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 2020מרץ                                                                                                                             לכבוד 

 ניר זמיר 

 ראש המועצה האזורית בני שמעון 

 כבוד ראש המועצה, 

אני  יקורת, בהתאם לחוק המחייב את המבקר הפנימי בהגשת דו"ח שנתי  המסכם את עבודת הב

 . 2019לשנת הביקורת  ותמגישה לך בזה את דו"ח

בחרתי    ,עם סיום עבודתי במועצהכמדי שנה כולל הדו"ח מבחר נושאים מגוונים אולם השנה, 

 לבחון נושאים אשר כדאי וראוי להסדירם במועצה. 

  הגשת הדו"ח תוכננה לחודש מרץ אולם ערב הגשת הדו"ח יצא גם וירוס הקורונה ולכן הגשתו

 במעט. נדחתה  

 

 להלן פרוט דוחות הביקורת שבוצעו בשנה זו: 

 : 1/19 קבלת עובדיםדו"ח  .1

פרישת   הנושא נבדק לאחר –בנושא קבלת עובדים  עבודת המועצהבדקה את  הביקורת

 . מנכ"לית המועצה אשר היתה אחראית על נושא כח האדם במועצה 

 : 2/19שחרור כספים דו"ח  .2

בנושא שחרורי כספים ממשרדי ממשלה ואת היקף מימון   המועצהעבודת בדקה את  הביקורת

 . למועצה  מהווה אובדן הכנסה אלטרנטיבי י שחרור כספיםא  .הביניים של המועצה בנושא

 :  3/19 לחכ"ל מועצהבנושא הקשר בין הדו"ח  .3

  הקשר והבקרהארגון ו מבחינת מבנה הקשר בין המועצה לחכ"ל דודאים הביקורת בדקה את 

 עם מעבר דודאים לחכ"ל וכניסת שותף לחברה.  מצד המועצה 

 :  4/19 האצלת סמכויותדו"ח מעקב   .4

האצלת סמכויות בין המועצה לועדים המקומיים  בנושא  עבודת המועצהבדקה את  הביקורת

 האצלה אשר רק מכח סמכותה יכולים הועדים המקומיים לפעול. 

 

  . אולם הדו"ח לא הסתיים במלואו נכון למועד זה  יהבנוסף בשנה זו נבדקה גם הועדה לתיכנון ובני 

 

בהתאם להוראות החוק, לאחר קבלת תגובתך, יועבר הדו"ח לוועדת ביקורת אשר תגבש את  

 המלצותיה ואח"כ לדיון במליאת המועצה. 

 

 בברכה, 

 

 מבקרת המועצה -שופר נירית שרייבר

 תגובת ראש המועצה 
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 לכבוד נירית שרייבר שופר 

המועצה מבקרת   

 

 הנדון: תגובת ראש המועצה לדו"ח הביקורת לשנת 2019

2019קיבלתי בברכה את דו"ח הביקורת לשנת   

מערך הביקורת המועצתי מהווה נדבך חשוב בשמירה על הניהול התקין של פעולות המועצה  
אנו מברכים על ביקורת ופתוחים לקבלה.  ועובדיה.  

 

 להלן התייחסותי לממצאים: 

 

 : 1/19עובדים דו"ח קבלת  .1

ערכנו השנה בדיקה מקיפה של נושא התלושים לעובדים   המלצות הביקורת מקובלות עליי.

 ותיקים. 

 : 2/19דו"ח שחרור כספים  .2

 המלצות הביקורת מקובלות עליי. בתקופת הקורונה שוחררו סכומי כסף גדולים. 

 :  3/19דו"ח בנושא הקשר בין המועצה לחכ"ל  .3

חשוב לציין כי זו  ון המליאה ופרוטוקולים מקובלים עליי. המלצות הביקורת ביחס לעידכ

בשנה זו עיקר הפעילות היתה הסדרת מערכת היחסים  השנה הראשונה של עבודה עם שותף.  

 בין חכ"ל דודאים לשותף העיסקי. ולמידה של דרך עבודה משותפת בצורה טובה. 

 :  4/19דו"ח מעקב האצלת סמכויות  .4

. אנו נביא לאחת המליאות הקרובות את נושא האצלת  המלצות הביקורת מקובלות עליי

 . לאישור המליאה  הסמכויות

 

 שנים  12בהזדמנות זו ברצוני להודות לך על עבודתך ותרומתך למועצה במשך כמעט 

 ואאחל לך הצלחה בהמשך הדרך. 

 

 בברכה, 

 ניר זמיר 

 ראש המועצה 
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 1/19וח ביקורת פנימית מס ד

 נושא ב דו"ח  
 

 

 קבלת עובדים 
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 תוכן העניינים  .1

 

   

 מספר עמוד  שם הפרק  מספר סעיף 

 

 

   

 5 תוכן  1

 6 מבוא  2

 7 קבלה לעבודה  3

 9 תשתית חוקית  4

 11 תהליך העברת המידע לחשבת השכר  5

 12 החתמת שעון נוכחות  6

 13 אפליקציית נוכחות  7

 13 פגישת משוב עם העובד הנקלט  8

 14 סיכום  9  

 15 תגובות  10
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 מבוא  .2

דיווחי נוכחות של עובדי המועצה,  מעמד קבלת העובד, קליטת הביקורת בדקה את טיפול המועצה ב 

 היקף הנוכחות בפועל והטיפול בהיעדרות עובדים. 

 

 עובדים.  220 ,2020לתחילת נכון נתוני מחלקת שכר, במועצה רשומים על פי 

ר השרות:  ו בגופים נוספים אשר משלמים למועצה עבמוציאה תלושים ומטפלת  מחלקת שכר  בנוסף,  

עובדים ,    5הנגב  עידן  עובדים ,    16עמותה לקשיש  עובדים,    25עובדים, דודאים    387קרן בני שמעון  

 . עובד 1עובדים, חשמל ירוק  3יתוח עובדים, חכ"ל ייזום ופ  5מכון רימון 

 

 ם.  עובדי 662 -בסה"כ מטפלת מחלקת שכר ב

וידע  ישנם חוקים ותקנות שונים לכל אחד מהגופים בהם מטפלת מחלקת שכר ונדרשת התמחות  

 בתחום זה עקב רגישותו. 

 

 עובדות( יושבים תחת אגף גזברית המועצה.  3מחלקת שכר )

 +מזכירת מנכ"ל בחצי משרה( יושבים תחת מנכ"ל המועצה.   מחלקת מש"א )מנהלת מש"א +עובדת

 

שנים. עם עזיבת המנכ"לית מנהלת מש"א החלה    10מנכ"לית המועצה במשך  תחום מש"א ישב תחת  

 לעסוק גם בתחומי טיפול שהיו תחת המנכ"לית.  

 א לוודא האם ישנם פערים המצריכים טיפול. הבדיקה נועדה על מנת לתת כלים למנהלת מש"

 

החלה את עבודתה בודקת שכר מטעם המועצה על מנת    2020בתחילת  בנוסף לדו"ח זה וממצאיו,  

עם סיום הדו"ח ודאי  .  1999לבחון את תנאי השכר של העובדים אשר החלו את עבודתם לפני מרץ  

 יהיו המלצות אשר יהיה צורך ליישמם. 
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 קבלה לעבודה  .3

 למועצה להלן תרשים זרימה בעת החלטה על קבלת עובד 

 סף ע"י המחלקות .הגדרת צורך בעובד נו1

 

 ותקציב   . קבלת אישור ראש המועצה2

 

 מבנה ארגוני. )בתפקידים חדשים( אישור  . קבלת3

 במקרים מסויימים( נחיצות משרה ממשרד הפנים )ובשנים בהם המועצה לא היתה מועצה איתנה נדרש גם אישור 

 

 )במקרים מסויימים(  . פירסום מכרז פנימי למשך שבועיים4

 

 . פירסום מכרז חיצוני 5

 

 . קבלת כל קורות החיים, זימון מועמדים, מילוי טופס מועמד 6

 

 פרוטוקול  . קיום ועדת בחינה+7

 

 . בחירת מועמד וקביעת תאריך תחילת עבודה 8

 

 שליחת טופס הודעה לעובד ע"י מנהלת מש"א . 9

 

 הנחיות לחשבת שכר לגבי העובד שהתקבל  המעבירנהלת מש"א . מ10

 

הנחיות מרוכזות לחשבת השכר בדבר   המעביר  מנהלת מש"אכל חודש   מהלך. ב11

 שינויים בקשר לעובדים שנערכו במהלך החודש. 

 : 2019כלל המכרזים שנערכו בשנת הביקורת בדקה בדו"ח זה את 

 עובדים:  33התקבלו עפ"י דיווח מש"א  2019בשנת 

 2019מספר עובדים שהתקבלו בשנת  חברה 

 16 מועצה 

 11 קרן בני שמעון 

 5 חכ"ל דודאים 

 1 עידן הנגב 

 33 2019סה"כ עובדים שהתקבלו ב 

 הערות הביקורת: 
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 לים פנימיים מסודרים בתחום מש"א. נה בדיקת הביקורת לא נמצאוב .1

בתפקיד   .2 יחסית  חדשה  מש"א  המנהלת  ומנהלת  ברשויות.  במש"א  ניסיון  משקיעה  ללא 

ודאי יבטיח את התמחותה    אמורה להתחילומוכשרת ו בימים אלו קורס מנהלי מש"א אשר 

עלולים  והצלחתה בתפקיד. אולם בתקופת הביניים, הביקורת מעירה כי עקב רגישות התחום  

 ם. ום להנחיות שגויות בשלב הבינייפערי ידע בתחום אשר עשויים לגרלהיות 

מחלקת מש"א נותנת שירותים לגופים נוספים. חלק מן הגופים משלמים עבור שרותים אלו.   .3

נמצא כי העמותה לקשיש אינה משלמת עבור השרותים )נמסר כי הנושא בטיפול(, חכ"ל ייזום 

ר הנה"ח  ופיתוח איננה משלמת עבור השרותים. וכן מכון רימון וחשמל ירוק משלמים רק עבו

 ומנגנון. אך לא עבור שכר 

לעיל,   .4 כאמור  המועצה,  של  מש"א  אחריםמחלקת  מגופים  בעובדים  לוודא  מטפלת  יש   .

הגופים האחרים    סי עובד מעביד בין המועצה לעובדי משפטית כי לא מתקיימים סימנים ליח

 מש"א של המועצה יטפלו בכל הגופים. והאם נכון ש  עקב השרות הניתן בתחום מש"א.

אמור היה להתקבל לעבודה במועצה  שהתקבל השנה ושל עובד  במהלך הביקורת נמצא מכרז   .5

. המכרז אף מופיע באתר המועצה ברשימת מכרזי כ"א של המועצה  בדרך של מכרז כ"א רגיל

אולם בתנאי ההעסקה מופיע העסקה על בסיס חשבונית. הביקורת    2019/מ/12תחת מכרז מס'  

 נו תקין. ינת כי אופן העסקה זה אימצי

ועובד אשר מקבל מעל  ק"מ  1000החזר עבור  ים אשר מקבל יםעובד  3 ובמהלך הביקורת נמצא .6

שהדבר מתבקש    על אף  "מע"י מש"א לדווח בגין הק  והונח  ככל הנראה לאאולם  ק"מ    500

 ומהווה תנאי לתשלום. 

 

 המלצות הביקורת 

כך   .1 פנימיים לנושא מש"א  וכי  מומלץ להסדיר נהלי עבודה  שהתורה לא תהיה התורה שבע"פ 

 כי העבודה הקיימים ימוסדו ויכתבו. תהלי

מומלץ לוודא כי למנהלת מש"א תמיכה מקצועית באופן שוטף זמין ונגיש איתה תוכל להתייעץ   .2

 בכל הקשור לגיוס וקבלת עובדים. 

 . מומלץ לוודא כי כל הגופים אשר מקבלים שרות מש"א ושכר ישלמו עבור השרות .3

בסיכון  ודא כי מתן שרותי מש"א ושכר לעובדי גופים נוספים אינו מעמיד את המועצה מומלץ לו  .4

 מבחינת יחסי עובד מעביד. 

 אין עובדים אשר עובדים בחשבונית במועצה ובגופיה. מומלץ לוודא כי   .5

  קמ' מעבירים דיווח נסיעות ולא ניתן להם תשלום   500עובדים המקבלים מעל מומלץ לוודא כי  .6

 ללא דיווח זה. 

 התשתית החוקית  .4
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 ים מחייבים: חוקבעת קבלת מועמד למועצה כפופה המועצה למספר 

החוק    –  )להלן חוק הודעה לעובד(,  2002  –עפ"י חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשס"ב   .1

 מתייחס לחובת המעביד למסור לעובד חדש הודעה בכתב המפרטת את תנאי עבודתו. 

ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד    30-לחוק קובע כי מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר מ  1סעיף  

 אצלו הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. 

הלן כמה מן העניינים המפורטים בחוק:  לחוק מפרט מהם העניינים שיפורטו בהודעה: ל  2סעיף  

תאריך תחילת העבודה, ציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר של העובד, סך כל התשלומים  

סוגי   הרגיל,  העבודה  יום  של  אורכו  השכר,  תשלום  ומועדי  עבודה  כשכר  לעובד  המשתלמים 

, וכן פירוט הגופים שאליהם  של העובד   םהתשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליי

 . המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים

 

, כל עובד בהיכנסו לעבודה מתקבל לתקופת ניסיון  7-10על פי חוקת העבודה פרק ג' סעיפים   .2

 עובד כתב מינוי בו יחשב עובד קבע. חודשים אשר בסיומה על המועצה להעביר ל 12של עד 

 

א יתמנה אדם  . ל  22סעיף    1962–המקומיות )שירות העובדים(, תשכ"בו המועצות  צעל פי   .3

עובד רשות מקומית אלא לאחר שרופא, או ועדה של רופאים, שמונו לכך על ידי הרשות המקומית,  

נדונה.  הבהתאם לכללים, שנקבעו על ידי הועדה, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה  

לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב  המועמד למשרה כאמור חייב למסור  

 בריאותו בעבר או בהווה. 

 

 .  יישמר בתיקים אישיים חסוייםכל המידע הנוגע לעובד,   .4

 

 .  2019הביקורת בדקה קבלה לעבודה של מספר עובדים אשר התקבלו בשנת 

י מש"א לעובדי המועצה  ישנו הבדל בנתונים הנמסרים על יד לכל עובד נשלחת הודעת קבלה. אבל  

 ולעובדי הגופים האחרים. 

 עובדי הגופים האחרים מקבלים עם קבלתם לעבודה הסכם מסודר ובו פרוט התנאים להעסקתם. 

קובץ עם פרטים. בקובץ חסר פירוט השכר המלא    עובדי המועצה מקבלים מייל של מנהלת מש"א בו

 המגיעים לעובד.   םהסוציאליישל העובד ופירוט התנאים 

 

 

 

 

 הערות הביקורת: 
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פועלת   .1 לעובד"בהתאם  חלקית  המועצה  הודעה  "חוק  מוסרת  לדרישות  מש"א  מנהלת   .

לעובדים חדשים הודעה עם פרטי הקבלה  אולם בהודעה חסר את פרטי התשלומים המלאים  

 להם הוא זכאי. םשל העובד ואת התנאים הסוציאליי

ביטוי בנהלי המועצה לדעת הביקורת על הממונה על משאבי    הודעה לעובד  חוקבלא נמצא     .2

 אנוש לפעול לתיקון נושא זה. 

, חילק ועד העובדים חוברת הדרכה לעובדים חדשים אשר פירטה  לפני יותר מעשור  בעבר

 כיום אין הדרכה מסודרת בנושא.  את סדרי העבודה במועצה

 בו סיים את תקופת הניסיון והפך לעובד קבע. המועצה לא מוציאה מכתב לעובד בדבר המועד   .3

   המועצה לא שולחת את העובדים המתקבלים לבדיקות רפואיות כנדרש בחוק. .4

מצד   לתביעות  המועצה  את  לחשוף  עלול  זה  מצב  כי  חשש  קיים  החוק  לדרישות  בנוסף 

העובדים לגבי הידרדרות במצבם הבריאותי בעקבות עבודתם במועצה מבלי שהמועצה תוכל  

 כיח אחרת. להו

 

 המלצות הביקורת 

הקפיד לשלוח לעובד אשר מתקבל לעבודה את פרטי העסקתו על פי כל הנדרש  ל מומלץ  .1

 בחוק הודעה לעובד. 

מומלץ להפיק חוברת מידע לעובדים חדשים אשר תכלול הסברים מעודכנים לגבי סדרי   .2

 העבודה במועצה וכן את דרישות "חוק הודעה לעובד".

 להוציא מכתב הודעה לעובד עם סיום תקופת הניסיון והפיכתו לעובד קבע.  מומלץ .3

נדרש לשלוח את העובדים המתקבלים לבדיקות רפואיות. נדרש לערוך חשיבה בקשר   .4

 לעובדים שהתקבלו ללא בדיקות אלו. 
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 תהליך העברת המידע לחשבת שכר    .5

לו בע"פ את תנאי העבודה    הומסביראת המועמד על חוזה מנהלת מש"א   מהבעת קבלת עובד, מחתי 

התנאים נמסרים לעובד על פי טופס נחיצות משרה אשר אושר במשרד  מים במקרים מסוי במועצה. 

 הפנים. 

"הוראות עבודה" לחשבת השכר בדבר השינויים הנדרשים  בסוף כל חודש מעבירה מנהלת מש"א  

 אסמכתאות לשינויים.   בצורף  בתנאי העובדים מדי חודש

חודש ת והשינויים  לכל  האישורים  הנוכחות,  דיווחי  כל  נצברים  בו  ייעודי אשר  ישנו קלסר  שלום 

 לתיקים האישיים.  נסרקות  שאושרו במהלך החודש. "הוראות העבודה" 

. רכזת  לאחר קבלת המידע אודות העובד מכניסה חשבת השכר את פרטי העובד ותנאיו למערכת

ורושמת  הנוכחות   השעות  דיווח  מערכת  את  מקבל  מתקינה  העובד  הנוכחות.  תקן  שעות  את  לו 

 תשלום בהתאם לדיווחי הנוכחות הנאספים מדי כל חודש.  

 

 הערות הביקורת: 

. עובדים אלו  ישנם מדריכי חוגים אשר עובדים דרך הקרן ומקבלים שכר באמצעות חשבונית .1

למנהלת   וחוגים.  ספורט  אגף  מנהל  ע"י  מופעלים  אלא  מש"א  מנהלת  דרך  עוברים  אינם 

 אשר יש לו בקרה על הנושא.  לאגף חוגים  ואין גורם נוסף אין מידע על עובדים אלו. מש"א

 

 

 המלצות הביקורת 

ממליצה   .1 להנחיות  הביקורת  בהתאם  ולפעול  החוגים  מדריכי  העסקת  נושא  את  לבחון 

 וכן לבחון את אפשרויות הבקרה של המועצה בנושא.  הנדרשות בנושא.
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 החתמת שעון נוכחות   .6

לצפות  2010בתחילת   העובדים  יכולים  באמצעותה  ממוחשבת.  נוכחות  תוכנת  המועצה  הכניסה   ,

ולעדכן את דיווחי הנוכחות שלהם במהלך החודש על גבי מחשבם האישי ואף מביתם. ייחודה של  

התהליך כל שינוי נצבע ומודגש וחלק מהתהליך הוא חיוב מנהל המחלקה  התוכנה בכך שבמסגרת  

 לחתום ולאשר את דו"ח הנוכחות לאחר השינויים שביצע העובד. 

בקרה ושליטה על מערך הנוכחות ועל העדכונים שבוצעו    למנהלת מש"אכמו כן המערכת מאפשרת  

 במערכת השעות. 

 . 2019שים נובמבר דצמבר הביקורת בחנה את דו"חות הנוכחות במועצה של חוד 

 

 הערות הביקורת: 

 מבחינת הדוחות עולים הנתונים הבאים: 

בדו"חות הנוכחות בסוף חודש הם ממלאים   נמצא כי מספר עובדים אינם חותמים פעמיים ביום. .1

 ידנית את הימים. 

כי אצל חלק מהעו  .2 ידניים רבים.  נמצא  חלק מעובדים אלו הם עובדים  בדים קיימים שינויים 

ינן  ביצוע השעות המדווחות, שלרוב א   שלשעתיים.   אופן דיווח כזה מקשה מאוד על הפיקוח  

 ניתנות לאימות. 

בבדיקה אקראית נמצאה עובדת אשר עובדת בחלקיות משרה בשני גופים הקשורים למועצה.   .3

 בשעות המדווחות על שני הגופים. בבדיקה נמצאה חפיפה 

 

 

 המלצות הביקורת 

נדרש להמשיך ולדרוש מעובדים להחתים את שעון הנוכחות ולא לבצע מילוי ידני של נוכחות.   .1

 וכן לוודא כי לשינוי ידני ישנה הצדקה. 

ח אדם על מנת לוודא תאימות נתוני השכר  ומומלץ להקים מערך בקרות בנושא בקרת כ .2

 מבוצעים כנדרש. לוודא כי הוראות מנהלת מש"א  ו תנאים וחוק מבחינת היקף משרה
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   אפליקציית נוכחות  .7

מעל   של  רשימה  ישנם  אפליקציה.  באמצעות  נוכחות  להחתים  העובדים  מן  חלק    200באפשרות 

 עובדים מכל גופי המועצה אשר באפשרותם להחתים נוכחות דרך האפליקציה. 

 הערות הביקורת: 

 נמצאו ההערות הבאות: בבקרה אחר הנושא 

 להחתים שעון באמצעות אפליקציה.  ניתנת הרשאה אין קריטריונים כתובים ואחידים למי   .1

באפשרותם   .2 ושיש  ניידת  איננה  עבודתם  עיקר  אשר  לעובדים  גם  ניתנו  לאפליקציה  הרשאות 

 להחתים שעון. 

 

 ות הביקורת: מלצה

לאפליקציה. ריענון רשימת מקבלי  הביקורת ממליצה על כתיבת קריטריונים לקבלת הרשאה   .1

ההרשאה והקפדה כי רק עובדים אשר אין להם אפשרות להחתים או שאינם בהכרח מתחילים  

 את היום ליד שעון נוכחות יקבלו הרשאה זו. 

  

 

 

 פגישת משוב עם העובד הנקלט  .8

של העובד בארגון ישנה חשיבות לשימור העובד ולשמירה על שביעות רצון גבוהה על  לאחר קליטתו

מנת לקבל ביצועים טובים. כיום, אין באירגון נהלי שימור עובדים וכל מנהל אגף פועל ברוח שהוא 

רואה לנכון. גם למנהלת מש"א כיום אין קשר ומשוב עם העובד לאחר קליטתו. אי איתור בעיות  

גרום להתפטרות עובד שהושקעו מאמצים בגיוסו והכשרתו ולכן יש להקפיד על שימור  בזמן עלול ל

 העובדים. 

 

 הערות הביקורת: 

העובד בארגון,   .1 מש"אלאחר קליטת  למנהלת  העובד    אין  אלא אם  העובד.  עם   פונה קשר 

 בבעיות או בקשות שונות.  

 

 ות הביקורת: מלצה

פתח שאלון קצר בנוגע להליך קליטתו של העובד ובדיקה לגבי  מנהלת מש"א תמומלץ כי   .1

אל העובד    מנהלת מש"א תאום הציפיות ושביעות הרצון של העובד. השאלון ישלח במייל ע"י  

  לאתר בעיות בהליך הקליטה  למנהלת מש"אאמצעי זה יאפשר    כחודש לאחר קליטתו.  –

 . והקבלה לעבודה
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 סיכום  .9

 

 . קבלת העובד במעמד קליטתו טיפול המועצה ב הביקורת בדקה את בדו"ח זה 

 

 נמצא כי אין נהלים פנימיים מסודרים לתחום מש"א דבר אשר מקשה על עבודת המחלקה. 

המחלקה כיום נמצאת בעומס עבודה עקב כך כי הטיפול במרבית המקרים הינו חדש למנהלת מש"א  

   ל פה.והתורה עברה אליה בע

 ה הן ברמת הידע וההתמחות. והן ברמת שימור ידע ונהלים. נדרש לייצב ולהעמיק את עבודת המחלק

 הליקויים העיקריים שנמצאו הם: 

 ליקויים בתהליך קבלת העובדים למועצה מבחינת המידע הניתן לעובד.  .1

 קבלת העובד אי שליחה לבדיקות רפואיות. ליקויים בתהליך   .2

 . העסקה בחשבונית –הליך מכרז כ"א לא תקין  .3

נושא שעון הנוכחות עם תיקונים ידניים רבים ומתן אפליקציה ללא קריטריונים  בניהול  ליקויים   .4

 ברורים. 
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 תגובות  .10

 נירית שלום, 

 קראתי בעיון את הדו"ח, 

נושאים   למספר  להתייחס  אבקש  בנידון,  לפעול  ומתכוונת  ההמלצות  מרבית  את  מקבלת 

על מערך   עובדים  אנו  שבימים אלה  ואומר  אוסיף  שהועלו.  ארגוני חדש במשאבי  חשובים 

אנוש, יש כבר מבנה ארגוני מתוכנן, יש אבני דרך, תקופת החירום "קצת" שיבשה את השגרה  

 ואת יישום התוכנית במתווה הזמנים שקבענו.

 

 להלן התייחסותי: 

 

ולא מעודכנים. עם הסדרת המחלקה  מאוד, חלקיים אכן, הנהלים הקיימים ישנים   •

 אתפנה להכנת ספר נהלים עדכני.

ציין שבעבודתי בשוטף אני נעזרת באוגדן תנאי השירות ובחוקת העבודה. כמו גם א •

ביועמ"ש וברו"ח. מאמינה שעם סיום תקופת החירום והשלמת קורס מש"א שנדחה  

 אשלים פערי ידע חיוניים.

אכן בטופס ההודעה אין את כל הרכיבים אך יחד עם הטופס מועברת הדמיית שכר   •

ם. ההתחלה היתה לוקה בחסר אך אדגיש כי במהלך  חתומה עם כל הפרטים החסרי

השנה וחצי האחרונות ניכרת מגמת השתפרות בכל הקשור להליך הקליטה תוך 

 הקפדה על השלבים הרבים שבדרך. 

 מקבלת את ההמלצה ועובדת על הכנת החוברת בימים אלה. •

 פועלים בנידון. –החתמת שעון נוכחות/מילוי ידני  •

 

 בברכה,

 בנשימול גילי 

 מנהלת משאבי אנוש 

08-9911754   

gilib@bns.org.il 

 

mailto:gilib@bns.org.il
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 מועצה האזורית בני שמעון ה 

 

 

 

 

 

 2/19וח ביקורת פנימית מס ד

 נושא ב דו"ח מעקב  
 

 

 שחרור כספים ממשרדי ממשלה 
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 תוכן העניינים  .1

 

   

 מספר עמוד  שם הפרק  מספר סעיף 

 

 

 17 תוכן  1

 18 מבוא  2

 19 הכנסות המועצה  3

 21 נהלי המועצה ואגף גזברות  4

 22 תקציב שוטף  5

 23 תקציב תב"רים  6

 24 נתונים כספיים  7

 26 סיכום  8

 27 תגובות  9
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 מבוא   .2

 

הכנסות ממשרדי  -בדו"ח זה ביקשה הביקורת לעקוב אחר תהליך העבודה במועצה בנושא תקבולים

 ממשלה.  תוך התמקדות בנושא מימון הביניים והיקפו.  

 .  2019היתה שנת התקופה שנבדקה בדו"ח 

 .  2010בדו"ח קודם שנערך בנושא הביקורת בדקה את נתוני שנת 

הינ הדו"ח  של  זה  בהקשר  ביניים  מבצעים  מימון  אשר  לספקים  המועצה  שמשלמת  התשלום  ו 

לקבלת   ועד  הממשלה(  במשרדי  הפרויקט  ואישור  תקציבית  הרשאה  )כנגד  )תב"רים(  פרויקטים 

 מיליון ₪.   39סך מימון הביניים במועצה עמד על   31.12.2019 -ב הכספים ממשרדי הממשלה.

 

 הביקורת עסקה בבחינת התהליך בשתי רמות: 

המקרו: .1 הפרויקטים    רמת   היקף  בחינת  ההחלטות,  יישום  בנושא,  המועצה  החלטות  בחינת 

 המתבצעים במימון משרדי ממשלה, היקף מימון הביניים ומשמעותו. 

בחינת תהליך דרישת התקבולים בחינת התהליכים הפנימיים במועצה בנושא,     רמת המיקרו: .2

 הבקרה והמעקב אחר הנושא.  בחינת הנהלים הקיימים והעבודה על פי הנהלים, בחינת מנגנוני
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 הכנסות המועצה  .3

 מיליון ₪.  141 -הכנסות המועצה היו כ 2019בשנת 

 

 הכנסות המועצה נשענות על מספר מקורות: 

 65% –ארנונה והכנסות עצמיות  .1

 27% –משרד החינוך  .2

 7%תקבולים ממשרדי ממשלה  .3

 1%מענק משרד הפנים ומענקים אחרים  .4

 

 .   מליון ₪ היו תקבולים ממשרדי ממשלה  50 -מכלל הכנסות המועצה,  כ 35%, 2019בשנת 

 

 ממשרדי הממשלה מועברים למועצה במספר צורות:   תקבולים .1

המדינה   .1 של  מתוקף סמכותה  ובהחלטות    –העברת כספים  בחוקים  המעוגנת  כספים  העברת 

 הממשלה. לדוגמה, מענקי איזון. 

 

ה .2 בין  חוזית  התקשרות  מתוקף  כספים  והרשות  העברת  ממשרדי    –מדינה  כספים  העברת 

 הממשלה לרשויות מקומיות לקיום פרויקטים שהרשויות מקיימות בעבור משרדי הממשלה.  

 

כ"תושב"   .3 מעמדה  מתוקף  לרשויות  משלמת  שהמדינה  לרשויות    –כספים  משלמת  המדינה 

תשלומים שונים בתוקף מחויבויות אזרחיות שונות אשר חלות עליה. למשל תשלומי ארנונה או  

בשטחי   בהם  משתמשים  שהם  נכסים  בגין  משלמים  הממשלה  שמשרדי  וביוב  מים  אגרות 

 הרשות. 

 

ושירותים   .4 פרויקטים  למימון   תואם  –כספים  מימון  של  בצורה  כלל  בדרך    - הנקראהמועבר 

 מצ'ינג ומתחלק למימון שוטף ולתקציב תב"רים: 

 

למשל ממשרד החינוך,  )העברת תשלומים קבועים ממשרדי הממשלה,  משמעו    –תקציב שוטף  

בכל הנוגע לתקציב שוטף באחריות המועצה לבדוק את הסכומים  ( למימון שירותים מסוימים. 

 . אשר בגינו מקבלת המועצה תקציב  אהמגיעים למועצה ולוודא כי מוצו כל הזכויות בגין כל נוש
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תב"רים   חדמשמעו    –תקציב  באופן  מסוים  פרויקט  בעבור  תשלומים  למשל  )פעמי.  -העברת 

 מעביר תקציבים לצורך הקמת מבנים(.   משרד הבינוי והשיכון

קיום    כלל  בדרך  של  מימון  בתקציבי תב"רים  העבודה  המועצהביניים  בתהליך  בכל    .מובנה 

לשחרר את הסכומים בעזרת העברת אסמכתאות  באחריות המועצה    תב"ריםהנוגע לתקציב  

 מתאימות. 

 בכל אישור תב"ר ו/או עידכון תקציב תב"ר מוצגים למליאה נתוני ההכנסות וההוצאות בפועל. 

 

 לשני חלקים:  םניתן לחלק את מימון הביניי

בי .א המחייבים  משרדים  מול  מעבודה  הנובע  ביניים  במימון  שלבים  של  לפני  צוע  עבודה 

למשל משרד החינוך אשר מממן    –העברת המימון ומשלמים בהתאם לחשבוניות ביצוע  

במקרים אלו  בניית מבני חינוך מעביר את הכספים בהתאם להתקדמות בשלבי הפרויקט.  

החומר   כל  המממן  למשרד  יישלח  בפרויקט  שלב  כל  סיום  עם  כי  לוודא  המועצה  על 

 הכספים בזמן הקצר ביותר על מנת להקטין את עלות המימון. הרלוונטי לקבל את  

. במקרה  ישנם משרדי ממשלה אשר משחררים כספים על פי ביצוע. למשל משרד השיכון .ב

בוניות  זה על המועצה להגדיר סכום מקסימום לצבירת חשבוניות אשר מעליו ישלחו חש

 לשחרור הכספים באופן שוטף. 

 ת הביקורת ערו ה

 ונהלים מחייבים החלטות הנהלה 

  פרוטוקולי מליאות והנהלות המועצה בשנים האחרונות מסקירת    –מליאה והנהלת המועצה .1

כנושא בפני  לגבי מדיניות המועצה בנושא מימון הביניים  מעולם לא הובאה הצעה  עולה כי  

 עצמו. 

 

 המלצות הביקורת 

הצעה לגבי מדיניות המועצה בנושא, הכוללת  החלטה    מליאההביקורת ממליצה להביא ל .1

 לגבי אופן המימון, היקף מימון הביניים, והדרכים להקטנת עלות המימון. 

על  מהביקורת   .2 ההוצאה  סך  את  המועצה  ומליאת  הנהלת  בפני  להציג  בשנה  פעם  מליצה 

הביניים   מימון  היקף  מהו  להבין  מנת  על  הנתון  לרגע  עד  ההכנסות  סך  מול  של  תב"רים 

 המועצה לאותה נקודת זמן. 
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 נהלי המועצה  ונהלי מחלקת גזברות   .4

 

לא   הגזברות  ונהלי  המועצה  נהלי  מסקירת  הגזברות.   ונהלי  המועצה  נהלי  את  סקרה  הביקורת 

נמצאה התייחסות לנושא של ניהול כספים המגיעים ממשרדי ממשלה. כגון הגורם האחראי לשחרור  

הגעת הכספים. המסמכים הנדרשים לשחרור   הכספים, תדירות השחרור, האחריות למעקב אחר 

 כספים.  

וסגנית הגזברית אמורה לתכלל ולעקוב אחר    אגף יש רפרנט לשחרור כספים המשרד הרלוונטי בכל  

 שחרורי הכספים. 

לא    הממשלה  הביקורת  משרדי  עם  המועצה  של  העבודה  את  יסדירו  אשר  נהלים  מערכת  מצאה 

 מהבחינות הבאות: 

 

 הערות הביקורת 

עד באופן מסודר את העבודה  יש לת   -  אופן העבודה מול משרדי הממשלהאין תיעוד כתוב של   .1

 . ך שהתורה לא תהיה "תורה שבעל פה"הנדרשת מול כל משרד כ

מה קורה אם הכספים לא מתקבלים תוך פרק    –מועד קבלת הכספים  אין הנחיות מדויקות לגבי   .2

 מה הצעדים הבאים מול משרדי הממשלה.  –זמן מסוים שנקבע 

לא .3 ועדיין  בתפקיד  יחסית  חדשה  הינה  הגזברית  אחר    סגנית  ומעקב  בריכוז  בשוטף  עוסקת 

ומדריך   מתמחה  גורם  מהווה  איננה  ועדיין  הכספים  הממשלה שחרורי  משרדי  מול   לעבודה 

   .בנושא

הגדרת דו"חות סדירים אשר ירכזו את כל בקשות השחרור ויבדקו אילו בקשות ניתן בגינן  אין   .4

 מימון ואילו בקשות עדיין לא שוחררו ויש לפעול לשחרורם. 

 

 

 המלצות הביקורת  

סגנית גזברית    נהלים המסדירים את עבודת המועצה  הביקורת ממליצה למסד .1

המחלקות   שחרור  ותקציבאיות  מעקב,    כספים.  בנושא  הגדרה,  של  בהיבט 

 מועדים, התמחות. 
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 תקציב שוטף  .5

 

תקציב שוטף ממשרדי ממשלה הינו, כאמור, העברת תשלומים קבועים ממשרדי הממשלה  

 למחלקות מסוימות. 

נתונים     הצגת  עם  שוטפת  בצורה  למועצה באופן קבוע  מגיעים  הכספים  זה  כלל בחלק  בדרך 

שנה.   החינוךתקבולים  למשל    בתחילת  נתוני    ממשרד  העברת  עם  מתקבלים  הסעות  למימון 

 מספר תלמידים. 

אחר  העבודה הנדרשת מהמועצה על מנת לקבל את מלוא הכספים הינה בעיקר מעקב מתמיד   

המתקבלים אכן מתאימים לנתונים אשר   כי הסכומים  התקבולים המגיעים ובדיקה חודשית 

עיקר התקציב השוטף מגיע לאגף   בידי המועצה על מנת למוצת את מלוא הזכויות של המועצה.

חינוך ואגף שרותים חברתיים. האגפים מוציאים דו"ח חודשי כנדרש. וגזברית המועצה עוברת  

 אחר התקציב. על הדו"ח ועוקבת  

 

 

 תקציב תב"רים  .6

 

פיתוח   עבודות  של  אופי  הנושאים  לפרויקטים  פעמי  חד  כאמור, תקציב  הינו  תקציב תב"רים 

אחת. כספים  לשנת  מעבר  לעתים  תקציבים     הנמשכים  מעביר  והשיכון  הבינוי  משרד  למשל 

 לצורך הקמת מבנים. 

 

 מתקציב רגיל: יטים המבדילים אותו התב"ר מאופיין על ידי מספר פר 

פעמיות   .1 חד  ציוד  לרכישת  או  פיתוח  לעבודות  נועד  פיסיים    –התב"ר  לפרויקטים  הכוונה 

 בלבד. 

 התב"ר לא נועד למימון פעולות שוטפות של הרשות.  .2

 התב"ר יכול להיות רב שנתי עם העברת יתרות משנה לשנה.  .3

מימון רגיל מהתקציב  לכל תב"ר יוגדרו מראש מקורות המימון הספציפיים שלו )כולל גם   .4

 הרגיל(. 

מהגורמים   .5 למימונו  שנועדו  הכסף  סכומי  כל  וגביית  הפרויקט  סיום  עם  ייסגר  התב"ר 

 החיצוניים. 
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בחוברת הדרכה לנבחר אשר הוציא משרד הפנים ישנם הנחיות עבודה    -נהלים מחייבים 

עדכן את טופס  בפרק ד' אשר עוסק בנהלי בקרה ודיווח, סעיף ו' נאמר כי יש ל  .בנושא תב"רים

 מעקב הביצוע לתב"ר בודד ולכל התב"רים כל תקופת זמן נתונה )חודש(. 

 

 הערות הביקורת 

דורשת  גזברית המועצה מוציאה מעת לעת דו"ח הבוחן את מצב שחרורי הכספים ו נמצא כי   .1

 הנושא אינו מתועדף מספיק במחלקות. מהמחלקות לשחרר את הכספים אך 

 

 המלצות הביקורת 

מליצה להוציא דו"ח חודשי ביחס למצב ביצוע התב"רים תוך מעקב אחר הביצוע  מ הביקורת   .1

 בפועל, מול הסכומים שהתקבלו, והבקשות שנשלחו לשחרור )צפי הכנסות( .  

 

  



 24 

 

 נתונים כספיים  .7

כללית   תמונה  לקבל  מנת  על  במועצה  כיום  המתבצעים  התב"רים  כלל  את  סקרה  הביקורת 

 להיקף מימון הביניים של המועצה.  

לספקים מול    הפרויקטים)כאמור, מימון ביניים משמעו היקף הסכומים ששילמה המועצה עבור  

 היקף התקבולים בנושא ממשרדי הממשלה בנקודת זמן שנבדקה(. 

לת  הנתונים  חינוך,    31.12.19אריך  מבדיקת  )שיכון,  עיקריים  ממשלה  משרדי  נסקרו  בו 

עולה כי היקף מימון הביניים של המועצה לנושא התב"רים הינו  ומוסדות(    השתתפות ממשלה

   מיליון ₪. 39 -כ

 להלן חלוקת סכומי מימון הביניים על פי המשרדים: 

 גב(.  )מרביתם מתב"ר בינוי מבואות הנמיליון ₪   19 -משרד החינוך כ

 מיליון ₪   13 -משרד השיכון כ

 מיליון ש"ח  4 -השתתפות ממשלה כ /משרד התחבורה/ דתות 

 . מיליון ₪   3.5 - מוסדות ותרומות )פיס, טוטו, חטיבה להתיישבות( כ

 

39
מיליון  

ח"ש

משרד  
19החינוך 
ח"מיליון ש

משרד  
13השיכון 
ח"מיליון ש

משרד
/  התחבורה

/  דתות
השתתפות

4ממשלה 
ח"מיליון ש

מוסדות  
ותרומות  

מליון3.5
ח"ש
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)יש לציין כי לא מדובר בחשיפה בהיקף זה שכן כל פרוייקט )תב"ר( אשר נפתח מותנה בקבלת  

 אשר מהווה אסמכתא לקבלת התשלום(.  –הרשאה תקציבית מהמשרד הממשלתי המשלם 

הייתה   לו  למועצה  אלטרנטיבי  הכנסה  אובדן  היא  הפרויקטים  ממימון  שנוצרת  הבעיה 

  - שמרנית של כהמימון למועצה )על פי ההנחה    משקיעה את הכספים בבנק. משמעות עלות

 בחישוב שנתי.   אלף ₪  600 -ריבית שנתית( הינה כ 1.5%

הביקורת מצאה כי גזברית המועצה שלחה מיילים ובקשות לתקציבאיות המחלקות על מנת  

 על ידן ברמה הנדרשת. לבצע שיחרורי כספים אולם הנושא לא תועדף 

 הערות הביקורת 

מתבצע שחרור שוטף של תקציבים באמצעות תקציבאיות המועצה. השחרור  לא  נמצא כי   .1

 מתבצע רק לעיתים רחוקות כאשר הגזברית מתריעה ויש זמן לתקציבאית. 

  נמצא כי אין טבלה וגורם אשר מרכז את נושא שחרור התב"רים ואין מעקב אחרי שליחת  .2

 הדרישה לשחרור ומעקב כי הכסף אכן הגיע למועצה.  

 

 קורת המלצות הבי

מנהלי   .1 על  האגפים.   מנהלי  באמצעות  הנושא  על  הבקרה  את  להדק  ממליצה  הביקורת 

האגפים לתעדף נושא זה ולהנחות את תקציבאיות האגפים לבצע שחרור כספים על מנת  

 להקטין את סך מימון הביניים של המועצה. 

שחרור    מומלץ .2 בתהליך  המעורבים  הגורמים  מכל  הנדרש  העבודה  תחום  מהו  להגדיר 

התב"רים באמצעות טבלה    סהכספים במסגרת מיסוד נהלים.   הומלץ, לעקוב אחר סטאטו

 אותה תקיים תקציבאית המועצה ובה יירשמו תאריכי הדרישות לשחרור.  
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 סיכום  .8

מועברים ברובם    ות כספי ממשלה אשר היכולת של מועצה לבצע פרויקטים היא ברובה באמצע

 קט. לאחר ביצוע הפרוי

 במרבית המקרים המועצה נדרשת למימון ביניים לפרויקטים. 

  נושא מימון הביניים לא טופל בעבר ומעולם לא עלה לסדר יום המועצה. מבחינת הנושא נמצא כי  

 לא נקבעו תהליכי עבודה ונהלים בתחום. 

המועצה ב   גזברית  הכספים,  שחרורי  נושא  את  לקדם  אגפי  של    התקציבאיותאמצעות  מנסה 

 . המועצה

הכספים,    התקצבאיות לשחרר את  באגפים  צריכות  לנושא.  אולם  מספיק מודעות  קיימת  לא 

 ומתבצעת לעיתים רחוקות בלבד.   מועדפתופעילות זו איננה 

תה  ילקופת המועצה אשר הי   שוחררים ולחזורמיליון ₪  יכולים היו להיות מ  39  - כ  2020בתחילת  

 משקיעה אותם בתיק ההשקעות שלה.  

  ( 1.5%)בהנחת ריבית שנתית של    אלטרנטיבימשמעות אי שחרור הכספים הוא אובדן הכנסה  

 הכספים היו נמצאים בקרנות המועצה.  אילו₪ בשנה  אלף 600 -בסך של כ
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 תגובות  .9

 תגובת גזברית המועצה: 

הביקורת. אין ספק כי הדברים שופכים אור נוסף על הנושא החשוב הזה  קראתי בעיון את דברי 

 ואני מודה על כך. 

שחרור הכספים ממשרדי הממשלה והגופים השונים, הינו מלאכה מורכבת וסיזיפית שנעשית  

 בנוסף לעבודה השוטפת והקבועה של תקציבאיות המחלקות ובמעכב וניהול של סגנית הגזברית. 

בינוי  כל מחלקה   שחרור כספי  על  הנדסה, אחראי  אגף  למשל,  על משרדים אחרים.  אחראית 

 ממשרד השיכון. 

הכספים   אשר  עד  רב  זמן  עובר  אך,  כספים,  שחרור  רלוונטי,  למשרד  מוגש  רבים  במקרים 

 מתקבלים בפועל בקופת המועצה עכב עיכובים ובירוקרטיה משרדית. 

לשחרורים הביקורת  ממצאי  את  לחלק  ניתן  המשרדים    למעשה,  ע"י  שולמו  וטרם  שהוגשו 

 השונים, ולכאלה שטרם הוגשו כלל. 

, התרחשו שינויים פרסונליים לא מעטים באגף הכספים, וכתוצאה מכך, מוטת ניהול  2019בשנת  

התב"רים במובן של מעקב שחרורי הכספים מעט נחלשה. דו"חות מעכב ודרישות חוזרות ונשנות  

 די פעם אחר פעם למחלקות השונות. לביצוע שחרורי כספים הועברו על י

והעמקת   לחידוד  המחלקות  ותקציבאיות  סגניתי  עם  חוזרות  שיחות  נעשו  הביקורת,  בעקבות 

 ביצוע שחרורי הכספים ובאחריות איזו מחלקה כל משרד. 

 בכל חודש ישלח דוח מסודר למחלקות ויוגדרו נהלים ברורים לזמני הגשות השחרור. 

נה מתב"ר, נבדקת יתרת התזרים ונשלח מייל למחלקה הרלוונטית  יודגש, כי אף, בכל אשור הזמ

 במידת הצורך. 

וסך   הנדסה,  בייחוד באגף  השונות,  במחלקות  רב  נעשה מאמץ  האחרונים,  החודשים  במהלך 

 ₪ ממשרדי הממשלה השונים התקבלו בפועל בחשבון הבנק של הרשות.   39,000,000

השולחן  על  מונחים  שהיו  רבים  כספים  זה,  במשרד    בכלל  בייחוד,  שונים,  ממשלה  במשרדי 

חסמים   ללא  מידית  שוחררו  ממשלה,  להנחיית  ובהתאם  הקורונה  מצב  ועקב  החינוך, 

 בירוקרטיים נוספים. 

 

 אגף הכספים האמון על הכנסות הרשות, ימשיך לעשות כל מאמץ בתחום זה. 

 אלמד היטב את הדוח ואשתדל להטמיע את המלצותיו. 

 

 בברכה, 

 נטע לי אביטל 

 זברית המועצה. ג

 

 



 28 

 

 3/19וח ביקורת פנימית מס ד

 נושא ב דו"ח  

 

חברה הקשר בין המועצה ל 

  – "דודאים" הכלכלית

 מבנה וארגון החברהמבחינת 

 כחברה בת למועצה
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 תוכן העניינים  .1

 

   

 מספר עמוד  שם הפרק  מספר סעיף 
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 הרקע הכללי  .2

חכ"ל( היא חברה  בבעלות המועצה, הפועלת כאישיות    -החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ )להלן  

נפרדת   תושבי  משפטית  לטובת  המועצה  של  ואחרים  חברתיים  כלכליים,  אינטרסים  לקדם  שיועדה 

  . 1993כחברה פרטית מוגבלת והציגה דו"ח שנתי עד שנת  1990החברה נרשמה כתאגיד בשנת  המועצה.

 בה החלה את פעילותה העסקית.  2011תה פעילה בכל התקופה מיום רישומה ועד לשנת י החברה לא הי

הסתכמה בהפעלת מעבדה הנותנת שירותים לחקלאים באזור הדרום    1.1.2015ליום  פעילות החברה עד  

 מיליון ₪.  2 -וכן בקידום וייזום פרויקטים. מחזור ההכנסות בתקופה האמורה הסתכם בכ

 

 ופעלה לאורך שנים רבות כמחלקה במועצה.   1995במקביל פעילות דודאים החלה ב 

 

יוני   בדירקטורי   2014בחודש  ואושר  דודאים  הוחלט  אתר  מעבר  על  המועצה  ובמליאת  החברה  ון 

   וזאת בעקבות סיבות פנימיות וחיצוניות שהביאו להחלטה.   .כ"למהמועצה לח 

 

  180  -והוא מסתכם בכ  חכ"לכתוצאה מכך גדל היקף הפעילות של    בוצע המעבר האמור.    1.1.15ביום  

 בין המועצה לחכ"ל נחתם הסכם שירותים.   מיליון ₪.

 

 מכרז להכנסת שותף לדודאים אשר פועלת בחכ"ל.    סתייםה 2019יולי בחודש  

 . ממניות דודאים 49%וגיה וניתנו לה במכרז נבחרה חברת נגב אקול 

ולאחר מכן לחכ"ל   . הועברה פעילות משמעותית מהמועצה לחכ"ל ,עם העברת דודאים לחכ"ל 

 ושותף. 
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המועצה   בין  הקשר  את  המועצה  מהיבט  בחנה  דודאיםהביקורת  ממחלקה  לאחר    לחכ"ל  המעבר 

     לפעילות בחכ"ל עם שותף.

השליטה של המועצה בנעשה  מידת הבקרה  וו  אופן ארגון מחדש של הקשר בין החכ"ל למועצה  נבחן 

   בחברת הבת שלה.

רת  כחברה פרטית וכפופה לביקו  1החברות לחכ"ל מבקרת פנימית מטעמה יחד עם זאת היא כפופה לחוק  

 של משרד הפנים  כתאגיד עירוני.  

 

המבט של המועצה. ומנקודת  פנים למועצה  כביקורת  נעשתה  זו  הביקורת נערכה בסוף שנת    ביקורת 

 . 2020ועודכנה באמצע  2019

 

 
  

 
 מצורף כנספח חוק החברות  1
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 ואסיפת המועצה:   מליאת המועצה .3

 א. מליאת המועצה: 

, )להלן צו המועצות(, מוזכרים בין  1958- )מועצות אזוריות(, תשי"חהמועצות המקומיות בצו 

היתר, גם מגוון נושאים הקשורים לפעילות ולסמכויות המועצה לרבות לכינונם של תאגידים  

 עירוניים שהן בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה. 

 )א(.   11, 63סמכויות. סעיף  9להלן הוראות הצו: פרק 

תאגיד(, לכל מטרה שהיא    —שיתופית או כל אגודה אחרת )להלן     בת, אגודה- חברתלא תייסד המועצה חברה,  "

רך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו  עבגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות  

בעמותה אלא באישור  מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהיה חברה  

 שר הפנים ובתנאים שהוא קבע; 

ך נקיבת  ומניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה ת ב()

 תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות; 

 ל כך ברוב של חברי המועצה; מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה ההחלטה ע  ג()

בשינויים   , 2006-על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות )נציגי העיריה בתאגיד עירוני(, התשס"ו ד()

 ; המחויבים

ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין   ה()

 ן וחשבון ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים; וחשבון; העתק הדי

ת משנה )א(, אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהן החלטה  קלא יינתן אישור לפי פס ו()

 בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים: 

 הקמת חברת בת או סניף לתאגיד;  (1)

 בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר; ייסוד, לקיחת חלק  (2)

 בתקנון התאגיד;  והגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר א  (3)

 תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה;  (4)

 "ידי התאגיד;-הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על (5)

 

סעיף ה', על ראש המועצה להגיש למועצה לפחות פעם בשנה דו"ח על   א'  11 ,צו המועצותעפ"י 

מצב החברה. והמועצה תקיים דיון על הדו"ח. העתק הדו"ח ופרוטוקול מישיבת המועצה שבה  

 נידון יועבר לשר הפנים. 

 

נושא   ןנד . עפ"י הפרוטוקול  2019בשנת הביקורת סקרה את הפרוטוקולים של ישיבות המליאה 

 : החכ"ל במליאות
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הוסבר כי המועצה הגיעה להסדר עם מס הכנסה. כמו כן דווח כי סביר  דיווחים   במסגרת – 7/19 .1

 שבמהלך השבוע נגב אקולוגיה יהפכו לשותף עם העברת הכסף על רכישת המניות.   

דווח כי הושלמה עיסקת מכירת דודאים וכי הסתיים הטיפול מול מס   דיווחיםבמסגרת   – 8/19 .2

 הכנסה. 

שישה מיליון ₪ ממשרד הפנים כחלק מהסדר   ה קיבלההמועצדווח כי  דיווחיםבמסגרת   – 14/19 .3

 .  מיליון ע"י החכ"ל 40לקיחת ההלוואה ע"ס  אישרההמליאה  בנוסף  .מע"מ על דודאים

 

 אסיפת בעלי המניות ב.  

 להלן פירוט הסמכויות המוקנות לאסיפה הכללית עפ"י חוק החברות: 

 (  20סעיף שינויים בתקנון ) 1

 א(  52הדירקטוריון בהתאם להוראות  )סעיף יות הפעלת סמכו  2

 מינוי רו"ח המבקר של החברה  3

 מינוי דירקטורים חיצוניים  4

 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית  5

 הגדלת הון המניות רשום והפחתתו   6

 א(.  320)סעיף מיזוג  7

 

 להלן ההוראות הנוגעות להתנהלות שוטפת של האסיפה:

נתית לא יאוחר מחמישה עשר חודשים מקיום האסיפה השנתית  חברה תקיים אסיפה ש .1

 האחרונה. 

 סדר היום באסיפה השנתית יכלול דיון בדו"חות הכספיים ובדיווח הדירקטוריון .  .2

חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית. הפרוטוקול ייחתם בידי ראש   .3

 האסיפה. 

 

 הערות הביקורת: 

 

נו  לא ברור כי היתה אסיפה אלא מליאה רגילה בה נדו בהחלטות המליאה על פי הפרוטוקולים,   .1

 הנושאים. 

יש לשלוח הזמנה לאסיפת החברה הכלכלית בנפרד מהזמנת המליאה. כמו כן יש לרשום   

 פרוטוקולים נפרדים. 

ווח  דווח בעל פה במסגרת דיווחים ולא ד נושא הכנסת שותף לדודאים שהינו ארוע מהותי  

   אסיפה.במסגרת  
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האסיפה האחרונה אשר מוצגת באתר המועצה במסגרת דיווח של חברות בנות הינה אסיפה   .2

 .  2018מאפריל 

 

 . 10/2017. מתאריך אסיפה 2016אישור מאזן חכ"ל במסגרת אסיפה מוצגת למאזן שנת  .3

 

לך  . הדיווחים למליאה במהכמתבקש בצו המועצות למליאה דו"ח על מצב החברה לא הוצג .4

השנה היו במסגרת דיווחים בעל פה בתחילת מליאה ולא כנושא בפני עצמו אשר הועבר מראש  

   למליאה. 

 

הוצג למליאה דיווח של מנהלי אגפים בכל המועצה וכן דיווח  של המליאה בישיבת סוף שנה  .5

 של מנכ"ל חכ"ל ייזום ופיתוח אולם לא הוצג דיווח של מנכ"ל חכ"ל דודאים. 

 

ושנת   2017לא מפורסם באתר המועצה כי התקיימה אסיפה לאישור מאזן חכ"ל למאזן שנת  .6

2018. 

 

 : המלצות הביקורת

ות המליאה אסיפה של חכ"ל  במסגרת הי הינואשר  כאשר נדון במליאה נושא  מומלץ כי .1

כגון בעת אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית או בעת דיון  דודאים:  

בדו"ח יו"ר הדירקטוריון יוקפד להפריד בין הזימונים למליאה ולאסיפה וכן להקפיד  

 ה. בכתיבת פרוטוקול המליאה ופרוטוקול האסיפ
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 הדירקטוריון  .4

 

 תפקידי הדירקטוריון 

עפ"י חוק החברות, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל  

הכללי ופעולותיו ובכלל זה יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי  

 . ן עדיפויות ביניה

 .  2החברה ולפחות אחת לשנה הדירקטוריון יתכנס לישיבות על פי צרכי 

 

 בהקשר המועצה:   הרכב הדירקטוריון

חברי מליאה,   1/3חברים בהרכב של  9 עדעל פי הנחיות משרד הפנים בנושא בדירקטוריון יכהנו 

 נציגי ציבור(.  1/3סגל בכיר,  1/3

המועצה יהיה בהסכם השותפים, שאושר על ידי משרד הפנים, נקבע כי על כל שני דירקטורים של 

 דירקטור מטעם השותף. 

 . נציגי מועצה על פי ההרכב הנדרש לעיל 6

 נציגי שותף.  3

 

מועצה ושני דירקטורים מן   עובדתיו"ר ועוד חבר מליאה   -המועצה -ההרכב בפועל הינו: ראש

 מנכ"ל המועצה עדיין לא אושר על ידי ועדת מינויים לשמש כנציג בדירקטוריון.   הציבור.

 

 ועצה לדירקטוריון: הקשר של המ

 נציגי המועצה בחכ"ל הינם מנכ"ל המועצה וגזברית המועצה.  כאמור, 

נציגי המועצה פוגשים לרוב בפעילות רק בדירקטוריון.    עם העברת הניהול של דודאים לחכ"ל

נמצא כי לא קיים במועצה פורום קבוע בנושא חכ"ל והאסטרטגיה שלה מנקודת מבט המועצה. וכן  

בין הגורמים במועצה כגון מש"א  של העברת מידע התייעצות למידה ם שוטפים לא נמצאו קשרי

של המועצה אשר מטפלים במכרזי כח אדם של החכ"ל וכן קשרים בין גזברית חכ"ל לגזברית  

 המועצה.  

   

 הערות הביקורת 

ת  מנכ"לית המועצה היתה חברבהרכב הדירקטוריון חסר נציג בכיר של המועצה. בעבר  .1

 מנכ"ל החדש. ועדת מינויים לכיום עדיין אין מינוי של דירקטוריון וכיהנה בועדת הביקורת. 

 
 )בחברה ציבורית אחת לשלושה חודשים(.  2
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לא נמצא פורום או ישיבה קבועה במועצה לדיון בנושא חכ"ל דיון אשר יכלול את נציגיה   .2

גבש את עמדת המועצה  ים לכלול גם את היעוץ המשפטי ומטרתו להבכירים של המועצה ויכול

 ואסטרטגיית המועצה בכל הקשור לחכ"ל דודאים מנקודת המבט של המועצה.  

לא נמצאו פגישות עבודה שוטפות בין בעלי תפקידים במועצה שנותנים שרות בחכ"ל  לבעלי   .3

 תפקידים בחכ"ל. 

 

 המלצות הביקורת  

 לאישור מנכ"ל המועצה בועדת המינויים. מומלץ כי המועצה תפעל  .1

פורום קבוע של נציגיה בדירקטוריון בנושא חכ"ל דודאים לגיבוש  מומלץ כי המועצה תקיים  .2

 מומלץ לבחון לצרף לפגישות אלה את היועמ"ש של המועצה.  אסטרטגיה של המועצה.

  / )כספיםמומלץ כי יתקיימו פגישות עבודה קבועות בין גורמים משיקים מהמועצה לחכ"ל   .3

 מש"א/ גבייה ועוד(. 
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 המנהל הכללי  .5

 

במידה ולא מונה מנכ"ל  . 3, חברה תמנה מנהל כללי, )להלן מנכ"ל( 119עפ"י חוק החברות, סעיף 

תנוהל החברה בידי הדירקטוריון. המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת  

 להנחיותיו. המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף 

 

 חוזרי מנכ"ל משרד הפנים מתייחסים לאופן מינוי מנכ"ל בחברה עירונית: 

 קובע כללים לקביעת שכרו ותנאי העסקתו של המנכ"ל  3/03חוזר מנכל 

 מפרט את נוהל בחירת מנכ"ל .  3/04חוזר מנכל מס' 

 עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, המנכ"ל ייבחר בדרך של מכרז פומבי. 

 

ערך משרד הפנים ביקורת על פעילות החברה הכלכלית. במסגרת הביקורת   2018בחודש נובמבר 

העיר המבקר כי עץ המבנה הארגוני של החברה לא אושר על ידי אגף בכיר לתאגידים עירוניים  

 אושר עץ המבנה הארגוני.  2019כנדרש. בחודש מרץ 

ניר בר דוד אשר שימש עד כה  חר בעקבות זאת יצא החכ"ל למכרז למשרת מנכ"ל. לתפקיד נב

 כיועץ. 

 

 

 ועדות  .6

 

הביקורת בחנה   הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון.

 מנקודת המבט של  המועצה.   ועדת ביקורתאת נושא  

 

 ועדת ביקורת 

בחוק החברות.   114בחברה ציבורית בהתאם להוראת סעיף ועדת ביקורת הינה ועדת חובה   .1

המחייב ועדת   5/04בנוגע לחברה עירונית קיימת הוראה מפורשת בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 ביקורת.  

תפקידי ועדת ביקורת הם לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה ולהחליט אם לאשר   .2

אישור   –)חובת אמונים    255פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי סעיפים 

 )עסקאות עם בעלי ענין(. 275עד  268פעולות( וסעיפים 

 
בחברה ציבורית רשאית האסיפה הכללית להחליט כי לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ממועד קבלת ההחלטה, ניתן להסמיך   3

 את יו"ר הדירקטוריון למלא את תפקיד המנכ"ל או להפעיל את סמכויותיו. 
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מועסק או נותן שירותים לחברה   יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור אשר 4עפ"י חוק החברות,   .3

 לא יהיה חבר בועדת ביקורת. 

 מבקר החברה יקבל הודעות על קיום ישיבות ויהיה רשאי להשתתף בהן.  .4

רו"ח המבקר את החברה יקבל הודעה על קיום ישיבה ויורשה להשתתף בה אם בישיבה עולה  

 נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים. 

 

 התכנסות ועדת הביקורת של החכ"ל:הביקורת בחנה את 

וישיבה טלפונית    15.7.2018, 20.3.2018 ישיבות ועדת ביקורת היו בתאריכים:   היו 2018בשנת  •

 . 26.8.2018ביום 

  2הרכב הועדה היה חסר )רק  2019בשנת .  28/4/2019התקיימה ישיבה אחת ביום  2019בשנת  •

 חברים(. 

   13.1.2020התקיימה ישיבה אחת ביום  2020בשנת  •

שונה הרכב ועדת הביקורת מספר פעמים. לא בכל התקופה היו   2020- 2019במהלך התקופה שנת 

 נציגים כנדרש. ועקב כך מיעטה להתכנס.  3בה 

 

 הערות הביקורת 

ועדת הביקורת לא פעלה באופן סדיר והתכנסה רק פעם אחת בהרכב חסר. בשנת    2019בשנת  .1

 וחסר בה נציג של המועצה. התכנסה בנתיים גם פעם אחת  2020

בועדה מכהנים יו"ר  נציג השותף    אין נציג של המועצה בועדת ביקורת.   2019החל מאמצע  .2

 ושני נציגי ציבור. 

דו"ח של מבקרת חכ"ל אשר הסתיים בשנת    2020ועדת ביקורת קיבלה לידיה בישיבה בינואר  .3

 (. 1.6.2020הדו"ח עדיין לא הגיע  לדיון בדירקטוריון חכ"ל. )עד  2019

 

 

 המלצות הביקורת 

מומלץ כי מנכ"ל המועצה יכנס לועדת הביקורת בחכ"ל דודאים ויכהן כיו"ר הועדה עפ"י   .1

 הנהוג בתאגידים עירוניים. 

מומלץ כי ועדת הביקורת בשיתוף מבקרת חכ"ל תדאג לקיים דיון בנושא דו"ח הביקורת   .2

 בדירקטוריון חכ"ל. 

 

 
ועדת ביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים  מספר חבריה של  בחברה ציבורית    4

 א.(.   115יהיו חברים בה. )סעיף 
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 מבקרת החכ"ל   -ביקורת פנים  .7

 החכ"ל מעסיק מבקרת פנים כנדרש. המבקרת ממשרד רו"ח חיצוני. 

 

טוריון/ועדת ביקורת הצעה לתוכנית  , המבקר יגיש לאישור הדירק146עפ"י חוק החברות, סעיף 

עבודה שנתית או תקופתית. המבקר יגיש דו"ח על ממצאיו ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל  

 וליו"ר ועדת ביקורת. 

 

המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת   –תפקידי המבקר 

 השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין. 

 

( ומאז הפסיקה  4/19)ישיבה   21.5.19המבקרת הפנימית הייתה בישיבת דירקטוריון אחרונה ב 

   קטוריון. השינוי נעשה לדבריה, לבקשת אחד מחברי הדיר להיות מוזמנת לישיבות.

 בישיבת ועדת הביקורת העלתה המבקרת את הסוגיה אולם לא נעשה שינוי.  2020בינואר 

 

 דו"ח ביקורת אחרון: 

 . 28.8.18בדו"ח ביקורת אחרון בנושא התקשרות עם לקוחות שהוצג לדירקטוריון היה  

 מאז לא הציגה המבקרת דו"חות שלה. 

)שהפך לשותף בחכ"ל( הועברה   התקשרות עם קבלן התפעולטיוטת דו"ח הביקורת בנושא 

 . 4.6.2019לתגובות ביום 

 . הועבר למבוקרים דוח סופי 22.9.2019ביום 

עם הקמת הועדה מחדש )שכאמור לא   13.1.2020עדת הביקורת הנוכחית רק ביום והדוח הוצג לו

 (. 2019היתה פעילה במלואה ב 

חבר אחר  ביקש יו"ר הועדה כי הדוח יוצג לפני העברתו לדירקטוריון גם ל  ועדת הביקורתת  בישיב

מצד השותף( לא התקבלו הערות לדו"ח ולמרות שהמבקרת סברה כי הדו"ח  חבר בדירקטוריון )

 יו"ר ועדת ביקורת ביקש לא להציגו.   26.4.20יוצג ב 

לדירקטוריון החברה. במהלך שנת   לא הציגה המבקרת דו"חות 2019כי במשך שנת המשמעות היא 

הפסיקה המבקרת להיות מוזמנת   2019כמעט לא פעלה ועדת הביקורת ובמחצית שנת  2019

 לישיבות הדירקטוריון. 

לה מכיוון  פעילות שב עלול לפגועאי זימונה לישיבות יש לציין כי המבקרת חיצונית לאירגון ו 

הפסקת הזימונים  עם  חלק מן ההתעדכנות עם הנעשה בשוטף נעשה בישיבות הדירקטוריון. ש

 רה באופן שוטף.  בלמעשה קיים סוג של נתק של המבקרת עם הנעשה בח

 

 

 הערות הביקורת 
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( לא הוצג לדירקטוריון דוח ביקורת. למרות שישנו  2020ועד היום )מחצית     2018מאמצע שנת  .1

 . 2019טמבר דו"ח סופי שהוגש בספ

הפסיק הדירקטוריון להזמין את מבקרת החכ"ל לישיבות על אף בקשתה   2019 שנת  באמצע  .2

באופן    עם החברה שלה  וביכולת ההתעדכנות   בקשרעלול לפגוע להיות מוזמנת. דבר אשר 

   שוטף.

 

   ות הביקורתמלצה

 בדירקטוריון ועדת ביקורת תוודא הצגתם של דו"חות הביקורת הביקורת ממליצה כי  .1

הביקורת ממליצה כי ועדת ביקורת תוודא שמבקרת החברה מוזמנת לישיבות הדירקטוריון   .2

  על מנת שתוכל לעשות את עבודתה.  ויש לה יכולת התעדכנות על הנעשה בחברה.
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 סיכום  .8

 פעילות משמעותית למועצה. פעילות דודאים הינה 

 כמחלקה והופיעה בתקציב המועצה.   דודאים נוהלה במועצה, 2015שנת עד  •

עקב סיבות פנימיות וחיצוניות הועברה פעילות דודאים לחכ"ל )שהפך עם המעבר   2015בשנת  •

דודאים, הופרד תקציב דודאים מתקציב  לחכ"ל  עם העברת דודאים   להיקרא חכ"ל דודאים(.

באמצעות מנכ"ל חכ"ל דודאים וגזברית דודאים בשיתוף עם  נוהל  המועצה וכל הנושא הכספי  

   ראש המועצה וגזברית המועצה.

 גם  עבר מהמניות, 49%שזכה במכרז בסך   עם המעבר של חכ"ל לעבודה עם שותף - 2019ביולי  •

ראש המועצה בתפקידו כיו"ר חכ"ל דודאים מכיר  חכ"ל דודאים.  הניהול הכספי במלואו ל

 ושותף לניהול חכ"ל דודאים. 

ישנם מקרים רבים בהם ישנו קשר למועצה  חברת בת של המועצה דודאים עקב היותה של חכ"ל 

 המועצה. חכ"ל ועל בנושאים שונים אשר משפיעים על 

ה את קרהביקורת סכיום, כאמור, הפעילות איננה מנוהלת תחת המועצה ישירות ולכן בדו"ח זה 

של מעבר דודאים ממחלקה במועצה להיותה  מבנה הקשר בין המועצה לחכ"ל לאחר השינוי 

 אפשרות הבקרה והשליטה של המועצה בפעילות זו. במטרה לבחון את בחכ"ל עם שותף. 

 

 קשר במספר רמות ועל כן ניתנו המלצות אלו:נמצא כי יש צורך להדק את ה
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)אסיפות, פרוטוקולים נפרדים,   םהביקורת מאמינה כי ישנה חשיבות לקיום מוסדות פורמליי

ועדת ביקורת( ולקשרים בלתי פורמלים )ישיבות פורום של המועצה לגיבוש מדיניות בנק' מבט  

המועצה, ישיבות שוטפות בין בעלי תפקידים במועצה וחכ"ל( על מנת להגיע למטרה המשותפת של  

ועצה לטובת תושבי  אינטרסים כלכליים, חברתיים ואחרים של המהמועצה וחכ"ל והיא קידום 

 המועצה. 
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 תגובות  .9

 

 שלום נירית, 

 להלן תגובתי ביחס לדו"ח הביקורת בנושא הקשר בין המועצה לחכ"ל דודאים: 

 

במהלך השנה מאז שנחתם ההסכם עם השותף היה צורך לעבוד על יצירת אמון, הרגלי עבודה  

 ושגרות עבודה בין השותפים. 

  ואת כל מערכת השירותיםדודאים בין המועצה לחכ"ל להסדיר את מערכת היחסים   נדרשנו

 . םביניה

 נגב אקולוגיה.   –בין המועצה למפעיל להסדיר את מערכת היחסים  ו

 מדובר במערכת יחסים עדינה שרק נבנית. 

  העיקרי כרגע הפרויקטכמו כן היה צריך להמשיך להשקיע ולפתח את בניית מפעל המיחזור שזהו 

 מיליון ₪.  100בעלות של   בחכ"ל דודאים

 

אני מקבל את המלצות הביקורת לגבי הצגת חכ"ל דודאים למליאה ופעם בשנה אביא למליאה  

 דאים. כנושא בפני עצמו דו"ח רווח והפסד ודיווח מפורט בנושא חכ"ל דו

זה מתקיים אנו עורכים פגישות פעם   –בנוגע להמלצה לגבי פגישות של נציגי המועצה בדירקטוריון 

 בחודש בנושא. אני מקבל את ההמלצה לצרף את היועמ"ש של המועצה לפגישות אלו. 

 אנו מטפלים במינוי מנכ"ל המועצה לנציג בדירקטוריון. 

 לדיון בדירקטוריון חכ"ל דודאים.   2018ל לשנת יובא דו"ח הביקורת של של מבקרת חכ"  21.6.20ב

 

 

 בברכה, 

 

 

 ניר זמיר ראש המועצה 
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 4/19וח ביקורת פנימית מס ד

 נושא ב דו"ח  

 

 האצלת סמכויות בין   

 המועצה לוועדים המקומיים
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 תוכן העניינים  .1

 

 

 

 מספר עמוד  שם הפרק  מספר סעיף 

 

 

 45 תוכן  1

 46 מבוא  2

 47 ממצאים  3

 49 סיכום  4

 50 תגובות  5

 51 נספח א' מסמכי האצלת סמכויות  6
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 מבוא  .2

 

 כללי -.א 1

 בדית:ור -דו במסגרת הפועל אורגן הינה אזורית מועצה

 שבתחום אזורית מועצה של ענייניה לניהול או מונתה שנבחרה מועצה - הראשון הרובד •

 .יישובים כמה שיפוטה

 .המועצה ביישובי נתמנו או שנבחרו מקומיים ועדים - השני הרובד •

 

,  , )להלן צו המועצות האזוריות( 1958צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  לפי

  .מקומי  ועד ידי על יתנהל יישוב כל , 90סעיף 

 בתחום הפועל מקומי לוועד,  2005 בינואר שנכנס לתוקף ,האזוריות המועצות לצו תיקון לפי

  .המפורשת החלטתה פי על לו האצילה סמכויות שהמועצה יהיו אזורית מועצה של שיפוטה

    .היישוב בתחום ריבון והינו ועניין דבר לכל מקומית רשות הינו מקומי ועד ,הפרשנות  פקודת פי על

 לפי ,שבתחומה המועצה סמכויות כל ,הנהלתו בתחום יהיו המקומי ועדול  לצו 132 סעיף פי על

 .זו  בהחלטה  שנקבעו לתנאים ובהתאם החלטתה פי על ,המועצה לו שאצלה ככל ,לצו 63 סעיף

 היורדת מסגרת הינה אזורית במועצה והסמכויות התפקידים הטלת מסגרת ,הדברים פני על

 .המקומי  הועד -המקומי לריבון ,האזורית  המועצה-הכללי מהריבון

 ,מקומי  ועד קיים שבו מקום בכל נסוגה והיא המועצה שטח כל על משתרעת המועצה של סמכותה

 .בתחומו  המקומי  עדולו  צילהאמ שהמועצה בהתאם לסמכויות

 

 על מנת שגדר הסמכות יהיה ברור על המועצה לפרט במסמך האצלת סמכויות פרוט ועדכון

 המקומיים.  עדיםולו המועצה בין תפקידים ולחלוקה, ללאחריות

 

 שהועד היישוב בתחום ועניין דבר לכל הסמכות לבעל המקומי הועד הופך הסמכויות אצילת מרגע

 הכלים פי על ,אלה סמכויות במסגרת לפעול המקומי הועד של וחובתו אותו המקומי מנהל

 .המקומי הועד תקציב ,זה  ובכלל לרשותו העומדים

 .בתחומו  מקומי ועד מס להטיל יכול המקומי הועד ,הסמכויות  ומימוש התקציב יעדי השגת לשם

 

 ממצאים:  .3

 

בישיבתה מיום    2005מועצה אזורית בני שמעון ביצעה האצלת סמכויות לוועדים המקומיים בשנת 

 .  2/05מליאה מס'  6.2.05

 )נספח א'(.  .10/10מליאה מס'  15.8.10וכן לישוב גבעות בר בישיבתה מיום 
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במסגרת החוברת סקרה המועצה   ההוציאה המועצה חוברת אמנת שרות ליישובי 2012בסוף שנת 

המסופקים לישובים תוך ביצוע הבחנה בין שרות המבוצע ע"י המועצה לשרות   םאת השירותי

מאז לא בוצעה סקירה חוזרת של הנושא על אף שבחלק מן השירותים    המבוצע ע"י הועד המקומי.

 עדים המקומיים. וה לוהשתנה אופן מתן השרות בין המועצ

 

על אי עידכון האצלת סמכויות ועל עידכונים במסמך  ניתנה הערה   2014דו"ח הביקורת משנת ב

 אותם יש לבצע. 

 המועצה בתגובה ענתה כי תבוצע האצלת סמכויות ויבוצע עידכון לאמנת השירותים. 

 

הפנים על העובדה כי  , העיר מבקר משרד 2018דו"ח הביקורת של מבקר משרד הפנים לשנת ב

 לדבריו יש לבצע האצלת סמכויות מדי שנה.  המועצה לא ביצעה האצלת סמכויות.

 המועצה ענתה למבקר כי תבוצע האצלת סמכויות לועדים המקומיים. 

 

לבצע האצלת סמכויות  ביקש ראש המועצה מגזברית המועצה והיועמ"ש  2019בחודש יולי 

בעיקר עקב אי שיתוף   טית אולם התהליך לא הסתייםבאמצעות גזברית המועצה והיועצת המשפ

 . פעולה של מחלקות נוספות בתהליך 

 

הביקורת לא מצאה הנחיות בהוראות החוק לגבי מועדי עדכון האצלת הסמכויות אולם מובן  

ממהות הנושא כי כל אימת שמתבצע שינוי בהגדרת הסמכויות לוועד המקומי יש לאשר נושא זה  

 ך האצלת הסמכויות. במליאה ולעדכן את מסמ

 

 

 הערות הביקורת: 

 לא נעשתה על ידי המועצה האצלת סמכויות במליאה.  2020עד מועד הביקורת בינואר  .1

על  גם הנושא צריך להיות מובל תהליך האצלת סמכויות אינו תהליך משפטי או כספי בלבד.  .2

הסמכויות לבין הפעילות  לקשר בין האצלת על מנת ישובים  אגףידי מנכ"ל המועצה בשיתוף 

 המתבצעת בפועל ובחלוקת השירותים בין המועצה לועדים. 

העירה הביקורת כי במסמכי האצלת הסמכויות חסרים נושאים אשר מומלץ   2014בשנת  .3

 הנושאים עדיין לא הוספו:  –להוסיפם למסמך 

חסרה התייחסות לשעת חרום כדוגמת "סיוע והכנת הישוב  במסמכי האצלת הסמכויות  •

   ".מל"ח  –ם המועצה לשעת חרום ע

האצלת הסמכויות חסרה התייחסות לגבי אחריות הועד לבצע ביטוחי רכוש, צד   כיבמסמ •

 ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים. 
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האצלת הסמכויות חסרה התייחסות לגבי חסרה התייחסות לנושא העסקת   כיבמסמ •

 . עובדים

חסרה  האצלה    2010 -מבחינת מסמכי האצלת הסמכויות של גבעות בר  אשר בוצעה ב •

לעסוק ולטפל בכל הקשור   להסדיר, הסמכות לדאוג, בנושאים הבאים המתקיימים בישוב:

 לתברואה, סניטציה והדברה. 

בוצעו שינויים רבים בחלוקת   ,צעה האצלת הסמכויות למרבית הישובים אז בו  2005משנת  .4

הסמכות ואופן החלוקה וביצועה בין המועצה לועדים. שינויים אלו לא באים לידי ביטוי  

 בהאצלת הסמכויות ויש לתקן נושא זה. 

 

 הביקורת:  מלצותה

 הביקורת ממליצה כי המועצה תבצע בהקדם תהליך האצלת סמכויות.   .1

 הביקורת ממליצה כי התהליך יובל ע"י מנכ"ל המועצה ו/או מנהל אגף יישובים.  .2

הביקורת ממליצה על תהליך עומק לבחינת השרותים הניתנים וביצוע הבחנה ברורה ומובנת   .3

 לו על הועד המוקמי. אלו שרותים מתבצעים על ידי המועצה ואילו שרותים הואצ

ולעדכן את    הביקורת ממליצה לקשר את התהליך לאמנת שרותים בין המועצה לישובים. .4

 המסמך כך שיכלול את כל השרותים הניתנים כיום. 
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 סיכום:  .4

 

ישנה חשיבות לאופן בו מנהלת המועצה את פעילותיה   תבמסגרת ניהול המועצה כישות דו רובדי

 עדים המקומיים. ווסמכויותיה הן כלפי עצמה והן כלפי הו 

 

 עפ"י החוק ועד מקומי רשאי לפעול רק במסגרת האצלת הסמכויות שניתנה לו ע"י המועצה.  

 

 . 2010ולגבעות בר בשנת . 2005 שנתהמועצה ביצעה האצלת סמכויות ב

 

ניתנה הערה בנושא וכן בדו"ח ביקורת משרד  2014בדו"ח הביקורת של מבקרת המועצה בשנת 

)לדבריו ההאצלה אמורה    המועצה לא ביצעה האצלת סמכויותניתנה הערה כי   2018הפנים בשנת 

   עדים המקומיים.והמועצה ענתה למבקר כי תבוצע האצלת סמכויות לו  .להיות שנתית(

 

 ן לא בוצעה האצלת סמכויות לועדים המקומיים. עדיי 2020נכון לתחילת 

 

לתהליך האצלת סמכויות אשר יכלול עבודת מיפוי ובחינה של השירותים בהקדם המועצה נדרשת 

ומתוך כך ייגזרו הסמכויות אשר  הניתנים היום אל מול השירותים המתבצעים על ידי הוועדים.   

 יועברו לוועדים ויאושרו במסמך מסודר. 
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 תגובות  .5

 

 
 - להלן תשובתי לדו"ח הביקורת בנושא האצלת סמכויות

 
 . עיקרי הביקורת מקובלים ונפעל ליישמם. 1
 
. עם זאת, חשוב 2005האצלת סמכויות פורמאלית לא בוצעה בבני שמעון מ  -. כפי שנכתב בדו"ח2

בבני שמעון ישנו  לציין כי על פי ההתנהלות בשטח האצלת סמכויות מהותית מתבצעת באופן קבוע. 
הדבר מחייב דיאלוג תמידי   -מגוון גדול של ישובים וכפועל יוצא מכך ממשקים שונים אל מול המועצה

והתאמות בין השירותים המסופקים ע"י המועצה לאלו המסופקים ע"י הועד. האצלת סמכויות  
 .גם תעזור לעשות סדר ולהבהיר את הדברים -פורמאלית

 
בים מכתיב גם אופני ניהול שונים )חלק מהישובים מצויים בזהות ועדים,  . המגוון הגדול של הישו3

יש לתת  -הדבר מייצר תחלופה גבוהה -בחלק יש גם אגש"ח וגם אגודה קהילתית לצד הועד המקומי(
 לזה מקום בתהליך האצלת הסמכויות. 

 
ביותר את  . כחלק מתהליך השינוי בישובים ובמבנה ההנהגה, מתוך הרצון לממש בצורה הטובה 4

"אגף ישובים" שזוהי עיקר תכליתו. האגף   2019"השלטון הדו רובדי" הקימה המועצה בנובמבר 
 יקדם גם נוהל מסודר של האצלת סמכויות. 

 
 - בהתאם לכך אלו הפעולות שבכוונתנו לנקוט 

 
המבטא את   -באחת ממליאות המועצה הקרובות נביא לאישור נוהל חדש של האצלת סמכויות -2020
 . לות הנוכחית של המועצה מול הישוביםהנההת

 
האצלת הסמכויות תבוצע כחלק מסבב פגישות מטה המועצה עם מטות הישובים ותובא  -ואילך  2021

 לאישור המליאה בתם הסבב. 

 
 

 איתי זידנברג

 ראש אגף ישובים, אסטרטגיה וחדשנות 
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 סמכי האצלת הסמכויות מ - נספח א  .6

חולק למספר חלקים על פי היקף הסמכויות שניתן לכל   2/2005מתאריך  מסמך האצלת הסמכויות

 ועד: 

לועדים המקומיים בית קמה, דביר, חצרים, כרמים, להב, משמר הנגב,  האצלת סמכויות  •

 . שובל, שומריה 

 האצלת סמכויות לועד מקומי נבטים  •

 האצלת סמכויות לועדים מקומיים ברוש תדהר ותאשור  •

 

 לגבעות בר.  2010סמכויות משנת ומסמך האצלת  

 

לביקורת הוסבר כי למושבי יחדיו ונבטים הואצלו פחות סמכויות מאשר לועדים האחרים עקב  

העובדה כי תקציב הועד  מתנהל במועצה ורוב הפעילויות נעשות ע"י המועצה ולא ע"י הועד בשלב  

 זה. 

 

 להלן פרוט מסמך האצלת הסמכויות: 

 דביר, חצרים, כרמים, להב, משמר הנגב, שובל, שומריה לועדים המקומיים בית קמה, 

 

 הסמכות לדאוג, להסדיר ,לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות המים)אגירה,הולכה,הספקה(.  .1

 הסמכות לדאוג, להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות החשמל, התקשורת, הכבלים והאלחוט.  .2

 הקשור לקבורה ובית/י עלמין. הסמכות לדאוג, להסדיר, לעסוק ולטפל בכל   .3

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתאורת הרחובות, השבילים המעברים והשטחים   .4

 הציבוריים. 

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לכבישים, שבילים, מדרכות ותחנות ההסעה לרבות   .5

 ההיבטים התחבורתיים.

 בכל הקשור לביוב, תיעול וניקוז המערכות הקשורות לכך.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל  .6

 הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתברואה, סניטציה והדברה.  .7

                  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למרכיבי הביטחון לרבות                 .8

 גדרות,שמירה,נשקיות,תאורה ודרכי בטחון. 

ות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למגרשי משחקים ולמתקני משחקים לרבות ביטוח,בטיחות  הסמכ .9

 והתאמה לתקנים.

 בשטחים ציבוריים. הסמכות לדאוג,להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לגינון,נוי ונטיעות .10



 52 

ציבורית ו/או   הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למבנים המיועדים או המשמשים לפעילות .11

 חינוכית לרבות שכירת ו/או השכרת מבנים, בטיחות המשתמשים בהם, ביטוחים והפעילות בהם. 

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לבריכת/ות שחייה לרבות תחזוקה הפעלה בטיחות   .12

  ורישוי. 

בריאות משלימה ו/או  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לשרותי בריאות לרבות  .13

 אלטרנטיבית, עזרה ראשונה ואמבולנס. 

 וצהרונים לרבות בטיחות וביטוח.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחינוך טרום חובה  .14

 וביטוח.    הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לגני חובה לרבות בטיחות  .15

     וביטוח  ור לחינוך העל יסודי לרבות בטיחות הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקש .16

 הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לשרות פסיכולוגי חינוכי  .17

 הסמכות לדאוג ,להסדיר לעסוק ולטפל בכל הקשור לספריות ציבוריות. .18

הספר    אחרי או מחוץ לשעות בית הסמכות לדאוג,להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לפעילות ילדים ונוער .19

הסמכות  חילופי נוער,משלחות נוער לחו"ל וקייטנות.  לרבות מועדוני נוער,תנועות נוער,חוגים,

 לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור להשכלת מבוגרים. 

הסמכות לדאוג, להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות, מוזיקה,מחול,מועדוני תרבות ואולמות ,בטיחות   .20

 וביטוח. 

להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לספורט לרבות מגרשי ספורט,אולמות ספורט  הסמכות לדאוג , .21

 ואחזקתם,בטיחות וביטוח. 

הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לטיפול בקשישים לרבות החזקה ותפעול של בית אבות,   .22

 בית סעודי ועוד'. 

 ל תושבי היישוב ובני משפחותיהם. הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לענייני הרווחה ש .23

 חלוקת דואר.  הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות הדיור לרבות  .24

 קביעת נהלים ופיקוח על אכיפתם.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחיות מחמד לרבות .25

 

 לועדים המקומיים ברוש, תאשור, תדהר 

 ,לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות המים)אגירה,הולכה,הספקה(. הסמכות לדאוג, להסדיר  .1

 הסמכות לדאוג, להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לקבורה ובית/י עלמין.  .2

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למרכיבי הביטחון לרבות גדרות, שמירה, נשקיות, תאורה   .3

 ודרכי בטחון. 

     וביטוח  ל בכל הקשור לחינוך העל יסודי לרבות בטיחות הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפ .4

 קביעת נהלים ופיקוח על אכיפתם.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחיות מחמד לרבות .5

 הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור להשכלת מבוגרים. .6
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 חלוקת דואר.  הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות הדיור לרבות  .7

 בשטחים ציבוריים. הסמכות לדאוג,להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לגינון,נוי ונטיעות .8

 הסמכות לדאוג, להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות החשמל, התקשורת, הכבלים והאלחוט.  .9

ר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למבנים המיועדים או המשמשים לפעילות ציבורית ו/או  הסמכות לדאוג,להסדי .10

 חינוכית לרבות שכירת ו/או השכרת מבנים, בטיחות המשתמשים בהם, ביטוחים והפעילות בהם. 

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לשרותי בריאות לרבות בריאות משלימה ו/או   .11

 ה ואמבולנס. אלטרנטיבית, עזרה ראשונ 

הסמכות לדאוג, להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות, מוזיקה,מחול,מועדוני תרבות ואולמות ,בטיחות   .12

 וביטוח. 

 

 לועד מקומי נבטים 

 הסמכות לדאוג, להסדיר ,לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות המים)אגירה,הולכה,הספקה(.  .1

 רה ובית/י עלמין. הסמכות לדאוג, להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לקבו .2

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למרכיבי הביטחון לרבות גדרות,שמירה,נשקיות,תאורה   .3

 ודרכי בטחון. 

    וביטוח  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחינוך העל יסודי לרבות בטיחות  .4

ייה לרבות תחזוקה הפעלה בטיחות  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לבריכת/ות שח .5

  ורישוי. 

ספורט,אולמות ספורט   הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לספורט לרבות מגרשי .6

 ואחזקתם,בטיחות וביטוח. 

 קביעת נהלים ופיקוח על אכיפתם.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחיות מחמד לרבות .7

 לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור להשכלת מבוגרים.הסמכות   .8

 חלוקת דואר.  הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות הדיור לרבות  .9

 בשטחים ציבוריים. הסמכות לדאוג,להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לגינון,נוי ונטיעות .10

 החשמל, התקשורת, הכבלים והאלחוט.   הסמכות לדאוג, להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות  .11

הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למבנים המיועדים או המשמשים לפעילות ציבורית ו/או   .12

 חינוכית לרבות שכירת ו/או השכרת מבנים, בטיחות המשתמשים בהם, ביטוחים והפעילות בהם. 

אות לרבות בריאות משלימה ו/או  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לשרותי ברי .13

 אלטרנטיבית, עזרה ראשונה ואמבולנס. 

הסמכות לדאוג, להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות, מוזיקה,מחול,מועדוני תרבות ואולמות ,בטיחות   .14

 וביטוח. 
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 הסמכות לדאוג להסדיר ולעסוק ולטפל בכל הקשור לבית ספר יסודי.   –תוספת לקבוץ חצרים 

 

 

 8/2010האצלת סמכויות לגבעות בר  ממליאת  מסמך 

 גבעות בר  – לועד המקומי 

 

 הסמכות לדאוג, להסדיר ,לעסוק ולטפל בכל הקשור למערכות המים )אגירה,הולכה,הספקה(.  .1

 הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לשטחים הציבוריים.  .2

חון לרבות גדרות,שמירה,נשקיות,תאורה  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למרכיבי הביט .3

 ודרכי בטחון. 

ולמתקני משחקים לרבות ביטוח,בטיחות   הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למגרשי משחקים .4

 והתאמה לתקנים.

 בשטחים ציבוריים. הסמכות לדאוג,להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לגינון,נוי ונטיעות .5

לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור למבנים המיועדים או המשמשים לפעילות ציבורית ו/או  הסמכות   .6

 חינוכית לרבות שכירת ו/או השכרת מבנים, בטיחות המשתמשים בהם, ביטוחים והפעילות בהם. 

 וצהרונים לרבות בטיחות וביטוח.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחינוך טרום חובה  .7

 וביטוח.   כות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לגני חובה לרבות בטיחות הסמ .8

 הסמכות לדאוג ,להסדיר לעסוק ולטפל בכל הקשור לספריות ציבוריות. .9

אחרי או מחוץ לשעות בית הספר   הסמכות לדאוג,להסדיר, לעסוק ולטפל בכל הקשור לפעילות ילדים ונוער .10

 חילופי נוער,משלחות נוער לחו"ל וקייטנות.  גים,לרבות מועדוני נוער,תנועות נוער,חו 

מוזיקה,מחול,מועדוני תרבות ואולמות   הסמכות לדאוג, להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות לרבות .11

 ,בטיחות וביטוח. 

ספורט,אולמות ספורט   הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לספורט לרבות מגרשי  .12

 ואחזקתם,בטיחות וביטוח. 

 חלוקת דואר.  הסמכות לדאוג ,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לתרבות הדיור לרבות  .13

 קביעת נהלים ופיקוח על אכיפתם.  הסמכות לדאוג,להסדיר,לעסוק ולטפל בכל הקשור לחיות מחמד לרבות .14

 

 

 

 

 


