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 מבוא

 כללי
של רואה החשבון מטעם משרד הפנים כולל פרוט ממצאים  1021 הדו"ח המפורט לשנת

מעקב אחר תיקון  -הממצאים העיקריים ופרק ג'  -בתחומים שונים, אשר רוכזו בפרק ב' 

 ליקויים.

ליקויים אשר יש לדאוג  -ה יריירשימת הממצאים כוללת ליקויים בנוהלי עבודה בע

 ות הרלוונטיות.לתיקונם ע"י המחלק

בנוסף כולל הדו"ח ממצאים אשר נד

ונו במפורט. מדיונים אלה עולה, כי ליקויים מסוימים שצוינו נובעים משיטות עבודה 

אינן תואמות את עונות לדרישות המהותיות גם אם  מקובלות ברשויות מקומיות אשר

 לי בקרה חלופייםכמו כן, ישנם מקרים בהם יושמו נה שונות.לשונן של הוראות מקצועיות 

 .שלדעתנו עדיפים ויעילים יותר מנהלים שצוינו בדו"ח

הכלולים בדו"ח ויפורטו הצעדים שננקטו לתיקון  השוניםקויים יבדו"ח זה ידונו הל

וזאת בהתבסס על שיחות וברורים עם אנשי הגזברות ומנהלי  ,הליקויים הדורשים תיקון

ישיבת ועדת הביקורת אשר דנה בדו"ח המחלקות הרלוונטיות, וכן על דברים שנאמרו ב

 רואה החשבון.

. 

 מגמת ירידה -ליקויי הביקורת 

הערות משנים קודמות. יש  21-הערות לשנה השוטפת, ו 5היו  1021בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות. 9לציין כי 

הערות משנים קודמות. יש  21-הערות לשנה השוטפת, ו 6היו  1022בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות תוקנו או הופסק מעקב בגינן. 1לציין כי 

הערות משנים קודמות.  10-הייתה הערה אחת לשנה השוטפת ו 1020בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות תוקנו או הופסק מעקב בגינן. 26יש לציין, כי 

 .1021את הירידה המשמעותית במספר ההערות בדו"ח נציין בסיפוק 

 2112 2101 2100 2102 

 5 6 2 5 הערות שנה שוטפת

 21 21 10 12 הערות משנים קודמות

    2 תוספת כתוצאה מהערות שפוצלו

 21 13 12 33 סה"כ הערות רו"ח

    3 הערות מדו"חות  ביקורת אחרים

 21 13 12 36 סה"כ הערות

 2 7 06 6 הערות שתוקנו והפסקת מעקב
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 . מעקב אחר תיקון ליקויים0

סעיפי מחיר,  6ידי ספק פינוי אשפה  נכללו -שהוצאו על בחשבוניותהליקוי:  (0ב.) א..0

שלא נכללו במסמכי המכרז ולא נכללו בהסכם ₪, אלפי  151 -בהיקף כספי כולל של כ

 .ההתקשרות עם הספק

העירייה פועלת להכנת מכרז חדש בסיועו של יועץ חיצוני שנשכר ע"י   :הרשותהתייחסות 

 העירייה.

אין תוכנית חופשות המבטיחה כי עובדים בתפקידים רגישים בעירייה  :( הליקוי2ב..ב. )0

 .יצאו לחופשה מידי תקופה

בעירייה אין צורך לקיים תכנית הוצאת עובדים לחופשות היות וכל  התייחסות הרשות :

 .עובדי העירייה יוצאים לחופשה כל שהיא במשך השנה

את השכר בניגוד לנהלי  תלושי השכר נסקרים על ידי העובדת המכינה( הליקוי: 3ב..ג. )0

 .הפרדת תפקידים

מהלך חישוב השכר אינו נעשה ע"י גורם אחד אלה ישנו חלוקת הרשות : התייחסות 

 תפקידים כפי המפורט:

. פקידת כ"א מקבלת את נתוני קבלת העובד, מעבדת את השכר שיש לתת לעובד, 2 

ל מנת לבדוק למחשב ולאחר מכן החומר עובר למחלקת השכר כולל ניירת עמקלידה 

 ולאשר את השכר.

 . ביקורת על חשבי השכר נעשה ע"י חשבי שכר חיצונים.1

 1021הוגש למועצה בחודש ספטמבר  1022דוח מבקרת העירייה לשנת ( הליקוי: 4.ד )ב.0

 .ג לפקודת העיריות 210וזאת באיחור של חמישה חודשים מהמועד הקבוע בסעיף 

 .1023-הנושא תוקן ב התייחסות הרשות:

טרם נחתם הסכם עם מזכיר ודובר העירייה שעלות שכרו לחודש דצמבר ( הליקוי: 5.ה )ב.0

 ₪.  אלפי  15מגיע לכדי  1021

נקבעה פגישה  .סדר מול משרד האוצרנמצא בהליך של ההנושא  :הרשותהתייחסות 

 .3002001023 לתאריך
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 מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות. 2

אלפי  2,122העירייה נתנה הנחות בגין שנים קודמות בסך של  1021בשנת  : הליקוי (0ג.. )0

 ש"ח, לא בדרך של מחיקת חובות בהתאם להוראות משרד הפנים.

הנוהל בנושא נערך מחדש, כאשר בקשות להנחות שנים  התייחסות הממונה על ההכנסות :

ל חוזר מנכ"ל משרד קודמות מטופלות ע"י ועדה בדרך של מחיקת חובות, בהתבסס ע

מטופלות בהתאם לנוהל  - כל הבקשות להנחות עבר 26.5.22החל מתאריך . 501021הפנים 

 .המחיקה כאמור לעיל

בפוליסות הביטוח לא צורפה המדינה כמוטבת בביטוח, לפי המלצת  :הליקוי .(2)ג.. 2

 היועץ הביטוחי של העירייה. 

בהסתמך על יועץ ביטוח חיצוני, שיטת ניהול מערך הביטוחים נעשה  התייחסות הרשות:

 העבודה דומה למקובל ברשויות מקומיות אחרות.

מציין יועץ הביטוח כי "הסיבה לדרישה להכללת המדינה  20.1.06במכתב לעייריה מיום 

כמבוטח נוסף בפוליסות לא נומקה אף פעם בעבר, אינה ברורה ואינה מוצדקת". בפגישה 

עלה הנושא  1009עם המעיין רו"ח ניסים דוידוב בהשתתפות רו"ח אלי אביטל בתחילת שנת 

יפנה לאחראי על הנושא במשרד הפנים על מנת לקבל סיכום  לדיון וסוכם כי רו"ח דוידוב

העירייה שבה ופנתה לרו"ח בבקשה לסייע  לגבי דרישה זו. עד היום לא נתקבלה תשובה.

 בהבהרת סוגיה זו.

, שבעה עשר תב"רים בהיקף תקציבי כולל של 1021העירייה הפעילה בשנת  :( הליקוי3.ג. )3

שרד הפנים. ההוצאות בפועל של התקציבים הנ"ל, עד לפני קבלת אשור מ₪, אלפי  25,121

 ₪.אלפי  1,020, הסתכמו לכדי 1021בדצמבר  32ליום 

העירייה מבצעת פרויקטים מתמשכים, עם התקדמות הביצוע, ואומדן  :רשותהתייחסות ה

מלא של העלויות הנדרשות לסיום הפרויקטים, פונה העירייה לקבלת אישור משרד הפנים 

בנושא חידוש  010העירייה, במסגרת תב"ר מספר  נהגההתב"רים. כך למשל כון תקציב לעד

אלפי  36,050בתקציב של  32.21.1021ידי משרד הפנים בתאריך -תשתיות העיר, שאושר על

בישיבת מועצת העיר ₪, אלפי 50,021הסתכמו לכדי  32.21.1021העלויות שבוצעו עד ₪. 

להשלמת ביצוע העבודות. משרד ₪ אלפי  20,000הגדלה בסך של  אושרה 15.22.1021מיום 

 .20.3.1023הפנים אישר את ההגדלה הנ"ל בתאריך 

נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות, מעבר למסגרת התקציבית  1021בשנת  ( הליקוי:4ג.. )4

 ₪.אלפי  12,013המאושרת, בתקציבים הבלתי רגילים, בסך כולל של 

ירייה את הבקרה התקציבית תחת פיקוחו הגבירה הע 1009החל משנת  התייחסות הרשות:

של ראש העיר באופן אישי. נקבעו נהלי עבודה על מנת לוודא הקפדה על משמעת תקציבית 

 כולל חסימות במערכת המחשוב.

 חייבי רווחה מנוהלים באקסל ולא במערכת הממוחשבת. ( הליקוי:6ג.. )5

טומציה מספר פעמים העירייה פנתה לחברה לאוהתייחסות מנהל אגף מערכות מידע: 

 בבקשה לקדם את הנושא.

  אין סימון חובות מסופקים של חייבים בגין קנסות חניה. ( הליקוי:7ג.). 6

בעקבות הערת הביקורת נערכה טבלה מפורטת של  התייחסות מנהלת רשות החנייה:

תוך חלוקתם לסכומי חובות מסופקים, חובות לגבייה וחובות  -סכומי החובות לפי שנים 

 חיקה. למ
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עובדים, ללא מכרז שסך  22עובדים בכירים, מתוך  0העירייה קיבלה  הליקוי: (04ג.) .7

 ₪.אלפי  201הסתכמה לכדי  1021עלות העסקתם לחודש דצמבר 

משרד הפנים קיים בכל הרשויות המקומיות שנת הסדרים שבמהלכה  התייחסות הרשות:

גרת הסדרה זו יחויבו העיריות תבוצע ההסדרה לעניין קליטת העובדים בעיריות. במס

 לבדוק את כלל העובדים בעירייה ולהסדיר את קבלתם כדין .

 עד גמר ההליך והגשת החומר לאישור משרד הפנים נכנסנו לשנת בחירות. 

בשנת הבחירות הוציא משרד הפנים הנחיות לגבי מכרזי כ"א שבה אושר לקיים מכרז 

טה וכל העובדים במתח דרגות של מנהלי לעובדים במתח דרגות של עד מנהל מחלקות ומ

 מחלקות ומעלה יופשרו לאחר הבחירות.

העירייה לא קיבלה, ממשרד הפנים, חוזה חתום בגין העסקת עובד בכיר  ( הליקוי:05)ג.. 8

 ₪.אלפי  31, הסתכמה לכדי 1021שסך עלות שכרו, לחודש דצמבר 

 וחישוב תקופת הפנסיה.במכתב משרד הפנים מאושר חוזה העסקתו  :הרשות התייחסות

 .(2)ראה נספח 

 לא נקבע תקן של כלי רכב. הליקוי: (07)ג. .2

 בנושא כלי הרכב העירייה פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.התייחסות הרשות: 

 (.1)ראה נספח 

מועצת העיר וחלק מועדות החובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת ( הליקוי: 08)ג. .01

 בחוק.

פעמים )בחוק נדרש כי  6מועצת העיר התכנסה  1021במהלך שנת  הרשות: התייחסות

 3הועדה לענייני ביקורת התכנסה פעמים.  3פעמים(. ועדת כספים התכנסה  20תתכנס 

  (.פעמים 2 וכונסות חובה יועדפעמים )בחוק נדרש כי 

מספר שנים  רוב עורכי הדין החיצוניים נותנים שירותים לעירייה מזה הליקוי:( 02)ג. .00

רבות, ללא תחלופה ועריכת מכרזים לאחר מספר שנים, כאשר התשלומים ששולמו להם 

 ₪.אלפי  9,539 -הינם בסך של כ 1021בשנת 

כפי שנמסר לנו, נוהל מינוי יועצים משפטיים הוקפא ויצאה הנחיה שלא  :התייחסות

 .השר נקבל הוראה מעודכנת נפעל לפילהתייחס ליישום הוראות הנוהל. כא

הדוחות הרבעונים של העירייה לא מוצגים ולא נדונים במועצת העירייה ( הליקוי: 21ג.) .02

 במועדם.

. 2021אושר דו"ח רבעוני  15.1.21 בישיבת מועצת העיר מתאריך :התייחסות הרשות

אושרו דו"חות  10.3.23ובתאריך  1021אושר דו"ח רבעוני  15.22.21בישיבת המועצה מיום 

  .3021, 2021רבעוניים 

 


