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 מבוא

גני ילדים, מוסדות חינוך לשכירות נכסים ל בקשר, נערכה ביקורת 2114חודשים ינואר פברואר ב

 .הדוח נערך בסיוע "מנחם פריבס משרד רואי חשבון" .מחלקות עירוניות אחרותו

 

של  םיות לשכירת נכסים בבעלות פרטית, קיומהתקשרוקיומו של נוהל במסגרת הביקורת נבדקו: 

 ציפות החיובים והבקרות לאורך התהליך כולור, שלמות ,לקביעת גובה דמי השכירות ניםקריטריו

     בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל.ה נאות במערכות החשבונות של ספרי העיריירישום ו

 

לצורך עריכת הביקורת נפגשנו עם עובדי העירייה במחלקת חוזים, במחלקת הנהלת חשבונות  

  שכירות ומסמכים נוספים. נמסרו לעיוננו חוזי .ובמחלקת החינוך

 

הביקורת מציינת כי במהלך עריכת הביקורת נמצאו ליקויים בנהלי הבקרה המתיחסים 

שקים בין הגורמים השונים בעירייה העוסקים בתחום שכירת נכסים. מומלץ כי הדרג מלמ

הניהולי הבכיר בעירייה ייערך לכתיבת נוהל מקיף בנושא שכירת נכסים והטמעתו בין הגורמים 

 השונים העוסקים בנושא על מנת לטפל בתיקון הליקויים שהועלו.

 

 וף הפעולה ועל נכונותם לסייע בהכנת דוח זה. תודתנו נתונה לבעלי התפקידים בעירייה על שית
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 מצאים וההמלצותעיקרי המ .1

 העדר נוהל בנושא שכירות נכסים על ידי העירייה

השכירות מטופל ע"י האחראי על החוזים ללא ממשקי תאום ובקרה נאותים עם אגפי  שאנו

נמצאו ליקויים בבקרה על כמו כן  .בעיקר אגף החינוך -העירייה הנעזרים בנכסים מושכרים 

נוהל מוסדר  התשלומים בפועל ורישומם בגזברות העירייה. מדו"ח הביקורת עולה כי אין בעירייה

לקביעת עלות  כמן כן מדוח הביקורת עולה כי לא נקבעו קריטריונים .בנושא שכירות נכסים

בנוסף  ,בלתי רגילבסעיפי התקציב הרגיל וה וצאות השכירותאחידות ברישום הוכן אין השכירות, 

 .חעל תקינות רישומי השכירות בהנה"נהלי בקרה  לא נקבעו

בקרב הגורמים והטמעתו נושא שכירות נכסים בנוהל  לכתיבתכי העירייה תפעל  מומלץ

 הרלוונטיים בעירייה. 

בדיקת הצורך *  האגף הרלוונטי ע"ימיפוי צרכים *  לנושאים הבאים: תהנוהל יכלול התיחסו

ובקרות בנושא עלויות  קריטריונים*  בדיקת כשירות הנכס*  םאיתור נכסי*  בקיום מכרז

 .עובד משרד / עובד עם קהל וכו'שטח לקביעת תקן לשטח גן / כיתת בי"ס / *  השכירות

 

 תב"ר / תקציב רגילהוצאות השכירות ברישום העדר עקביות ב

בתקציב הרגיל  2112שנת בתב"ר, ב 2111הוצאות שכירות בגין סמינר בית מלכה נרשמו בשנת 

בתב"ר ובשנת  2111שכ"ד בגין מתחם גנ"י ברח' הרב שך נרשם בשנת  שוב בתב"ר. 2113ובשנת 

 רובו בתקציב הרגיל ומיעוטו בתב"ר. 2112

בתקציב  כי העירייה תקפיד על רישום אחיד של הוצאות השכירות לאורך תקופת השכירות מומלץ

 שיקבעו.הרגיל או בתב"ר בהתאם לקריטריונים 

 

 תשלומי חסר בגין שכירות גנ"יתשלומי כפל ו

 .1/2112ברח' ראב"ד תשלום כפול עבור חודש  331העירייה שילמה עבור גן 

, יש לציין כי 9-12/12בגין החודשים  4ברח' אמרי חיים  476העירייה לא שילמה שכ"ד עבור גן 

 נמשכו התשלומים עבור הגן כסדרם. 2113בשנת 

 יקורת מסר האחראי על החוזים כי הליקויים יתוקנו.בעקבות הערות הב

  .לקבוע נהלי בקרה בשיתוף עם מח' הנה"ח למעקב אחר שלמות ורציפות תשלומי שכ"ד מומלץ

 

 שכירות גני ילדים במחירי  של מאות אחוזיםפערים 

בין  עולה כי דמי השכירות נעים ,2112גני ילדים בשנת  27חודשי בגין ה ר הדירהמניתוח עלות שכ

 ש"ח. 1,911הממוצעת החודשית כאשר העלות  -לגן לחודש ש"ח   11,711 -ש"ח ל 3,111

ש"ח לחודש למגרש  6,111-ש"ח ועד ל 2,111עלות שכירות מגרש לגן ילדים נע בטווח מחירים בין 

 ש"ח. 4,611-גנים עומדת על כ 22-כאשר העלות הממוצעת ל -לגן 

 ש"ח  2,211נע בין  2112ת כיתת לימוד לבית ספר בשנת על פי תחשיבי הביקורת העלות של שכיר

 כיתות בשכירות.  61ש"ח לחודש לכיתה עבור  6,911-ל

מיקום, בגילו של הנכס, בבהתחשב  לכיתת גן או בית ספר, לקבוע קריטריונים לגבי המחירמומלץ 

 בשיתוף עם אנשי מקצוע בתחום. במצבו הפיזי וכדומה
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 כיתהאו  נ"יגהעדר קריטריון אחיד לשטח 

מ"ר לגן ברח'  31ברשימה שנמסרה לביקורת ע"י האחראי על החוזים נתוני שטח גן נעים בין 

 מ"ר לגן ברח' זכריה. 122ראב"ד לבין 

 מ"ר לכיתה. 117מ"ר לבין  39בהתאם לאותה רשימה שטח כיתת בי"ס נע בין 

 11תי גנים ברח' עזרא לדוגמא: מגרש עבור ש -שטח מגרש לגן ילדים נקבע לעיתים לפי הערכה 

 מ"ר. 1,111-מוערך ב

כמו כן יש . כיתהאו  גנ"יכי במסגרת נוהל שכירות נכסים, ייקבע קריטריון אחיד לשטח  מומלץ

 לקבוע נוהל המחייב ביצוע מדידה ע"י מודד מוסמך. 

 

 שימוש בנכסים המוחזקים על בסיס חוזה בר רשות -העדר נהלי עבודה 

ר לשימוש העירייה בנכסים שנבנו על קרקע שהועברה לשימושה של לא נקבעו נהלי עבודה בקש

 עמותה במסגרת חוזה בר רשות.

לשימוש התקשרות של העיריה לבקשר בשיתוף המחלקה המשפטית  לקבוע נהלי עבודה מומלץ

 לשימוש עמותה כבר רשות. הועבר וקרקע בגינבנכס שה

 

 שום של הנכסהתקשרות עם גוף שאינה הבעלים הר -העדר נהלי עבודה 

 לא נקבעו נהלי עבודה המתייחסים להתקשרות לשכירת נכס עם גוף שאינו הבעלים הרשום.

עם גוף שאינו  להתקשרות יחסיטית בהתפמשלקבוע נהלי עבודה בשיתוף המחלקה המומלץ 

 של הנכס. הרשוםהבעלים 

 

 תשלומי ריבית פיגורים בגין איחורים בתשלומי שכירות

ה ריבית פיגורים בסכומים מהותיים בגין איחורים בתשלומי שכירות נמצא כי העירייה שילמ

 למשכיר "מרכז רוחני אונו".

כאשר יש בחוזה סעיף פיצוי  להקפיד על תשלומי שכירות בהתאם למועדים שנקבעו בחוזה מומלץ

 להימנע מתשלומי ריבית פיגורים בסכומים מהותיים. על מנת ,בגין אחור בתשלום

 

 מההוצאה 1.1%נוך בהוצאות שכירות מבני חינוך אינה עולה על השתתפות משרד החי

-על פחות מ 2111נמצא כי השתתפות משרד החינוך בהוצאות השכירות של העירייה עמדה בשנת 

 .1.1%-על פחות מ 2112ובשנת על  1%

 יה ממשרד החינוך בסעיף זה.ילהגדלת הכנסות העיר את האפשרותלבדוק  מומלץ
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 ייםעיקרנתונים כספיים  .2

 2811-ו 2812בין השנים  אש"ח 028גידול של  -הוצאות שכירות 

מליון  11.6 -הגיעו ל  ,2112בגין שכירת נכסים בשנת העיריה הוצאות  להלן עולה כיטבלה מנתוני ה

  אש"ח. 121 גידול של - 2111בשנת  מליון ש"ח 11.1 -בהשוואה ל ש"ח, 

אגף החינוך עבור גני ילדים וצאות שכירות של עיקר הגידול בהוצאות שכר דירה נובע מגידול בה

נאלצת לשכור מבנים היא . כפי שהוסבר לביקורת, לעירייה אין די מבנים בבעלותה ולכן ספר בתיו

 9.4הגיע לסכום של  2112ההוצאה בגין שכירת מבני חינוך בתקציב הרגיל בשנת  מגורמים שונים.

בה עמדה ההוצאה בגין שכירות מבני חינוך  2111 שנתאש"ח בהשוואה ל 729גידול של  מליון ש"ח

 .מליון ש"ח 1.7על 

 מחלקת הרווחה, שוכרת מבנים עבור מועדוניות בשכונות, משרדי פרויקט שיקום שכונות ועוד.

 מחלקת איכות הסביבה שוכרת שטח במבנה בקרבת העירייה למשרדיה.  ,ןכ כמו

 לב" זמנית לתקופת שיפוצים.בפרק הבריאות כלולה הוצאת שכירות של מרפאת "טיפת ח

 

 2811-12 - ש"חאבבמחלקות העירייה הוצאות שכר דירה 

 הפרש % גידול אש"ח 2811 2812 פרק/ מחלקה

 1% 729 1,737 9,466 חינוך

 - 2% - 21 1,162 1,134 רווחה

 7% 13 191 211 פיקוח עירוני

 - 1%  - 12 113 141 בריאות

 72% 36 11 16 מנהל כללי

 11% 1 11 16 דת

 311% 71 26 114 איכות הסביבה

 0% 028 18,111 11,190 סה"כ שכר דירה

 

 בגין חינוך -מהוצאות השכירות  08%

 הוא ח"אש 9,466 סכום שלכי  עולה, ח"אש 11,191, בסך 2112שנת לשכירות הניתוח הוצאות מ

אש"ח  11,777בסך  2111הוצאות השכירות לשנת  .מסך הוצאות השכירות 12% -חינוך  שכ"ד בגין

 .11%שיעור של  -אש"ח בגין חינוך  1,737כוללות סכום של 

 

 2811-12מסה"כ הוצ' שכ"ד  -אחוז הוצאות  שכ"ד חינוך 

 2112 2111 

 1,737 9,466 שכ"ד חינוך

 11,777 11,191 סה"כ שכ"ד

 11% 12% שכ"ד חינוך מסה"כ %
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 41% -2811  תב"ר ,11% - 2812 תב"ר :חינוךהוצאות שכירות 

אש"ח עבור מוסדות  9,466הוצאות בגין שכ"ד בסך  2112, בשנת כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן

 ( 11%) אש"ח 1,424 -הרשומות בתקציב הרגיל ו ( 11%)אש"ח  1,142חינוך כוללות סכום של 

 )תב"ר(. בתקציב הבלתי רגילהרשומות 

אש"ח בגין  1,737מתוך סכום כולל של  עיון בנתוני מערך הנהלת החשבונות מעלה כי 2111בשנת 

אש"ח  4,119אש"ח נרשם  בתקציב הרגיל וסכום נוסף של  4,621סכום של  ,שכ"ד למוסדות חינוך

 מימון מהתקציב הבלתי רגיל. 47%-מהתקציב הרגיל ו 13%, בתב"רנרשם 

 

 אש"ח - 2811 - 2812הוצ' שכ"ד חינוך 

 2812 2811 

 13% 4,621 11% 1,142 תקציב רגיל -שכ"ד חינוך 

 47% 4,119 11% 1,424 תב"ר -שכ"ד חינוך 

 188% 0,131 188% 9,499 סה"כ

 

 הנובע בעיקר מבתי ספר 2812בשנת  0% של גידול -שכ"ד חינוך  

גידול של  ,אש"ח 9,466לסך  2112מנתוני הטבלה להלן עולה כי הוצ' שכ"ד בגין חינוך הגיעו בשנת 

 .2111ואה לשנת ואש"ח בהש 729

אש"ח  227של  ותוספתדיים אש"ח בגין שכ"ד של בתי ספר יסו 263של  תוספתעיקר הגידול נובע מ

 עבור בתי ספר על יסודיים. בהוצ'

 

 אש"ח 2811-12 -שכ"ד חינוך 

 גידול % גידול אש"ח 2811 2812 

 3% 14 2,613 2,617 גני ילדים

 21% 62 221 212 גני ילדים חינוך מיוחד

 11% 263 2,414 2,661 בתי"ס יסודי

 1% - 121 121 מרכזים טיפוליים

 4% 31 111 911 בי"ס יסודי ח"מ

 13% 227 1,711 1,933 בי"ס על יסודי

 3% 9 311 317 מחלקה פדגוגית

 11% 49 447 496 שרות פסיכולוגי

 1% - 49 49 סים"מועדוניות קב

 0% 129 0,131 9,499 סה"כ

 

 וצאהמהה 1.1% -הכנסות שכ"ד חינוך 

שכ"ד למוסדות חינוך הגיעו כנסות העיריה ממשרד החינוך בגין מנתוני הטבלה להלן עולה כי ה

 9.1 -ל מההוצאה הרשומה בספרי העיריה שהגיע באותה שנה 1.4% ,אש"ח 137 -ל  2112בשנת 

מההוצאה  1.7%אש"ח,  61-עמדו הכנסות העירייה ממשרד החינוך על כ 2111בשנת  מליון ש"ח.

 .ש"חמליון  1.7-בספרי העירייה שהגיע באותה שנה להרשומה 
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 אש"ח 2811-12 -בהשוואה להוצאה בתקציב הרגיל  -הכנסות שכ"ד חינוך 

 2812  2811  

 61 137 הכנסות שכ"ד חינוך

 1,737 9,466 הוצ' שכ"ד חינוך

 8.1% 1.4% ההכנסה מההוצאה %

 

 הדירה.שכר ד החינוך בסעיף להגדלת הכנסות העיריה ממשר את האפשרותלבדוק  מומלץ

 

 נהלי עבודה ובקרה .3

, המבוצעתלצורך הסדרת הפעילות בעל חשיבות עליונה, שנועד  ,נהלי עבודה הינם כלי עבודה חיוני

 תשמירולקביעת הוראות מחייבות לליך, להגדרת בקרות מובנות בתה לזיהוי גורמים אחראים

 .מסמכים

 .נושא שכירות נכסים על ידי העירייהבנוהל לא קיים  בעירייהמבדיקתנו עולה כי 

 שיהווה בסיסבנושא שכירת נכסים נוהל  הכנתכחלק מהליך הביקורת ראינו לנכון להמליץ על 

-נהלים הקיימים ברשויות מקומיות אחרות הביקורת התבססה על  פעילות בתחום זה.ה להסדרת

כמו כן  2111משנת  תנוהל "אכלוס יחידות עירוניות" של עיריית פ" 2ראה לדוגמא בנספח 

שכלל התייחסות  2113משנת  של מבקר המדינה 13דוח ביקורת מס' מצאי למ חסה הביקורתיהתי

 לנושא נהלים נדרשים להסדרת נושא שכירות מבנים על ידי גופים ציבוריים.

 מצב קיים -נהלי עבודה ובקרה

 לגן ילדיםתהליך ההתקשרות לשכירות מבנה 

 איתור הנכס המתאים 

 תאמת הנכס  לשימוש המיועדבדיקת ה 

 עריכת חוזה שכירות עם בעל הנכסים 

 אישור ההוצאה התקציבית בגזברות העירייה 

 ביצוע התשלום בהתאם לתנאי החוזה 

 

 איתור נכס המתאים

מנהל מח' גני כאשר מדובר בגן ילדים לדוגמא,  -איתור הנכסבמנהל המחלקה הרלוונטית מטפל 

ם עליהם ניתן להעמיד קרוואנים לשימוש גני ילדים או דירות איתור שטחים פנוייילדים אחראי ל

 לגני ילדים. שימושמגורים בקומת הקרקע היכולות לאחר שיפוץ מתאים ל
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 בדיקת התאמת הנכס לשימוש המיועד

לדרישות  מתאיםהנכס המיועד  אם בודקאגף המהנדס  ,כאשר מדובר במבנה עבור אגף החינוך

לא נמסר  .וודא אמצעי גישה נאותיםוכן מ כיבוי אשו ת, תברואהמשרד החינוך מבחינת בטיחו

 אגפים אחרים בעירייה.לשימוש לביקורת על נוהל לבדיקת התאמת הנכס כאשר הנכס מיועד 

 

 אישור ההוצאה התקציבית בגזברות העירייה

בגזברות העירייה. בדרך כלל יחוייב  התקציב הרגיל בסעיף מאושרת ההוצאה התקציבית 

 במקרים מסוימים רישום שכר הדירה הוא בתב"ר. טיהרלוונ

 

 עריכת החוזה עם בעלי הנכסים

. החוזה נערך מראש לתקופה של שנה או מנהל מח' חוזים מטפל בהכנת החוזה עם המשכיר

מנהל  .הגזברונחתם ע"י ראש העיר  חוזה השכירות. השנתיים ובדרך כלל ניתנת בו אופציה להארכ

ושא השכירות מכין דו"ח מרכז ובו נתוני הנכסים שהעירייה שוכרת מח' החוזים האחראי על נ

 (. 1)ראה נספח מס' 

 

 ביצוע התשלום בהתאם לתנאי החוזה 

הוראת  האחראי על החוזים מעבירעם הגיע המועד בהתאם לחוזה לתשלום דמי השכירות, 

והסכום נטי , הסעיף התקציבי הרלוותשלום לגזברות לביצוע התשלום, תוך ציון פרטי המשכיר

 .(9 דוגמא בנספח מס')ראה  לתשלום

 

 נוהל עבודה מוצע

 מיפוי צרכים בכתב ע"י האגף הרלוונטי -שלב מקדמי 

לצורך אגף  ןעל שכירת נכסים ה השוטפת של האחראי פעילות הוהשכירות  מאחר ועיקר הוצאות

שיתבסס על פרוגרמה , ראוי בתי ספר וגני ילדיםלכסים תהליך איתור נ באגף זה.התמקדנו  החינוך

 מפורטת שתערך בעירייה לצורך מיפוי המצב קיים והגדרת הצרכים הנוספים הקיימים.

אחראי על הכנת הפרוגרמה כחלק מהליך הכנת שנת לימודים חדשה. הכנת יהיה אגף החינוך 

הפרוגרמה תסתיים עד למחצית שנת הלימודים על מנת לאפשר ביצוע השלבים הנדרשים לצורך 

 נכסים להפעלת מבני חינוך בשנה"ל העוקבת, ככל שיידרש. שכירות 

 הפרמטרים הרלוונטיים להכנת הפרוגרמה הם, בין השאר:

  באזורים השונים שבתחומי העירבחינת נכסים קיימים. 

  ה והגידול הטבעי הצפוי בשנים הקרובות.יהרכב האוכלוסיבחינת 

  הנוכחי והצפוי, וקביעת היחס בחינת היחס בין שטחי הנכסים הקיימים למספר התלמידים

 מ"ר / לתלמיד.

 .כשלב אחרון, בחינת הצורך בשכירת נכסים נוספים במקום בו נתגלה חוסר 
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 לפקודת העיריות 191סעיף  -חובת מכרז 

, חוןולאחר הגדרת הצרכים בהתאם לפרוגרמה, כאמור לעיל, יש לב המקדמימהשלב  קכחל

, בהתאם לסעיף להשכרת מבני חינוך יאה למכרזיצבשיתוף ועדת המכרזים, האם קיימת חובת 

או שקיים פטור ממכרז. ככל שקיימת חובה ליציאה למכרז יש לכלול את לפקודת העיריות,  197

כל השלבים הבאים במסגרת המכרז ולשכור נכסים בהתאם לתוצאותיו. ככל שקיים פטור ממכרז 

 יש לפעול בהתאם לשלבים הבאים.

 שכירות מבניםמחלקת  :רם אחראיגו -איתור נכסים - 'שלב א

 לאחר הכנת הפרוגרמה וקביעת האזורים בהם קיים חוסר במבני חינוך, יחל שלב איתור הנכסים.

 נכסים לאיתור פעלשבאגף ההנדסה, האחראית על טיפול בנכסי העירייה, ת הנכסים מחלקת

ף החינוך שירכז באגלגורם מרכז  ותעביר את ממצאיה ,לצרכים שנתגלו ,שניתן ככל, המתאימים

תהליך שכירת הנכס )למשל: ראש אגף החינוך(. הממצאים יכללו את אופי הנכס, מצבו הפיזי,  את

 השקעות נדרשות, ו/או כל פרט רלוונטי אחר.ימיים, שינויים פנ

 מהנדס אגף החינוך: גורם אחראי -בדיקת כשירות - 'שלב ב

לדרישות משרד החינוך  מתאים הנכס המיועד אחראי לבדוק אםיהיה מהנדס אגף החינוך 

 מבחינת בטיחות, תברואה, כיבוי אש ועוד.

שיקולים  ,במסגרת המלצתו ,יביא בחשבוןוכן  כמו כן, יוודא את קיומם של אמצעי גישה נאותים

 תקין של שכנים ועוברי אורח.נזקים סביבתיים או הפרעה לאורח חיים של 

 אישורו של מהנדס האגף יצורף לתיק הנכס.

 אגף החינוך: גורם אחראי אבזור וציוד - 'גשלב 

, על לאחר איתור הנכס על ידי מחלקת נכסים ובחינת התאמתו על ידי מהנדס אגף החינוך, יוגדרו

תקשורת,  ציודצרכי הציוד והאבזור הנדרשים בנכס כגון: ריהוט, ידי אחראי ציוד באגף החינוך, 

 מחשבים, מתקני משחקים וכד'. 

 תצורף לתיק הנכס. הציוד הנדרשרשימת 

 אגף ההנדסה – שמאי מקרקעין: גורם אחראי קביעת עלויות - 'שלב ד

מטר שעל פיו נקבעה עלות אחת הנקודות החשובות העולות ממצאי הביקורת הינה העדר פר

. נושא זה מופיע גם כממצא ראשי בדוח מבקר המדינה בנושא שכירות נכסים על ידי השכירות

כחלק  ,ראינו לנכון להדגיש ובהתאם להמלצות דוח מבקר המדינה,, לפיכךרשויות המדינה, 

את הצורך בשילוב שמאי מקרקעין שיקבע את דמי השכירות הראויים לנכס שאותר.  ,נוהלהמ

קביעתו של שמאי תשמש בסיס למו"מ בין העירייה לבין המשכיר ותמנע תשלום מחיר הגבוה 

 השמאי. באופן משמעותי ממחיר השוק ההוגן שנקבע על ידי
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תצורף לתיק ההנדסה ייקבע את גובה דמי השכירות הנאותים. קביעתו  מאגףשמאי מקרקעין 

 הנכס.

 אגף החינוך חשבות :אחראי גורם אישור ההוצאה התקציבית - 'השלב 

 אגף החינוך בשיתוף גזברות העירייה יאשרו את ההוצאה התקציבית בכפוף לתקציב ותגזבר

או התב"ר. להחלטה התקציב הרגיל  ר התקציב יקבע האם יחויבבמסגרת אישו .הכולל של האגף

 רגיל או מהתב"ר.ע הוחלט לאשר את ההוצאה מהתקציב היצורף הסבר מדו

אישור ההוצאה התקציבית מהווה את השלב התכנוני האחרון. אישור ההוצאה התקציבית יאפשר 

 את התנעת הליך שכירת הנכס בפועל.

 מחלקה המשפטית - אחראי חוזים :גורם אחראי הנכסיםעריכת חוזה עם בעלי  - 'ושלב 

תבסס על המסמכים שצורפו לתיק הנכס. מהת יערוך חוזה אחראי חוזים במחלקה המשפטי

 והמשכיר. ות העירייהברגזחינוך, ה של אגף לעיונםטיוטת החוזה תועבר 

אי החוזים , יוציא אחרמכל הגורמים המעורבים הנזכרים לעיל לאחר קבלת האישורים הנדרשים

העתקים שייחתם ויועבר לאגף החינוך, לגזברות, למשכיר  4-בבמחלקה המשפטית חוזה סופי 

 ולמחלקה המשפטית.

 אגף חינוך מהנדסמחלקת  :גורם אחראי והמעבר הפיזי הכנת הנכס - 'שלב ז

תטפל מחלקת הנכסים שבאגף ההנדסה בביצוע עבודות השיפוץ וחתימתו,  החוזה אישור לאחר

שעון החשמל והמים ע"ש  ת במבנה, בהתאם להוצאה התקציבית שאושרה, ובהעברתהנדרשו

 הודעה לאגף הארנונה על אכלוס המבנה.תעביר המחלקה העירייה. כמו כן, 

  .לרכישת ציוד נדרש וכד' , על ידי אגף החינוך הזמנותבמקביל, יוצאו

ו/או שסוכם  השכירות מועדל תוך שימת דגש עתכנון וביצוע עבודות השיפוץ והתקנת הציוד יעשו 

 למועד השכירות, ככל שקיים. מוקדםהסכמת הבעלים על מועד 

לאחר סיום עבודות השיפוץ, ההכנה ורכישת הציוד, או לחילופין תוך כדי העבודות, היה ומדובר 

 בעבודות המאפשרות שימוש תקין בנכס גם טרם השלמתם, יחל המעבר הפיזי למבנה.

 אגף גזברות –מחלקת הנה"ח אגף החינוך בשיתוף : גורם אחראי םשוטפי תשלומים -'שלב ח

תם, שהסעיף על מנת לוודא כי התשלומים המשולמים למשכיר תואמים את חוזה השכירות שנח

ושהתשלומים מבוצעים באופן שלם ורציף, תערך  באופן נאות יב בהנה"חהתקציבי הרלוונטי מחו

 .ומחלקת הנה"ח שבאגף גזברות, של אגף החינוך בקרה משותפת, אחת לרבעון
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 של הוצ' שכירותהנאות הסיווג התקציבי * במסגרת הבקרה התקופתית ייבחנו הנושאים הבאים: 

בחינת *  לנתוני החוזים. בדיקת סבירות של הוצאות השכירות בהשוואה*  .)תקציב שוטף / תב"ר(

 שלמות ורציפות בכרטיס התשלומים לכל משכיר.

ייערך נייר עבודה כמו כן, על מנת לאפשר מעקב אודות ביצוע הבקרות בפועל ובחינת יעילותן, 

הגורמים האחראיים באגף החינוך אשר ייחתם על ידי  ליסט(-בקרות נדרשות )צ'ק הכולל רשימת

 .ביקורת, מעקב וורכי תיעודובמחלקת הנה"ח ויישמר לצ

  תהערת הביקור

נכסים אינה מבוססת על נוהל המסדיר את תפקידי הגורמים פעילות העירייה בנושא שכירת 

 םהרלוונטייהשונים הפועלים בתחום זה. מומלץ להערך לכתיבת נוהל והטמעתו בשיתוף הגורמים 

 .כמקובל ברשויות אחרות

 

 נתוח לפי מחלקות -נתונים כספיים  4

 גני ילדים - שכר דירה 4.1

 2811-12בשנים  משכירים 4 -מדגם שכירות מבנים 

 

 אש"ח - 2811-2812 - תקציב רגיל שכר דירה גני ילדיםמדגם תשלומי 

 

 תב"ר 188% - 2811 ,תב"ר 33% ,תקציב רגיל 91% -2812 :גנים 14מתחם שכ"ד  -משכיר ב'

-עולה כי תקופת השכירות החלה ב גנים ברח' הרב שך 14עם משכיר ב' בגין מתחם  מעיון בחוזה

11.7.2111 . 

בשנת  ביקורת הוסבר כיל .731בתב"ר  רשומה ,ח"אש 131בסך  ההוצאה בגין שכירות, 2111בשנת 

מאחר  ,הקמת גני ילדים ברח' צייטלין ,במסגרת תב"רכולה  נרשמה הוצאת השכירות 2111

 .ברחוב הרב שך תחםזמנית במשוכנו הגנים  ,הקמת גני ילדים פרויקטבמקום מתוכנן ו

 ה בין התקציב הרגיל לתב"ר.פוצלאש"ח  139ההוצאה בגין מתחם גני הילדים בסך  ,2112שנת ב

נרשם בתקציב  ח"אש 161 ואילו סכום של, ח"אש 279 -תב"ר הסתכמה בבההוצאה שנרשמה 

ח בסעיף שכ"ד גנ"י חינוך "אש 139 -ו  אש"ח בסעיף תקציבי של  שכ"ד גני ילדים 421) הרגיל

 . (מיוחד

הקמת גני הילדים ברחוב  פרויקטביצוע בחל והעדיין לא  2114כי עד לתחילת שנת  ראוי לציין עוד

 ייטלין. צ

 2811 2812 פרטי שוכר המשכיר פרטי  
גידול 

 גידול % ש"חא

 111% 421 1 421 גנים 14מתחם  .במשכיר   1

 111% 31 1 31 21גן ר' עקיבא  .ת. ב 2

 1% 1 14 19 21גן ראב"ד  עמותת ת. 3

 -29% -14 49 31  4ים חי .א 476 גן פ.משכיר  4
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 אש"ח - 2811-12 -שכ"ד מתחם גנ"י 

 2811 2812 סעיף תקציבי

 031,288 210,488 130תב"ר 

  421,116 גנ"י

  139,211 גנ"י חינוך מיוחד

  198,219 סה"כ תקציב רגיל

 031,288 030,919 סה"כ

 

 רות.לאורך כל תקופת השכי לקבוע נוהל המחייב שיטת רישום עקבית של הוצאות שכ"ד מומלץ

 

 חינוך מיוחד לרוב - סעיף תקציבי , גן רגיל - בפועל :20רבי עקיבא גן ברח'  -. ב .ת משכיר

 , רשומות21הוצאות שכ"ד בגין גן ברח' רבי עקיבא  2111כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן בשנת 

 באופן שונה בכל שנה:

תקציבי של גנים חינוך הבסעיף אש"ח  93נרשמה ההוצאה בסך  2111בשנת   - חנוך מיוחד 2811

 מיוחד.

 בסעיף  רשומות 1-1/12לחודשים אש"ח  62בסך גן ה עבור שכ"דהוצאות    -חצי חצי  2812

רשום אש"ח  31בסך  9-12/12שכ"ד בגין החודשים  ,תקציבי של חינוך מיוחד

 של גנ"י רגילים. בסעיף תקציבי 

בסעיף תקציבי של אש"ח  94ך בסשוב רשומה ההוצאה כולה  2113בשנת  -חינוך מיוחד  2813

 חינוך מיוחד.

 2811-13  - 20שכ"ד גן ילדים  ר' עקיבא 

 2811 2812 2813 סה"כ סעיף תקציבי

  31,111  31,800 גנ"י

 93,264 62,176 94,336 249,119 חינוך מיוחדגנ"י 

 93,294 93,294 94,339 208,094 סה"כ

 

 20עקיבא  'ר -הוצאות שכ"ד בגין גן  סווג תקציבי מוטעה של

  .376חינוך רגיל מס' פעל במקום גן  2111-13מברור הביקורת עולה כי בשנים 

האחראי על החוזים מצרף למסמכים המועברים למח'  ,הנוהל הקיים פי הביקורת מציינת כי על

 (.9)ראה נספח מס'  הנה"ח טופס המפרט את הסעיף התקציבי לחיוב

 על סווגמחייבת בקרה תקופתית  ע"י העירייה תיקבע שכירות נכסים נוהל כי במסגרת מומלץ

 בשיתוף אגף החינוך. הוצ' שכירותתקציבי של 
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ברח' ראב"ד  313-448עבור גנ"י  ת. הלעמותהאם העיריה משלמת שכ"ד  -ת.  העמותמשכיר 

28? 

 ,21שני גני ילדים ברח' ראב"ד  ת. המעמותהעיריה שוכרת  החוזים,בהתאם לדו"ח של האחראי על 

 (.6שורה  3)ראה נספח  313וגן מס'  441ן מס' ג

והעיריה אינה משלמת  -דנא  תמבירור במח' גני ילדים עלה כי גנים אלה הם של העיריה מקדמ

 שכ"ד בגינם.

גן ילדים ברח' ראב"ד  מהעמותהעולה כי העיריה שוכרת  ,(1)ראה נספח  ת. העמותמעיון בחוזה עם 

 .331מס' הגן  - 42

 

 הערת הביקורת

 .של האחראי על החוזים בטבלה במספר הגן וכתובתו הטעויותלא קיבלנו הסבר למקור 

 מומלץ לקבוע נוהלי בקרה של אגף החינוך בנושא הוצ' שכ"ד אשר יתייחסו לנושאים הבאים: 

 .פרטי מוסד החינוך ברשימות האחראי על החוזים 

 .השוואת נתוני הנה"ח לנתוני החוזים 

 

 0/2812לחודש  331גן  עבור ת. העמותכפל תשלום 

ש"ח עבור חודש  9,111קיבלה תשלום של  ת. הכפי שעולה ממערכת הנה"ח של העיריה עמות

 (.1 נספחחוזה בש"ח )ראה  4,111 -פי החוזה במקום הסכום החודשי ל, 1/2112

 .יחויבם העודף יתוקן בהנה"ח והספק בעקבות הערת הביקורת ציין האחראי על החוזים כי התשלו

 

 9-12/12בחודשים  419שלום עבור גן תאי 

העיריה , 2112ועד לחודש דצמבר  שבונות עולה כי החל מחודש ספטמברמנתוני מערכת הנהלת ח

הביקורת . נמשכו התשלומים עבור גן זה 2113. יש לציין כי בשנת 476לא שילמה שכ"ד עבור גן 

 .אלהחודשים אי התשלום בגין את הסיבה לפנתה לאחראי על החוזים בבקשה לברר 

 אחראי על החוזים כי התשלום החסר יועבר למשכיר.הבעקבות הערת הביקורת מסר 

 ורציפותם.כ"ד תשלומי ששלמות לקבוע נהלי בקרה בשיתוף עם מח' הנה"ח למעקב אחר  מומלץ

 
 תוח עלות שכ"ד גני ילדיםינ
 

 ש"ח  18,181 -ש"ח ל  3,188בין  :גןמבנה ללחודשי שכ"ד 

. 2112מערך הנהלת החשבונות לשנת בגני ילדים  27 את נתוני שכר הדירה בגיןהביקורת ריכזה 

 ,(4 )ראה נספח גנים 27ש"ח עבור  1,716,732מניתוח הנתונים עולה כי העיריה שילמה סכום של 

 ש"ח. 1,932 -הממוצעת לגן לחודש הגיע ל החודשית כאשר העלות 

במחירי שכר הדירה. המחיר החודשי  עוד עולה כי קיימים פערי מחירים של מאות אחוזים

שורה  4)ראה נספח  לגן ש"ח 3,111עומד על  ,31 ראב"דברח'  331 -ו  411לגנים ה משלמת ישהעירי
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שורה  4)ראה נספח  27ירושלים ברח'  312. עלות שכר הדירה עבור גן מס' (14שורה  3וכן נספח  1

ממחיר הגן ברח'  3.1סכום הגבוה פי  -ש"ח לחודש  11,717מגיע ל   ,(42שורה  3וכן נספח  19

 ראב"ד.

 -ש"ח לגן ל  4,111מחצית מהגנים מושכרים במחירים הנעים בין יותר מהביקורת מציינת כי 

 ש"ח לגן. 7,111

 ש"ח לחודש. 11,717 חריג של םשכ"ד לגן בסכו לתשלוםלא קיבלנו הסבר 

 

 *2812 עלית שכ"ד מבנה לגן

 ש"ח חודשי שכ"ד  מס' גנים

3 3,111-4,111 

21 4,111-7,111 

2 7,111-11,111 

  11,111 -מעל  1

 1,932 גנים 27 -ממוצע חודשי ל 

 4* ראה נספח    

 
 

 ש"ח לחודש 9,121ש"ח עד  2,888שכירות מגרש לגן ילדים 

העיריה  2112בשנת עולה כי  ,2112בגין מגרשים לגני ילדים לשנת  מריכוז נתוני דמי השכירות

הממוצעת למגרש החודשית העלות  .גנים 22 -מגרשים ל ש"ח עבור 1,211,492ל שילמה סכום ש

 .(1)ראה נספח  ש"ח 4,119לגן הגיע ל 

כאשר על העיריה לשאת  ש"ח 4,111מגרשים שולם מחיר מעל  16הביקורת מציינת כי עבור 

 הכנת תשתית והצבת מבנים יבילים. נוספות של בהוצאות

 ש"ח למגרש לחודש. 6,121סכום של עבור מגרשים לשני גנים שולם 

  גבוהים אלה.הביקורת לא קיבלה הסבר לתשלומי שכירות מגרשים לגנ"י בסכומים 

 *2812 ד מגרש לגןעלית שכ"

 שכירות חודשית מס' גנים

6 2,111-4,111 

14 4,111-1,111 

2 1,111-7,111 

 4,119 גנים 22 -ממוצע חודשי ל 

 1* ראה נספח   

   

ע נוהלי בקרה בהתייחס לסכומי שכירות חריגים המחייבים אשור ועדה משותפת לקבו מומלץ

 לאגף החינוך ולגזברות.
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ת שכ"ד יוהבקרה על עלו  

בנוגע לשטח עבור  נקבע תקןלא  כי מבדיקת הביקורת עולה - דר תקן לשטח כיתת בי"ס/גןעה

לחלק מנתוני השטח יש לציין כי הביקורת לא קיבלה מסמכים מבססים כיתת בי"ס או גנ"י. 

הרשומים בטבלת האחראי על החוזים בעירייה, כמו כן בחוזים שנסקרו ע"י הביקורת אין אזכור 

 של שטח הנכס. 

 

 מ"ר  122לבין מ"ר  31 לגן ילדים ביןשטח ה* 

מ"ר לגן ברח' ראב"ד )ראה  31 -בין ברשימה של האחראי על החוזים נתוני שטח גן ילדים הנעים 

וכן  11שורה  4)ראה נספח  ברח' זכריה  מ"ר לגן 122 - בין( ל14שורה  3וכן נספח  1שורה  4נספח 

 גניםבשטח המוקצה לכל כיתה בין ה 311%הנתונים הנ"ל משקפים פער של  ,(12שורה  3נספח 

 השונים.

 

 מ"ר 181 -לבין מ"ר  39 בין כיתת בי"סל* שטח 

מ"ר )ראה  39 - 11תיהו הנא ברח' מתבסמינר כ בהתאם לנתוני האחראי על החוזים השטח לכיתה

כפי שנמסר  .(31שורה  3)ראה נספח  מ"ר 196 -מגיע ל , כאשר השטח כולו (1שורה  7פח נס

 ב.יכיתות לתחש 1 - וינידה ספחחדרי  2-וכיתות מחשבים  4מקום בלביקורת יש 

ח כולו כאשר השט ,(7מ"ר לכיתה )ראה נספח  117 -השטח לכיתה בת"ת פני מנחם ברח' מלצר 

 3-וכיתות לימוד  6מקום בכפי שנמסר לביקורת יש . (44שורה  3מ"ר )ראה נספח  111 עומד על

 ב.יכיתות לתחש 7.1סה"כ  -חדרי ספח 

 בשטח המוקצה לכיתה בין המוסדות השונים. 271%הנתונים הנ"ל משקפים פער של 

 

 קביעת השטח המושכר -* העדר נהלי בקרה 

מושכר לעירייה במוסדות חינוך כפי שנרשם בטבלת האחראי על כפי שנמסר לביקורת השטח ה

לא נקבעו נהלי  מערכת הארנונה )מ.ג.ע.(.בהחוזים מבוסס על הרישום בכרטיס האב של הנכס 

 שטח הנכס בעת קביעת תנאי החוזה עם העירייה. לבדיקתבקרה 

 

 קביעת שטח מגרש מושכר לפי הערכה

 - 11גני ילדים ברח' עזרא  2המושכר לעירייה עבור  שטח המגרש לפי טבלת האחראי על החוזים

אין רישום  ,מערכת הארנונה שנמסר לביקורתבכרטיס האב ב (.34שורה  3מ"ר )ראה נספח  1,111

. הביקורת לא קיבלה הסבר לשיטת קביעת שטח הנכס בטבלת (6ראה נספח של שטח הנכס )

 האחראי על החוזים.

 

יש לקבוע נוהל כמו כן לשטח כיתה או גנ"י.  תקןים, ייקבע מסגרת נוהל שכירות נכסבכי  מומלץ

 מודד מוסמך.  המחייב ביצוע מדידה ע"י
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גני חינוך מיוחד - שכר דירה 4.2  

 2812אש"ח בשנת  92גידול של  -הוצאות שכירות גנ"י ח"מ 

 2112אש"ח בשנת  62 - מנתוני הטבלה להלן עולה כי ההוצאה בגין שכ"ד לגני חינוך מיוחד גדלה ב

מתחם הרב שך בתקציב הרגיל גן ב, עיקר הגידול נובע מרישום התשלום בגין 2111בהשוואה לשנת 

 היה בתקציב הבלתי רגיל, כמפורט לעיל בסעיף גני ילדים. 2111כאשר הרישום בשנת  2112בשנת 

 

 אש"ח - 2811-2812 -מיוחד חינוך גני -שכר דירה 

 הפרש  % הפרש  * 2811 ** 2812 פרטי שוכר שם המשכיר

 41% 21 11 11 111גן ח.מ  מ.י.

 -111% - 72 72 1 גני ח.מ.   .א

 -33% - 31 93 62 376 רגיל גן ת.ב.

 111% 141 1 141 גנים  14מתחם גן ב ב' משכיר

  202 228 92 20% 

 

 שימוש בנכסים המוחזקים על בסיס חוזה בר רשות -העדר נהלי עבודה 

נהלי עבודה בקשר לשימוש העירייה בנכסים שנבנו על קרקע שהועברה לשימושה של לא נקבעו 

 עמותה במסגרת חוזה בר רשות.

לקבוע נהלי עבודה בשיתוף המחלקה המשפטית בקשר להתקשרות של העיריה לשימוש  מומלץ

 בנכס שהקרקע בגינו הועבר לשימוש עמותה כבר רשות.

 

  9/13החל מ  110תשלום עבור גן ח"מ אי 

העיריה לא שילמה שכ"ד עבור  2113מנתוני מערכת הנהלת חשבונות עולה כי החל מחודש ספטמבר 

בת יכתונכון לתאריך פג  111עם עמותת מ.י. בגין גן לביקורת הוסבר כי תוקף החוזה . 111 גן ח"מ

 לא נחתם חוזה המשך. ,2114מאי  הדו"ח בחודש

 

בר רשות עם המשכיר לפני חתימת חוזה המשך  לקבל חוות דעת משפטית בהתייחס לחוזה מומלץ

 .111בגין גן ח"מ 
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 ש"ח. 1,018בטבלת האחראי על החוזים  -ש"ח  1,888 -שכ"ד לפי חוזה והנה"ח 

מחיר השכירות עומד  1.1.12החל מתאריך  ,431בגין שכירות גן מס'  4/12בהתאם לחוזה מתאריך 

 1,111שולם סכום של  אכן ונות מעלה כי בפועלעיון בכרטסת הנהלת החשב. ש"ח לחודש 1,111על 

 .בהתאם לחוזה ש"ח לחודש

 ש"ח. 1,111 בסךשכירות חודשית  מה( רשו41שורה  3בטבלה של האחראי על החוזים )ראה נספח 

 

 הערת הביקורת

לא קיבלנו הסבר לרישום של אחראי על החוזים של סכום החוזה "בתוספת מע"מ" כאשר סכום זה 

 משולם בפועל.החוזה ואינו  תואם את אינו 

 

 בתי ספר יסודיים  - ר דירהשכ 4.3

נרשמו בשנת  עבור בית ספר יסודי אש"ח 1,122הוצ' שכ"ד בסך  ,כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן

 אש"ח נרשם בתב"רים. 1,146בתקציב הרגיל וסכום נוסף של  2112

 אש"ח 2,219אה בסך בסך וצאש"ח בלבד נרשמו בתקציב הרגיל ומרבית הה 111 - 2111בשנת 

 נרשמה בתקציב הבלתי רגיל.

 

 ש"ח 2811-2812שכ"ד בי"ס יסודי 

 תב"ר תקציב רגיל סה"כ

2812 2811 2812 2811 2812 2811 

2,661 2,414 1,122 111 1,141 2,219 

 

 אש"ח 2,414  - כפי שעולה מבדיקת הביקורת הגידול בהוצאות שכ"ד בגין בתי ספר יסודיים מ

בשכ"ד בגין ת"ת פני  אש"ח  314של  מעליה בעיקר נובע 2112בשנת  אש"ח 2,661 -ל 2111בשנת 

 .2113אש"ח נרשם בשנת  494גידול נוסף של  ,מנחם

 
בגין ת"ת  נרשמו הוצאות השכירות 2111-2113בשנים כפי שעולה מנתוני הטבלה להלן  - פני מנחם

מההוצאה בגין חלק  הנרשמ 2112סט החל מחודש אוגו. 761בתב"ר  אש"ח 2,211בסך  פני מנחם

  בתקציב הרגיל. עבור ביה"סת ושכיר

 כי העירייה תקפיד על רישום ההוצאה באופן אחיד לאורך כל תקופת השכירות. מומלץ

 

 2811-13ח רישום בהנה" -פני מנחם  

 2811 2812 2813 סה"כ 

 416,947 112,161 627,619 1,117,116 עזרא 761תב"ר 

   627,771 627,771 מלצר 761תב"ר 

 419,941 182,198 1,211,319 2,214,009 190סה"כ תב"ר 

  211,621  211,621 מלצר 1113213411ת"ר  

 419,941 191,101 1,211,319 2,413,111 סה"כ

  384,230 494,194  ואה לשנה קודמתוגידול בהש
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 בשלוש שנים 49%גידול של  - רח' עזרא  שכ"ד

עולה כי העלות החודשית של שכירת מבנה ברח' עזרא הגיע בשנת הלימודים מנתוני הטבלה להלן 

 ש"ח לחודש. 36,231 -תשע"א ל 

 בשלש שנים. 46%גדול של  -ש"ח  13,162העלות החודשית לעיריה בשנת הלימודים תשע"ד היתה 

גין שנה"ל $ ב11,242 -$ בגין שנה"ל תשע"א ל 1,111 -יש לציין כי החוזה נוקב בסכום דולרי שעלה מ 

ש"ח לדולר והחל  3.11תשע"ד. בנוסף בשנת תשע"א שער החליפין לצורך חישוב התשלום עמד על 

 ש"ח לדולר. 4משנת תשע"ב נקבע שער של 

 

 2811-14נתוני חוזים  -שכ"ד רח' עזרא 

 

 תשע"ד
9/13-0/14 

 תשע"ג
89/12-4/13 

 תשע"ב
9/11-0/12 

 תשע"א
1-0/11 

 1,111 9,111 11,111 11,242 מחיר $

 3.11 4 4 4 שער דולר

 36,231 41,761 11,627 13,162 מחיר חודשי ש"ח כולל מע"מ

  11% 42% 46% השוואה לתשע"א % -גידול ב 

 

 ריבית פיגורים

מועדי התשלום של שכ"ד הם כלהלן:  ,2111חוזה עם מרכז רוחני אונו לשנת בב 6 עיףסבהתאם ל

 .התשלום מתעכב . בפועלבחודש ינואר, 1-1 חודשים עבור ,בחודש ספטמבר, 9-12עבור חודשים 

בסכום של  2111עולה כי המרכז זוכה בשנת  2111ן בכרטיס החו"ז של מרכז רוחני אונו לשנת ומעי

 .ש"ח 13,133 -הגיע ל  סכום ריבית הפיגורים 2112בשנת  ש"ח בגין ריבית פיגורים. 33,713

  

כאשר בחוזה ות בהתאם למועדים שנקבעו בחוזה תשלומי שכיר לקבוע נוהל המחייב ביצוע מומלץ

כמו כן מומלץ לבדוק את הצורך בהפרשה בגין ריבית פיגורים  כלולים סעיפים בגין ריבית פיגורים.

 כאשר ישנם אחורים בתשלום.
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 בתי ספר על יסודיים - ר דירהשכ 4.4

 221 -ב  2112לו בשנת גד יםכפי שעולה מנתוני הטבלה להלן הוצאות שכ"ד בגין בתי ספר על יסודי

 .2111 -ש"ח בהשוואה ל א

 

 אש"ח - 2811-2812שכר דירה על יסודי 

 

 אש"ח לחודש  12-אש"ח ל 31-גידול בשכירות סמינר יונה מ 

מגידול נובע בעיקר  2112-ל 2111 בין השנים הגידול בהוצאות שכ"ד בגין בתי ספר על יסודיים

ש"ח עבור  37,219נרשמה הוצאה חודשית של  2111בשנת  .31ח' הירדן בר יונהעבור סמינר  שכ"דב

 11 - החיוב החודשי הממוצע הגיע ל 2112החל מחודש מרץ  .ש"ח 419,112סה"כ  - חודשים 11

 .ים בגין קומת קרקע וחניוןספאש"ח וזאת בעקבות חתימת חוזים נו

 ש"ח  2811-12 -שכ"ד סמינר יונה 

        

 82-12.2811 1-3.2812 4-12.2812 2812סה"כ  

 419,112 111,777 469,221 111,111 סה"כ הוצאה

 37,219 37,219 12,136  הוצאה חודשית

 

 תב"ר - 2813 ,ת"ר - 2812תב"ר,  - 2811בית מלכה סמינר 

שכירות הנרשמו הוצאות  2112בשנת  .631בתב"ר בית מלכה  נרשמו הוצאות שכירות 2111עד שנת 

במהלך  ,. כפי שנמסר לביקורת631חזרו לרשום את ההוצאות בתב"ר  2113ובשנת  בתקציב הרגיל

 בתקצוב משרד החינוך והופסק תשלום הוצאות השכירות. הושלמה הבנייה בסמינר 2113

 

 אש"ח - 2811-2813 -שכ"ד בית מלכה 

 2813 2812 2811 

  911   תקציב רגיל

 911  624 631תב"ר 

 911 911 624 סה"כ

 

תקציב  - 2112, תב"ר - 2111 ורת לא קיבלה הסבר לחוסר העקביות ברישום הוצאת השכירותהביק

בתי ספר על יסודיים לשנת  בגין שכ"ד ההוצאה הרשומההביקורת מציינת כי ותב"ר.  - 2113רגיל, 

 .ח"אש 733זה עומד על סך של  סעיף, התקציב לאש"ח 1,933 -מגיע ל 2112

 גידול ב% גידול בש"ח 2811 2812 פרטי השוכר פרטי המשכיר

 11% 21 211 232 סמינר פעמי רחל משכיר אמ.

 42% 171 411 111 סמינר  יונה משכיר ג.ע.

 111% 66 66 132 סמינר כהנא משכיר כ.

 -111% -34 34 1 סמינר גברא נ. משכיר

 1% 3 911 911 סמינר בית מלכה משכיר ש.ש.

  1,933 1,181 220 13% 
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 ש"ח  9,091 -ש"ח ל  2,288בין  חודשי לכיתה:שכ"ד 

. מניתוח 2112כיתות יסודי ועל יסודי לשנת  61.1הביקורת ריכזה את נתוני שכר הדירה בגין 

בגין כיתות לבתי ספר ש"ח בחודש  311,229של  שלמה סכוםהעיריה  2112בשנת הנתונים עולה כי 

 ש"ח. 4,716 -וצעת לכיתה לחודש הגיע ל כאשר העלות החודשית הממיסודיים ועל יסודיים 

אחוזים במחירי שכר הדירה. המחיר החודשי  מאותעוד עולה כי קיימים פערי מחירים של 

ש"ח לכיתה. עלות שכ"ד לחודש  2,211 - יה משלמת לכיתה בסמינר כהנא ברח' מתתיהוישהעיר

ממחיר כיתה  3סכום הגבוה פי  ,כיתהש"ח ל 6,197 -הגיע ל  ,לצרבתלמוד תורה פני מנחם ברח' מ

 (.7ינר כהנא )ראה נספח בסמ

 

 *2812בתי ספר נתוני שכ"ד 
 ש"ח חודשי שכ"ד  כיתותמס' 

24.1 2,211-1,111 

33.1 1,111-6,111 

  6,111 -מעל  7.1

 4,716 כיתות 61.1 -ממוצע חודשי ל 

 7* ראה נספח    

 

 התקשרות עם גוף שאינה הבעלים הרשום של הנכס -העדר נהלי עבודה 

 בודה המתייחסים להתקשרות לשכירת נכס עם גוף שאינו הבעלים הרשום.לא נקבעו נהלי ע

לקבוע נהלי עבודה בשיתוף המחלקה המשפטית בהתייחס להתקשרות עם גוף שאינו מומלץ 

 הבעלים הרשום של הנכס.
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 רשימת נספחים

  עמותה ת.חוזה  - 1נספח 

 עיריית פ"ת -עירוניות  דותמעבר יחי -נוהל אכלוס  - 2נספח 

 אחראי על החוזים - 2113שכר דירה טבלת  - 3פח נס

 ד מבנה לגן"עלות שכ  - 4נספח 

 ד מגרש לגן"עלות שכ  - 1נספח 

 11עזרא ארנונה כרטיס אב   - 6נספח 

 כיתהלד "עלות שכ - 7נספח 

 9-12.13 .מ.ח ת.ב. הוראת תשלום לגן  - 9נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


