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  ועדים מקומיים –ח מבקר המדינה "דו: הנדון

קומיים במועצות מבקר המדינה ביקורת בעניין התנהלות ועדים מערך , 2009שנת ב

אינו ( והמלצות המבקר ח"להלן יפורטו עיקרי הדו, בהתאם לבקשתכם .אזוריות

  :)אלא באופן כללי, מתייחס מפורשות למועצה

  :הבסיס החוקי לפעילות הוועדים המקומיים

על ידי אצילת סמכויות יר כי המבקר הע: אצילת סמכויות לוועדים המקומיים .1

ולא ניתן להסתפק באצילה כללית  ברורה ומפורשתצריכה להיות , המועצה לועדים

לפיה הוועדים המקומיים ימשיכו לבצע את כל הפעילויות שעשו עד אותו  ועמומה

 .מועד

כל ועד  אנו מציעים כי יובא למליאה מסמך מפורט בעניין סמכותו של :בענייננו

 .מקומי

המבקר מדגיש כי חובה למנות ועדת ביקורת : ביקורת לועד המקומיועדת  .2

לראש , ח הביקורת הסופי לוועד המקומי"ביישובים ולוודא כי היא מגישה את דו

בשל לקויות בתפקוד ועדות הביקורת . המועצה ולועדת הביקורת של המועצה

על פעילות הועד  להעביר את הביקורתהמבקר שמשרד הפנים ישקול ממליץ 

 .המקומי לגוף ביקורת במועצה האזורית

 . למינוי ועדה) לנסות(יש לבדוק לאילו ועדים אין ועדת ביקורת ולפעול : בענייננו

ח "המבקר מציין כי חובה על המועצה למנות רו: ביקורת חשבונות בועד המקומי .3

ח על פעולות "ח להגיש דו"וכי על רו, לועד מקומי הפועל שלא באמצעות המועצה

 .צה ולממונה על המחוז במשרד הפניםלמועהוועד 

המבקר הנחה את משרד הפנים להורות לממונים על המחוזות לפעול לקבלת 

 .ח בוועדים המקומיים"העתקים מדוחות הביקורת של רו

רבים , ישיבות בשנה 8על הועד המקומי לקיים לפחות  :ישיבות וועד מקומי .4

 .ירות המזערית שנקבעה בצומהוועדים המקומיים אינם מתכנסים לישיבות בתד
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ולהקפיד לדרוש מידע , רצוי להוציא מכתב תזכורת בעניין זה לועדים :בענייננו

כמובן שיש להקפיד על (ר הועד אחת לשנה "י יו"ח השנתי שמוגש ע"בעניין בדו

 ).ר הועד"ח שנתי על ידי יו"הגשת דו

כיהנו קרובי  המבקר מצא כי היו ועדים בהם: כהונת קרובי משפחה בועד המקומי .5

 .בניגוד להוראות הצו, משפחה

ועדים מקומיים רבים מעסיקים עובדים בשכר  :העסקת עובדים בועד המקומי .6

ושלא על פי נוהל קבלת עובדים ברשויות  מבלי שהמועצה אישרה את העסקת העובד

 .המקומיות

 :ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות, יחסי הגומלין בין מועצות אזוריות

רק בהרכב  הועדים אינהזהות , בישובים רבים כי, המבקר מעיר: עדיםוזהות  .7

ניהלו את העניינים האגודות החקלאיות חלק מ .האנושי אלא גם בתפקוד

חלק מהמועצות האזוריות העבירו כספים  ,)כאילו אין ועד( המוניציפאליים

 ,ולא לחשבון נפרד של הועד המקומי החקלאיותהאגודות לחשבונות בנק של 

ולא חתמו על הסכמי , ועדים המקומיים לא קיימו מכרז לרכישת שירותיםהו

 .התקשרות כדין עם האגודות החקלאיות

שאינו  "זהות ועדים"לבטל את עיקרון מבקר המדינה המליץ למשרד הפנים 

 . למציאות של ימנו ,לדעתו, מתאים

הבעלות על  מחלוקת בעניין הבישובים רבים ישנ: הזכויות על מבני ציבור ביישובים .8

המבקר ממליץ למשרד הפנים ולמרכז המועצות . מבני ציבור והזכות לשימוש בהם

ואת  הועדים המקומייםהאזוריות להסדיר את השימוש במבני ציבור בתחומי 

 .הזכויות בהם

רצוי לעודד עריכת הסכמים בין הועד המקומי לאגודה החקלאית בעניין : בענייננו

 .כל תושבי היישוב שימוש במוסדות ציבור לרווחת

המבקר מציין כי פעילות : יחסי גומלין בין ועדים מקומיים לאגודות קהילתיות .9

 .האגודות הקהילתיות בתחומים שבסמכותו של הועד המקומי אינה כדין

המבקר מעיר לרשם האגודות השיתופיות כי עליו להפסיק לרשום אגודות שחלק 

בתחום סמכותם של הועד המקומי  אשר ,ממטרתן הוא מתן שירותים מוניציפאליים

  .או המועצה האזורית

המבקר מציין כי עיקרון זהות הועדים קיים רק באשר לאגודות שיתופיות חקלאיות 

וכי על משרד הפנים לפעול על מנת למנוע זהות ועדים , ולא לגבי אגודות קהילתיות

  .בין הועד המקומי והאגודה הקהילתית

אזורית רשאית להעביר כספים רק לחשבון נפרד המבקר חוזר ומעיר כי המועצה ה

בבעלות הועד המקומי וכי הועד המקומי אינו רשאי להעביר כספים לאגודה 

  .הקהילתית שלא באמצעות מכרז והסכם למתן שירותים

המבקר מורה למשרד הפנים כי עליו לוודא כי כל פעולה מוניציפאלית שבסמכות 

 . רשות מקומית תעשה על פי דין

יש , באותם יישובים בהם יש זהות בין הועד המקומי לאגודה הקהילתית: נובעניינ

  .עד המקומיולפעול לעריכת בחירות לו

 : ארנונת הועד המקומי

ועד מקומי רשאי להטיל ארנונה רק באישור : הטלת ארנונה בידי הועד המקומי .10

י אין המבקר הדגיש כ, נמצאו ועדים שהטילו ארנונה לפי בית אב .המועצה האזורית
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על ידי הועד המבקר מציין כי האחריות להטלת ארנונה בלתי חוקית . זה חוקי

 .על המועצה האזורית והןהן על הוועד המקומי מוטלת המקומי 

משרד הפנים פרסם בשנת  :הגבלת שיעור הארנונה שמטילים הוועדים המקומיים .11

כסים תאושר הטלת ארנונה לועד מקומי רק על נ ,לפיה ,ואת מדיניות 2005

  .מתעריף הארנונה של המועצה האזורית 30%המשמשים למגורים ורק עד גובה 

המבקר מעיר למשרד הפנים על הזמן הארוך שלוקח הטיפול בבקשות לאישור חריג 

  .של הוועדים המקומיים

על כי לא נקבעו אמות מידה מבוססות  המבקר מעיר למשרד הפנים והאוצר

   ).30%(ארנונה של הוועדים המקומיים יפי התערמגבלת לקביעת  והגיוניות

האוסרות על ועדים  2005המבקר מציין כי עקב הוראות משרד הפנים משנת 

מקומיים להטיל אנונה על מבנים שאינם למגורים ואשר מגבילות את שיעור 

נוצרו פערים ניכרים בין הוועדים המקומיים , מתעריף המועצה 30%הארנונה ל

בין היתר מציין . 2005ואלו שהחלו להטיל ארנונה לאחר  2005שהטילו ארנונה לפני 

ועדים מקומיים הטילו  32המבקר כי בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל 

 30%ארנונה גם על נכסים שאינם מיועדים למגורים ובשיעורים העולים בהרבה על 

  .מתעריף המועצה

עליהם להחיל הוראות אחידות על כל המבקר העיר למשרד הפנים והאוצר כי 

 .הועדים המקומיים

 : תקציב הוועדים המקומיים

הכנת תקציב הועד להמבקר מעיר כי אין הוראות : תקציב הוועדים המקומיים .12

חוזר  יפורסם 2010כי בשנת  הודיעמשרד הפנים . בו הנדרשתהמקומי ורמת הפירוט 

תחייב את כל הוועדים מתכונת אחידה לתקציב הוועד המקומי ש ובו ל"מנכ

  ).טרם פורסם( 2011המקומיים החל משנת 

לא הגישו למועצות האזוריות תקציב שנתי רבים ועדים מקומיים המבקר מעיר כי 

המועצות האזוריות לא הכינו את התקציב עבורם כנדרש בצו המועצות . לאישור

  .והוועדים פעלו ללא תקציב מאושר, האזוריות

כי אם היא מעניקה את רוב השירותים מסוימת ורית המבקר מעיר למועצה אז

בעיקר (לא סביר כי היא תעביר לו סכומים משמעותיים , המוניציפאליים ליישוב

ר הועד המקומי "ומציין כי לא ניתן לשלם ליו ,)אם הם מיועדים להוצאות הנהלה

 .תשלום קבוע בגין הוצאות שכן הדבר נחזה כשכר אשר תשלומו אסור לפי הצו

 :ותים מוניציפאלייםשיר

ועדים מקומיים התקשרו עם קבלנים : התקשרויות למתן שירותים מוניציפאליים .13

בלי , לשם הענקת שירותים שלא על פי הוראות הצו ובניגוד לכללי המינהל התקין

 .מכרז ומבלי לחתום על חוזה בכתב

המבקר הורה למשרד הפנים לבחון האם יש מקום  להעניק לועד המקומי מעמד 

ולבחון האם יש ביכולת הועדים , צמאי להתקשרויות באמצעות מכרזיםע

  .המקומיים לעמוד בדרישות החוק בנוגע לעריכת מכרזים

 .רצוי להוציא תזכורת לועדים המקומיים בדבר חובתם בעניין זה: לענייננו

ועדים חתמו על חוזים ללא אישור המועצה  ומבלי שההוצאות : פיתוח מוניציפאלי .14

מבלי לחתום על , מבלי לערוך מכרזים, חוזה כלולות בתקציבם המאושרהכרוכות ב

היו , אישורים נדרשים מהמועצה ומהועדות לתכנון ולבניה מבלי לקבל, חוזים

 .בגין העבודות מסיבות לא ברורות וללא תיעוד חריגות בהוצאות
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רו על חברי ועד מקומי אשר איש נוהל חיוב אישיכי לדעתו יש להחיל  המבקר מציין

או ללא אישור המועצה /ללא עריכת מכרז ו, ובין היתר, הוצאה כספית שלא כדין

  .ר"או טרם אישור תב/ו

המבקר מורה למשרד הפנים לשקול האם ביכולתם של הועדים המקומיים לבצע 

והאם המועצות האזוריות רשאיות לאצול , עבודות פיתוח ותשתיותפרויקטים של 

בלי לווי מקצועי שלהם ובלי להגביל את גודל  אלהלועדים המקומיים סמכויות 

  .הפרויקטים ומאפייניהם

 :ניגוד עניינים

המבקר מציין כי בהתאם : ניגוד עניינים בין עובד המועצה וחבר ועד מקומי  .15

עובד המועצה האזורית אינו יכול לכהן כחבר ועד מקומי בתחום , להוראות הצו

 .המועצה

המבקר מציין את המצב הבעייתי : וריתכפל כהונה בועד המקומי ובמועצה האז .16

בהסכמת היועץ המשפטי  ,הנובע מכך שהועדה לניגוד עניינים ברשויות המקומיות

בעוד  ,קבעה כי אין מקום שחבר ועד מקומי יהיה גם חבר מועצה אזורת ,לממשלה

אין מקום כי עד להכרעה משפטית בעניין  ,שהמפקח הארצי על הבחירות קבע

מורה למשרד הפנים כי עליו להכריע בעניין  המבקר. קידיםלהתפטרות מאחד התפ

משרד הפנים השיב , עם זאת .זה בהתאם להחלטת המפקח הארצי על הבחירות

ועל כן יש , כי המפקח הארצי על הבחירות אמר שהנחיותיו בעניין זה בטלות למבקר

 .לנהוג בהתאם להחלטת הועדה לניגוד עניינים ולאסור כפל כהונה

 :ד הפניםפיקוח משר

ותים על פעילות הוועדים המבקר מציין כי משרד הפנים לא קיים פיקוח ובקרה נא .17

לא ניהל מאגר נתונים בעניין ארנונה של הועדים , ובין היתר ,המקומיים

 . לא בדק את תקציביהם המאושרים או את הדוחות הכספיים שלהם, המקומיים

ע מודלים להקצאת כוח המבקר מעיר למשרד הפנים כי מן הראוי שהמשרד יקב

 . לאיוש המשרות ולכישורים הנדרשים לאיושן, אדם לוועדים המקומיים

  :מענקי האיזון למועצות האזוריות

המבקר מעיר למשרד הפנים כי בחישוב ההכנסה לנפש לצורך קביעת מענקי האיזון  .18

, למועצות האזוריות לא הובאו בחשבון ההכנסות העצמיות של הוועדים המקומיים

י האיזון הכוללים אינם מחולקים כראוי והדבר בא לידי קעולה החשש כי מענ וכי

 .ביטוי בהגדלת המענק למועצות האזוריות ובצמצומו לאחרות

המבקר מציין כי מן הראוי כי המועצות האזוריות יציגו מדי שנה במסגרת 

דוחותיהם הכספיים את הדוחות הכספיים של הוועדים המקומיים בתחומן כך 

  .ל הפעילות הכספית בתחומי המועצות והוועדים באופן נאותכ שתוצג

משרד הפנים ציין כי אם לוקחים בחשבון את הכנסות הוועדים המקומיים יש 

ל המועצות האזוריות בהתאם שלשנות בהתאם את היקף ההוצאה הנורמטיבית 

 .להוצאות המבוצעות באמצעות הועדים המקומיים

  

  ,בברכה

  ד"עו ,דגנית גל

  ד"עו, נורקין, רוזנזפט, רכס  

  .ל המועצה האזורית עמק יזרעאל"מנכ, א"מר דן תנחומ: העתק


