12 -תעריף  -חיוב עירית בני ברק 

 שינוי 2111 2112 

 16% 196 215 עלות ישירה לטון בש"ח

 5% 75,313 79,211 עירית בני ברק -טון  -כמות אשפה 

 23% 13,234 11,221 עירית בני ברק -סה"כ תשלום  

 
 הסכמים והתחשבנויות

לחוק  12התאם לסעיף ב ,תקציבו של האיגוד מומן ברובו על ידי הרשויות הנהנות משירותיו

 איגודי ערים.

חלקה היחסי של כל רשות במימון התקציב נקבע " לצו איגודי ערים אזור דן קובע כי: 41סעיף 

המקומיות השותפות באיגוד, זולת אם  בהתאם למספר תושביה היחסי מכלל תושבי הרשויות

 .(11ראה נספח ) "יוסכם אחרת ע"י הרשויות המקומיות השותפות באיגוד הערים
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מבדיקתנו עולה כי בפועל, חלקה של הרשות המקומית במימון התקציב בכל שנה נקבע בהתאם 

י לכמות האשפה שפונתה לאיגוד במהלך שנת התקציב הקודמת, כאשר שנת תקציב נקבעת לפ

 אוקטובר. -החודשים אוקטובר 

 

 1994כי החלטה זו נתקבלה בשנת  ,על ידי היועמ"ש של האיגוד ,הוסברבמענה לפניית הביקורת 

בעקר בגין בעיות בחשוב חלקה של תל אביב, בה כמות האשפה גבוה יחסית למספר התושבים 

 .בעיקר בגין תיירים, עובדים זרים וריבוי עסקים

רות פשיגוד, בהתאם לרישומים של כמות האשפה הנכנסת. לעירייה אין אהליך החישוב מבוצע בא

לעקוב אחר כמות האשפה היוצאת משטחה על מנת להשוות את הנתונים אל מול נתוני האיגוד. 

יכולה לביקורת הוסבר כי היות ומועצת האיגוד מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות השותפות בו, 

וב באמצעות נציגה במועצת האיגוד החשוף לבקרות המבוצעות העירייה לעקוב אחר תקינות החיש

 באיגוד עצמו.

 

 עיריה -התאמה מלאה בין יתרות חו"ז אגוד ערים לתברואה 

תואמת ( 17)ראה נספח יתרות החו"ז של העירייה בספרי האיגוד  מנתוני הטבלה להלן עולה כי

 .2211-2212ליתרות החו"ז של האיגוד בספרי העירייה לשנים 

 

 2111-12יתרות חו"ז  -איגוד ערים לתברואה 

 הפרש עיריה  * איגוד  

2112 
  11.1.13 11.1.13 תאריך מאזן

 - -2,751 2,751 יתרה אש"ח

2111 
  21.1.12 11.1.12 תאריך מאזן

 - -1,214 1,214 יתרה אש"ח

 17* ראה נספח 
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 רשימת נספחים

 12, פרק י', עמ' 2211 -ספר ירוק( הנחיות מקצועיות לרואי חשבון  ) - 1נספח 

 , פרק ג'2211 - הנחיות מקצועיות לרואי חשבון  )ספר ירוק(  - 2נספח 

 11של לשכת רואי חשבון, סעיף  52 גילוי דעת  - 3נספח 

 13של לשכת רואי חשבון, סעיף  52 גילוי דעת  - 4נספח 

 5שבון, סעיף של לשכת רואי ח 29גילוי דעת  - 5נספח 

 1, סעיף IAS 24 -תקן חשבונאות בינלאומי   - 1נספח 

 17, סעיף IAS 24 -תקן חשבונאות בינלאומי  - 7נספח 

 39, סעיף 2212 -תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( התש"ע   - 1נספח 

 2211-2212יתרות חו"ז החכ"ל  - 9נספח 

 2211-2212יתרות חכ"ל  -דוח כספי העירייה  - 12נספח 

 2211 -דוח כספי  איגוד ערים לכבאות - 11פח נס

  2213דף הסבר לתקציב   -איגוד ערים לתברואה   - 12נספח 

 רגיל ביצוע תקציב  -איגוד ערים לתברואה  - 13נספח 

 טבלת כמויות אשפה  -איגוד ערים לתברואה   - 14נספח 

 מהרשויות המקומיותהכנסות איגוד ערים לתברואה   - 15נספח 

 41, סעיף 1911-איגוד ערים אזור דן )תברואה וסילוק אשפה(, תשכ"וצו   - 11נספח 

 דו"ח כספי  -יה יירע זיתרות חו" -איגוד ערים לתברואה   - 17נספח 

 2211-2212דוח כספי  -מי ברק   - 11נספח 

  2212 עיריה דוח כספי -ב -א 12ביאור חיוב בהוצאות  - מי ברק  - 19נספח 

 רכוש קבועבאור  - מי ברק - 22נספח 

 מי ברק באור בעלי שליטה - 21נספח 

 


