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 לכבוד

 מוטי דותן  מר
 ראש המועצה 

 

 המועצה,נכבדי ראש 

 

 2017לשנת   3דו"ח מבקר המועצה מס'  הנדון:
 

 

בוועדים המקומיים בישובי המועצה האזורית גליל  חלק ב' ביקורת בוצעה השנה 

 ועדות הביקורת בישובים. והתנהלות הועד המקומי    ונבדקה  תחתון

אני מבקש להודות לראש המועצה ולחברי מועצת העיר על התייחסותם הראויה  

 הביקורת, וכן לחברי וועדת הביקורת על פעילותם בתחום הביקורת.לנושא 

אני רואה חשיבות רבה לנוהג הקיים במועצה, לפיו מנכ"ל המועצה, מקיים דיון בכל  

 דוח ביקורת ופועל לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם. 

,ולעובדיהם ,על הסיוע ושיתוף  ליושבי ראש ועדי הישובים שבוקרו תודתי והערכתי 

פעולה לו זכיתי בכל שלבי הביקורת , ועל נכונותם לפעול במהרה לתיקון  ה

 תודה מיוחדת לשרון כהן על עריכת הדוח. הליקויים.

 

  ,אדם דו"ח ביקורת ,של מבקר המועצהראוי להזכיר , כי החוק קובע שלא יפרסם 

 חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד להגשתו למליאת המועצה. 

ו'   154מהדו"ח , מועברים לחברי הוועדה לענייני ביקורת, בהתאם לסעיף העתקים 

 לצו המועצות המקומיות.

 

 בכבוד רב, 

 אלי דהן      

 מבקר המועצה     
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 לכבוד
 אלי דהן  

 מבקר המועצה וממונה על פניות הציבור
 כאן

        

 שלום רב,

 

 2017  חלק ב' ועדים מקומיים –דוח מבקר הנדון:  

המועצה האזורית הגליל התחתון הפועלת למען ולרווחת תושבי המועצה ויישוביה ורואה  .1

בשיפור השירות מטרה מרכזית בפעולותיה ומשכך עומדת המועצה למבחן הציבור 

 המתגורר ביישוביה ופועל בתחומה.

אשר נותנת בידנו כלים לשפר ולתקן את הטעון אני רואה בעבודת הביקורת חשיבות רבה  .2

תיקון ושיפור שירות. אני משוכנע שיישום הערותיך יאפשרו למועצה למלא את תפקידה 

 בצורה מיטבית ויעילה.

הוועדים המקומיים אני מבקש להודות לך על עבודת הביקורת המפורטת שערכת בתחום  .3

 השתפר. , תחום בו המועצה מנסה בשנים האחרונות ל)חלק ב'(

 

 

 

 בברכה נאמנה,
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 וועדים מקומיים במועצה האזוריתביקורת 
 

 תקציר הדוח 
 

 כללי 
 

 נעשתה ביקורת ביתר הוועדים שלא בוקרו  בשנה קודמת.בדוח זה  .1

 .ישובים 18בתחום המועצה האזורית גליל תחתון ישנם  .2

 או שנבחרה מועצה - העליון הרובד: בישראל הכפרי במרחב המקומי לשלטון רבדים שני .3

 הרובד; יישובים כמה שיפוטה שבתחום  אזורית מועצה של ענייניה לניהול מונתה

 המועצה. ביישובי נתמנו או שנבחרו מקומיים ועדים - התחתון

בניגוד לעיריות ומועצות מקומיות המהוות את גורם השלטון המקומי היחיד והישיר מול  .4

התושבים, מבנה השלטון המקומי במועצות אזוריות מורכב יותר, דו רבדי, שכן מועצה 

 סוים.אזורית היא צורת שלטון המאגדת מספר יישובים באזור גיאוגרפי מ

ועדים המקומיים הוא צו המועצות והצו המרכזי הנוגע לתחום המועצות האזוריות וה .5

 .1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

, 90פרק ארבעה עשר לצו המועצות האזוריות שכותרתו "הנהלה מקומית" נפתח בסעיף  .6

 האומר כי: "כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי".

המועצה האזורית מחד, ועם האגודות השיתופיות שביישוב  הועד המקומי ויחסיו עם .7

 .מאידך, מצריך היכרות עם סעיפי החוק השונים

מורכבות היחסים בין הועד המקומי לבין האגודות השיתופיות התחדדה לאחרונה, עת  .8

ניתנה הכרעת הועדה למניעת ניגוד עניינים לעניין ניגוד העניינים של יו"ר הועד המקומי 

 כיו"ר האגודה הקהילתית.המכהן גם 

בוועדות הביקורת בוועד בחלק שני הביקורת במועצה אזורית גליל תחתון מתמקדת  .9

צורך להקדים ולבאר את תפקידיו של הועד המקומי, המקומי , אולם לפני כן יש 

המגבלות החלות עליו, וכיו"ב, להכיר הפן הנוגע להתנהלותן של האגודות השיתופיות, 

 ונים ביניהם.ולעסוק ביחסים הש
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 פעולות הביקורת ומטרת הביקורת 

בנושא וועדים מקומיים בתחום שיפוטה של המועצה, מטרת בוצעה ביקורת חלק ב'  2017בשנת 

הביקורת הייתה לבחון את התנהלות הועד המקומי. כמו כן הביקורת בדקה את תפקוד וועדות 

 הביקורת בישובים שנבדקו.

הביקורת הינה לבדוק ולהתריע על ליקויים בדרכי התפקוד והניהול  במידה והם כמו כן, מטרת 

 קיימים, להצביע עליהם ולהמליץ על דברים לפתרון במטרה לשפר את עבודת הוועדים.

 
 

 הליך הביקורת

 הביקורת שוחחה עם יו"ר הוועדים , עם חלק מיושבי ראש וועדת הביקורת 

 כמו כן עיון במסמכים , ופרוטוקולים.
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 עיקרי הממצאים

 )קיימים עדיין ישובים שלא מינו וועדת ביקורת בישוב.  1

          חברי ועדת ביקורת שיש להם קירבה       2בישוב כפר חיטים מונו .  2

 משפחתית.       

 חברי ועדת ביקורת ולא מונו להם מחליפים 2.בישוב הזורעים פרשו 3

 . בבדיקה נמצא שהוועדים כולם לא עורכים תכנית עבודה שנתית.4

 מקומי.. נמצא שאין הקפדה על תדירות קיום הישיבות של הוועד ה5

 . נמצא שאין לוועדים נהלי התקשרויות עם ספקים.6

ין באף ישוב נוהל להעסקת עובדים , כולל אישור מהמועצה . נמצא שא7

 על ההעסקה, הודעה לעובד על פי החוק .

 . נמצא שחלק מהוועדים לא שולחים פרוטוקולים לאנשי הוועד.8

 וועד.. נמצאו ישובים שאינם מקפידים על  תדירות ישיבות ה9

    . נמצאו ליקויים בהזמנת ישיבות הועד : נשלח מועד ללא סדר יום , 10

 תאריכים קבועים לשנה מראש ללא עדכון סדר היום.     
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 מסקנות והמלצות

 

 למנות מידית חברי ועדת ביקורת לכל הישובים. מומלץ  .1

 מומלץ למנות חברי ועדת ביקורת שאין להם קירבה משפחתית. .2

 מומלץ שהוועדים ינהלו תוכנית עבודה שנתית או רב שנתית. .3

 מומלץ לוועדים לכתוב נהלים להתקשרויות עם ספקים וקבלנים. .4

 מומלץ לכתוב נהלים להעסקת עובדים כדי למנוע תביעות עתידיות. .5

מומלץ לוועדים להקפיד על : תדירות ישיבות לפחות פעם בשישה  .6

למלא סדר היום , להקפיד על פירוט בהזמנה שלשבועות , 

 פרוטוקול חתום ולשלוח לכל החברים בזמן.

 מומלץ לעדכן את התושבים בהחלטות ובעשייה בזמן. .7
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 מהותו ועקרונותיו  הועד המקומי

צו המועצות האזוריות קובע, כי יישובים בתחומי מועצות אזוריות יתנהלו על ידי ועד מקומי,  .1

עדים ווהתפתחויות בכל הנוגע לסמכויותיהם ומעמדם של הובמהלך השנים חלו שינויים 

 המקומיים.

הציע משרד האוצר לבטל את מעמדם הסטטוטורי של הוועדים  90-לקראת סוף שנות ה .2

המקומיים. עקב התנגדות המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות, מינה מנכ"ל משרד 

ת סמכויות המועצה האזורית על אשר המליצה להרחיב א את ועדת אמרני, 1999הפנים בשנת 

חשבון סמכויות הועד המקומי, אך להשאיר את הועד המקומי על כנו כגוף סטטוטורי עם 

 סמכויות מצומצמות שיוגדרו בצו.

לצו המועצות האזוריות, כי סמכויותיו של כל ועד מקומי ייקבעו  132כיום, קובע סעיף  .3

ועד מקומי והאצילה לו, ולפיכך לא מן הנמנע שלבהתאם לסמכויות אשר המועצה האזורית 

עד מקומי ואחד יואצלו סמכויות נרחבות, ובכלל זאת, האפשרות להטיל ארנונה, בעוד שלו

קובע, כי הועד  אחר יואצלו אך מעט מסמכויות המועצה שבתחומו.  צו המועצות האזוריות

באמצעות המועצה המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות אשר הואצלו לו בעצמו או 

 האזורית.

ככלל, הועד המקומי נבחר אחת לחמש שנים, במועד הבחירות למועצה האזורית, אך לא כך  .4

 הדבר במצב של "זהות ועדים" .

אחד ההיבטים החשובים אשר נוגעים לפעולת הועד המקומי היא היותו חלק ממערכת  .5

 י.כפיפותו לכללי המשפט הציבור – כלומרהשלטון המקומי בישראל, 

₪ יש פטור  69,900-כך לדוגמא, על עסקאות והתקשרויות של הועד המקומי, עד לסכום של כ .6

ממכרז, אך החל מסכום זה יש צורך שהועד המקומי יקיים מכרז זוטא בטרם ביצוע העסקה 

₪ יש צורך גם בקיום מכרז פומבי. ההוראות  345,600-או ההתקשרות, והחל מסכום של כ

ל מכרז זוטא ומכרז פומבי, ואימתי קיים פטור ממכרז, מפורטות השונות לעניין קיומם ש

 בתוספת השנייה לצו המועצות האזוריות.

דוגמא נוספת הינה המגבלות השונות החלות על הדרך בה רשאי הועד המקומי להעסיק  .7

 לחוקים וכללים שונים.  עובדים ולקבוע את תנאי ההעסקה שלהם, והכפפתם של עניינים אלה

קיימות מגבלות נוספות על יכולת ההתקשרות של הועד המקומי, בין היתר, מעבר לכך,  .8

 .בהתאם לאינטרסים של חברי הועד המקומי

האגודה  –במרבית היישובים קיים לפחות גורם אחד נוסף המשפיע על התנהלות היישוב  .9

 הקהילתית. וגם החקלאית גםהשיתופית, כשלעיתים קרובות מדובר על שתי אגודות 
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 תפקידיו של יו"ר הועד המקומי עיקרי 

 

ריכוז  נושאים לסדר יום בישיבות תוך הוספת נושאים שביקשו חברים מראש ושליחת סדר  •

 היום לחברי הועד שבוע מראש.

 ידאג לרישום פרוטוקולים של הישיבות . •

 בכל ישיבה בתחילת סדר היום יאשר פרוטוקול של ישיבה קודמת. •

 מועד לישיבה הבאה.יסכם כל ישיבה ויקבע  •

 ישום ההחלטות.יידאג לפרסום החלטות הוועד , ויבדוק  •

 הקפדה על אי חריגות מהתקציב המאושר. •

 עידוד הקמת ועדות נוספות בישוב. •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפתחות מעמדו של הועד המקומי 

וועד בעוד שהועד המקומי אמון על ניהול ענייני היישוב ברמה המוניציפאלית, תפקידו של  .10

האגודה לנהל את עניני היישוב הנוגעים לאגודה, אך מתוך מגמה בכדי להקל על ניהול 



 

15 
 

כלל "זהות הוועדים", ולפיו  המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( לצו 91היישוב, נקבע בס' 

האגודה השיתופית החקלאית,  ועד ההנהלה של מי שנבחרים לכהן ביישוב שיתופי כחברי

 על רק נבחרים הם כי ועד המקומי של הישוב, אףגם כחברי היכהנו 

 ולא על ידי כלל תושבי היישוב: השיתופית האגודה חברי ידי

ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי 91-א ו91)א( כפוף לאמור בסעיפים  91

האגודה  -ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב )להלן 

 ת(, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.השיתופי

במצב של זהות ועדים, הזהות היא פרסונאלית בלבד, ואבחנה זו חשובה היא, שכן בעוד  .11

שהאגודה השיתופית הינה גוף מתחום המשפט הפרטי, הועד המקומי הינו גוף מתחום 

 השלטון המקומי, אשר חלות עליו חובות חוקיות משפטיות רבות יותר.

מתוך אבחנה זו נובע, בין היתר, כי על חברי הועד לנהל פרוטוקולים נפרדים לכל אחד מן  .12

 הוועדים, לנהל חשבונות נפרדים, למנות מורשי חתימה נפרדים, וכן הלאה.

בתנאים  לבטל, החוקית האפשרות תוקן הצו, ונוצרה בורשטיין נ' שר הפנים בעקבות בג"ץ .13

כיום האגודה  מוועד נפרד לוועד מקומי כלליות בחירות  ולקיים הוועדים זהות מסוימים את

 .המושבים במרבית נפרדים ועדים קיימים

במצב החוקי כיום, ישנם שלושה מצבים לכינון היחסים בין ועד האגודה לוועד  למעשה, .14

 המקומי:

 זהות ועדים ) אותו הועד מכהן בוועד המקומי ובאגודה השיתופית( .א

 )"פיצול ועדים"(;  נפרדיםבחירת שני ועדים  .ב

ומצב ביניים בו הועד המקומי מורכב מחברי ועד האגודה ומנציגי התושבים שאינם  .ג

 חברים באגודה )"צירוף נציגות"(;

א לצו קובע, כי בישוב שיתופי שאיננו קיבוץ או קבוצה, רשאי תושב 91סע'  - צירוף נציגות .15

תושבים  10%נציגים אם היו בישוב מעל  לבקש נציגות בועד ההנהלה. הממונה יצווה על צירוף

שאינם חברי האגודה. בישוב שהוא קיבוץ יורה הממונה על צירוף נציגים אם חתמו על 

מכלל הבוחרים בקיבוץ ואם עלה מספר התושבים שאינם חברי הקיבוץ על  10%הבקשה 

30%. 

 

 

 

 

בוחר( של יישוב שיתופי והוא אינו חבר  –)א( מי שרשום בפנקס הבוחרים )להלן 

שלפני יום  64-האגודה השיתופית, רשאי לבקש מהממונה, לא יאוחר מהיום ה

הבחירות, להורות כי לועד המקומי של הישוב ייבחרו בנוסף לחברי ועד הנהלת 

 ברים באגודה השיתופית.האגודה, גם נציגים של בעלי זכות בחירה בישוב שאינם ח
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ב, מצא השר כי בישוב שיתופי שלגביו הוגשה בקשה כאמור 91)ד( כפוף לאמור בסעיף 

לפחות  10%בסעיף קטן )א(, מספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא 

ממספר הבוחרים בישוב, יורה כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית 

רו גם נציגים של הבוחרים באותו ישוב שאינם חברי האגודה , ייבח91האמור בסעיף 

 נציגות(. -השיתופית )להלן 

 10%( ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה יורה השר כאמור אם הוגשה הבקשה על ידי 1)ד

מבין הבוחרים הרשומים ביישוב ומספר הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית 

 לפחות ממספר הבוחרים ביישוב. 30%הוא 

 20%ב לצו קובע, כי השר יצווה על פיצול הוועדים אם ביקשו זאת 91סעיף  -פיצול ועדים   .16

מכלל הבוחרים, במקרה של  50%מתושבי הישוב שאינם חברי האגודה או עפ"י בקשה של 

תושבים שאינם  50%קיבוץ. הממונה יורה בכל ישוב, על פיצול הוועדים, אם היו בישוב מעל 

 חברי האגודה.

ועד מקומי וא)ד(, יורה הממונה לקיים בחירות ל91-א ו91על אף האמור בסעיפים ב. 91

של ישוב שיתופי, בדרך האמורה בפרק זה לגבי ישוב שאינו שיתופי, בכל אחד 

 ממקרים אלה:

מספר הבוחרים בישוב שאינם חברי אגודה שיתופית, עולה על מספר הבוחרים   (1)

 חברי האגודה

מבין הבוחרים של ישוב שהוגשה לממונה לא יאוחר מהיום  20%על פי בקשה של   (2)

 שלפני יום הבחירות. 64-ה

מהבוחרים של הישוב  50%על פי בקשה של  –בישוב שהוא קיבוץ או קבוצה     (3)

 (.2שהוגשה לממונה כאמור בפסקה )

 

הוועדים  של הסטטוטורי האוצר לבטל את מעמדם משרד הציע 90-ה שנות סוף לקראת .17

המקומיים, אך מאחר והצעה זו עוררה התנגדות רבה בקרב המועצות האזוריות ותנועות 

ועדת מומחים לקביעת  - ועדת אמרני את 1999ההתיישבות, מינה מנכ"ל משרד הפנים בשנת 

מעמדו וסמכויותיו של הועד המקומי במסגרת המועצה האזורית, אשר המליצה להרחיב את 

רית על חשבון סמכויות הועד המקומי, אך להשאיר את הועד המקומי סמכויות המועצה האזו

 על כנו כגוף סטטוטורי עם סמכויות מצומצמות שיוגדרו בצו.

 

 

 

 

 סמכויות הועד המקומי ויחסיו עם המועצה האזורית

 לצו, מספר חברי הועד המקומי 96על פי סעיף -חברי הועד המקומי בהעדר זהות  .18
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 מספר חברי הועד           התושביםמספר                 

 7עד  5                            1,500עד                     

 11עד  9                        ומעלה 1,501                  

ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר  )ב( לצו קובע, כי 105סעיף  - איסור קבלת שכר .19

 .לביצוע תפקידו

לצו קובע, כי ראש המועצה רשאי, באישור  4סע'  - האצלת סמכויות ליו"ר הועד המקומי .20

המועצה, לאצול לראש ועד מקומי מתפקידיו וסמכויותיו מלבד סמכויותיו לפי חוק רישוי 

 עסקים.

לצו, המתייחס לכל נושא האצלת הסמכויות  )א(132סע'  - האצלת סמכויות לוועד המקומי .21

 המועצה האזורית אומר כך:לוועד המקומי מאת 

)א( לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף  .132

, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות 63

)ה(; הועד המקומי יהיה רשאי 63התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 

יותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה לעשות שימוש בסמכו

 עליהן לוועד ולחוקי העזר שלה.

 63כלומר, המועצה האזורית יכולה לאצול לוועד המקומי את סמכויותיה המנויות בסעיף  .22

 )ה(. כדלהלן:63לצו, בכפוף למגבלות של סעיף 

במידה שאין בכך משום סתירה לכל )א( המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות הממונה  .63

דין, לטפל ולפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה הסמכויות 

 הבאות:

 לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;    (1)

להקים ולקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה לתועלת    (2)

 הציבור;

ינים הכלכליים, החברתיים, ילפיתוח תחום המועצה ושיפורו ולקידום הענלדאוג    (3)

התרבותיים והחינוכיים, של תושביו או של כל חלק מהם; ובלבד שהמועצה לא תטפל 

יתה דעתם של ייני תרבות וחינוך הנוגעים לישוב אחד או לישובים אחדים אלא אם היבענ

 נוגעים בדבר, נוחה מטיפול כזה;ועדים המקומיים, שלהנהלתם נתונים הישובים הוה

 לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי;   (4)

 להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;   (5)

ניהם של כל שירות, מפעל ילהסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת ענ   (6)

ת ושאר תנאים לשימוש ומוסד ציבורי, או של כל סוג שבהם, וכן לקבוע מחירים, אגרו

 בהם ולהנאה מהם, וימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;

להסדיר או להגביל את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות או של כל סוג שבהם,    (7)

 לרבות קביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;
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לים לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בע   (8)

כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת  -ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים 

טחון; למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים, לרבות מחלות ונגעים של בעלי יהב

חיים וצמחים, ולבערם; להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות 

קלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים ולכבותן, לסלק מפגעים ולמנוע ת

 לבריאות;

להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף    (9)

 כספים ברחוב וכיוצא באלה;

להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף וכן ענין אחר בעל ערך חקלאי שהסדרתו    (10)

 .אים בתחום המועצההיא לטובת כלל החקל

 

המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי,  )ה( לצו קובע, כי63סעיף  .23

, לפקודה 22לצו זה וסעיף  134-ו 68(, 11)א()63סעיפים  סמכויותיה על פי  למעט

 המועצה רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד המקומי למעט: כלומר,

 מניות בתאגיד.ייסוד ואחזקה של  •

 הטלת אגרות והיטלים. •

 אישור תקציב ועד מקומי. •

 חקיקת חוקי עזר. •

 הפקעת מקרקעין לפי חוק התכנון. •

 

א לצו קובע, כי ועד מקומי רשאי לבצע סמכויותיו 132סעיף  - שימוש בסמכויות הועד המקומי .24

פעולות בתחומו בעצמו או באמצעות המועצה, והוא רשאי לפנות למועצה שתבצע עבורו 

 במסגרת תקציבו, כאשר המועצה חייבת לבצע עבור הועד את הפעולות שביקש:

)א( הועד המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או באמצעות  

 המועצה.

)ב( החליט הועד המקומי לפעול באמצעות המועצה רשאי הוא לפנות אליה בבקשה 

 תקציבו המאושרת.לבצע פעולות בתחומו, במסגרת 

)ג( קיבלה המועצה פניה כאמור בסעיף קטן )ב(, תעשה את כל הדרוש לביצוע הפעולה 

ין; פעולות  יהמבוקשת, לרבות התקשרות לרכישת טובין או שירותים, לפי הענ

 כאמור ימומנו מתקציב המאושר של הועד המקומי.

   

 לצו קובע כדלקמן: 133סעיף  -מיסי הועד המקומי, ארנונה היטלים ואגרות  .25

ועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית  )א(

ורשאי הוא, באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים  )א(68להטיל לפי סעיף 

חוק  –)להלן  1992-במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג
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והתקנות שהותקנו לפיו להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע ההסדרים(, 

מסי ועד מקומי(; לא החליט ועד מקומי על  –הסמכויות שהמועצה אצלה לו )להלן 

הטלת מסי ועד מקומי בתחומו, רשאית המועצה, לאחר שניתנה לוועד המקומי 

אם נוכחה  הזדמנות להשמיע את טענותיו, להחליט על הטלת מסי ועד מקומי כאמור

 שהם דרושים לביצוע הסמכויות שאצלה לוועד המקומי.

ועד מקומי ישתמש לצורכי הטלת מסים וארנונה כללית בשומות המועצה שנקבעו  )ב(

בתחום הנהלתו; אם אין למועצה שומות מתאימות רשאי הועד המקומי  לנכסים

 לערוך שומות.

גבו מסי הועד המקומי בידי המועצה יי , כאמור בסעיף קטן )א(,הוטלו מסי ועד מקומי )ג(

, ויועברו לוועד המקומי בניכוי הוצאות הגביה יחד עם הארנונה שהוטלה על ידה

את  אלא אם כן החליטה המועצה להסמיך את הועד המקומי לגבות החלות עליו,

 המסים האמורים, כולם או חלקם.

י העניין, על גבייתם של דיני גבייתם של מסי המועצה יחולו, בשינויים המחויבים לפ )ד(

מסי ועד מקומי; נגבו המסים בידי הועד המקומי, יהיו ליושב ראש ועד מקומי אותן 

 הסמכויות הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית המסים.

הוסמך הועד המקומי לגבות ארנונה כללית, יחולו עליו תקנות ההסדרים במשק  )ה(

נויים המחויבים לפי העניין, כאילו , בשי1993-המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג

במקום "המועצה" כתוב בהם "הועד המקומי"; הועד המקומי לא יפחית תשלומי 

ארנונה כללית אלא על פי התקנות האמורות ועל פי תקנות שיותקנו לענין זה לפי חוק 

 ההסדרים.

ישרה לא החליט ועד מקומי על הטלת מסי ועד מקומי לשנת כספים מסוימת או לא א  )ו(

המועצה מסי הועד, כאמור בסעיף קטן )א(, ישולמו בתחום הועד המקומי מסי ועד 

מקומי, בסכומים ובמועדים שנקבעו בשנה הקודמת כשהם מעודכנים ומחושבים על 

פי הדינים החלים על ארנונה כללית, אלה אם אושרו כדין ביטולם או הפחתתם של 

 מסי הועד המקומי, כולם או חלקם.

המועצה שוועד מקומי שהוסמך לגבות את מסי הועד אינו גובה אותם או  נוכחה )ז(

מתרשל בגבייתם, רשאית המועצה, לאחר שהתרתה בוועד המקומי, לגבות את מסי 

הועד המקומי במקום הועד המקומי ולהשתמש בהם בהתאם לתקציבו, לצורכי 

 היישוב.

מיוחדות, להטיל בתוך שנת הכספים המועצה רשאית, לבקשת הועד ובנסיבות   )ח(

תוספת למסי ועד, בעת התקופה שמיום האישור עד סוף שנת הכספים, ולקבוע 

 לחוק ההסדרים. 11מועדים לתשלום התוספת; הוראה זו אינה גורעת מהוראות סעיף 

 )א(, האומר כך:68ועד מקומי רשאי להטיל כל מס שהמועצה רשאית להטיל עפ"י סע'  .26

רשאית להטיל בתחום המועצה או בכל חלק ממנו את האגרות,  )א( המועצה .68

מסים(, שמועצה רשאית  -ההיטלים ודמי ההשתתפות, למעט ארנונה )להלן 

 להטילם לפי הפקודה.
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להטיל בתחומו אגרות, היטלים ודמי השתתפות, כמו  הועד המקומי רשאי הווי אומר, .27

 ארנונה כללית )בכפוף למגבלות חוק ההסדרים(. גם

לצורכי מסים ישתמש הועד המקומי בשומות המועצה לנכסים, כשבנוסף, מסי הועד המקומי  .28

 ייגבו בידי המועצה אלא אם החליטה המועצה להסמיך את הועד המקומי לגבות במקומה.

בתחום החינוך, שהוא השירות העיקרי הניתן על ידי המועצות האזוריות, הוענקה  - חינוך .29

לחוק לימוד  1על פני המועצות האזוריות, וזאת מכח סעיף  ליישובים השיתופיים עדיפות

 האומר כך: 1949-חובה, תשי"ט

 –פירושה  –"רשות חינוך מקומית" 

אותה רשות מקומית; אולם רשאי השר  -לגבי תחום שיפוטה של רשות מקומית   )א(

אדם, המקיימים מוסד חינוך -בני-לקבוע בצו שפורסם ברשומות, כי אדם או חבר

לגילאי לימוד חובה בתחום מועצה אזורית, יהיו רשות חינוך מקומית נפרדת לגבי 

שטח המוסד שיוגדר בצו, אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים, ולאחר שנתן למועצה 

 האזורית הזדמנות לטעון טענותיה;

ועד המושב, או מזכירות הקבוצה או הקיבוץ, לפי  -לגבי מושב, קבוצה או קיבוץ   )ב(

ין; ושטח המושב, הקבוצה או הקיבוץ הוא תחום השיפוט של הועד או העני

 המזכירות, לפי העניין;

ועד שהוכר, או אדם שנתמנה, על ידי השר, בצו שפורסם  -לגבי שטח אחר    )ג(

ברשומות, כרשות חינוך מקומית בשטח שתואר בצו; ואותו שטח הוא תחום השיפוט 

 ניין.של אותו ועד או של אותו אדם, לפי הע

כלומר בתחום החינוך, המועצה האזורית היא שצריכה לקבל את הסכמתם של היישובים אם  .30

( לצו המועצות האזוריות, 1)א()63ברצונה לטפל בנושאי חינוך ותרבות הנוגעים להם, סעיף 

קובע, כי על המועצה לדאוג לקידום העניינים התרבותיים והחינוכיים של תושבי 

ני תרבות וחינוך הנוגעים לישוב אחד או לישובים ילא תטפל בעני ובלבד שהמועצה" המועצה,

עדים המקומיים, שלהנהלתם נתונים הישובים הנוגעים ויתה דעתם של הויאחדים אלא אם ה

 .בדבר, נוחה מטיפול כזה"

 

 

א לצו קובע , כי ועד מקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות 132סעיף   - ביקורת חשבונות .31

בעצמו או באמצעות המועצה. על ועד מקומי שהחליט לפעול בעצמו לביצוע שהואצלו לו 

סמכויותיו, שהן, בין היתר, התקשרויות עם נותני שירותים וספקים שונים, יחולו סעיפים 

 ד לצו:134-ג ו134



 

21 
 

)א( חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף  ג134

והוא יגיש למועצה דוח על  שמינתה לכך המועצה חשבוןא יבוקרו בידי רואה 132

 העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה. ;פעולותיו של הועד המקומי

 )ב( הועד המקומי יישא בעלות שכרו של רואה החשבון.

 -א132)א( ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף  ד.134

 ;ם להוראות החלות על חשבונות המועצה( חשבונותיו יתנהלו בהתא1)

( יגיש למועצה, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת 2)

הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים  ;כספים לגבי שנת הכספים שחלפה

ימים  14הכספי תופץ לכל תושבי הישוב בתוך תמצית הדוח  ;מתום שנת הכספים

      .ועצהמהגשת הדוח למ

 

 
 פיקוח המועצה האזורית על הועד המקומי 

 

 פיקוח המועצה האזורית על הועד המקומי בא לידי ביטוי במספר סעיפים בצו:

 )ז( לצו;-)ה(106סעיף  -בחירת קרובי משפחה לוועד  .32

. )ה( ראה ראש המועצה כי לוועד מקומי נבחרו קרובי משפחה, ישלח להם הודעה 106

רשום, לפי מעניהם הידועים האחרונים; כל אחד מחברי הועד המקומי על כך בדואר 

ימים לראש המועצה על נכונותו  14שנשלחה אליהם הודעה כאמור, יודיע בתוך 

 להתפטר מתפקידו או על סירובו לעשות כן. 

)ו( התפטרות חבר ועד שהודיע על נכונותו להתפטר, תיכנס לתוקף עם מסירת הודעתו 

 לידי ראש המועצה.

)ז( לא הודיע חבר ועד כנדרש בסעיף קטן )ה( וראה ראש המועצה שבוועד ממשיכים 

לכהן קרובי משפחה, יודיע לכל חבר כאמור על התפנות מקומו במועצה ויפרט את 

 הסיבות לכך.

אם וועד מקומי אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו או שאינו מנהל כשורה   -ועד נחשל  .33

המועצה האזורית, באישור הממונה, להורות על בחירת ועד  את תחום שיפוטו, רשאית

ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות וועד מתוך אנשים שכשרים להיות חברי וועד או 

למנות וועדה למילוי תפקידי הוועד המקומי, ובלבד שמימון פעילותו של הוועד ייעשה 

 לצו: 127מתקציב הוועד המקומי. וכלשון סעיף 

מועצה כי ועד מקומי אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו לפי הפקודה, נראה ל .127

צו זה או כל דין אחר, או שאינו מנהל כשורה את תחום שיפוטו, רשאית היא, באישור 

הממונה, להורות על בחירת ועד ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות, לאחר התייעצות 

וך אנשים שכשרים להיות חברי ועד או עם הגופים הציבוריים הנוגעים בדבר, ועד מת
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למנות, לאחר התייעצות כאמור, ועדה למילוי תפקידי הועד המקומי, ובלבד שמימון 

 פעילותו של הועד הממונה ייעשה מתקציב הועד המקומי.

אם הוועד המקומי נמנע ממילוי חובתו או ביצוע עבודה שהוטלה  - ועד המסרב למלא חובה .34

האזורית לצוות על הוועד לבצע את חובותיו. אם הוועד המקומי עליו, רשאי ראש המועצה 

יפר צו זה, רשאי ראש המועצה, באישור הממונה, למנות אדם לביצוע העבודה או מילוי 

א' 127החובה ולהורות כי ההוצאות והשכר ייפרעו מתקציב הוועד המקומי. וכלשון סעיף 

 לצו:

ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו א. )א( ראה ראש המועצה שוועד מקומי נמנע 127

עליו בצו זה או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנו בצו למלא את החובה או לבצע את 

 העבודה בתוך הזמן הנקוב בצו. 

)ב( לא מילא הועד המקומי אחר הצו בתוך הזמן האמור בו, רשאי ראש המועצה, באישור 

העבודה כאמור, לקבוע את השכר  הממונה, למנות אדם למילוי החובה או לביצוע

 שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מתקציב הועד המקומי.

 )ב( לצו:132סעיף  -נטילת סמכות מועד מקומי .35

 )א( לוועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, …

אמור בסעיף קטן )א( ובלבד )ב( המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לוועד המקומי כ

 שנתנה לוועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 ב לצו:132סעיף  -בוועד המקומי מינוי עובדים .36

)א( ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד 

 שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.

 באישור המועצה. מקומי אלא)ב( לא יתמנה אדם לעובד של ועד 

 

אם ראתה המועצה, כי הוועד מקומי שהוסמך לגבות את מיסי  -הטלת וגביית מסי ועד מקומי .37

הועד אינו גובה אותם או מתרשל בגבייתם, היא רשאית, לאחר שהתרתה בוועד המקומי, 

סעיף  וכלשוןלבטל את אצילת הסמכות שניתנה ולגבות את מיסי הועד המקומי במקומו. 

 )ז(, )ח( לצו:133

)ז( נוכחה המועצה שוועד מקומי שהוסמך לגבות את מסי הועד אינו גובה אותם או מתרשל  

לגבות את מסי הועד , לאחר שהתרתה בוועד המקומי ,רשאית המועצה בגבייתם,

 במקום הועד המקומי ולהשתמש בהם בהתאם לתקציבו, לצורכי היישוב. המקומי

להטיל בתוך שנת הכספים  , לבקשת הועד ובנסיבות מיוחדות,יתהמועצה רשא )ח(

, בעת התקופה שמיום האישור עד סוף שנת הכספים, ולקבוע תוספת למסי ועד

לחוק  11מועדים לתשלום התוספת ; הוראה זו אינה גורעת מהוראות סעיף 

 ההסדרים.
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 התקשרויות עם קבלנים וספקים  -המקומי  חובת מכרזים בועד

 
 :כי, קובע האזוריות המועצות לצו( ה)63 סעיף .38

 מסוים לעניין, כלל דרך, מקומי לוועד וסמכויותיה מתפקידיה לאצול רשאית תהא המועצה   

 וסעיף  זה לצו 134-ו 68(, 11()א)63 סעיפים פי על סמכויותיה למעט, עניינים של לסוג או

 ... מקרקעין להפקיע וסמכות, לפקודה 22

 :המקומי הועד של סמכויותיו ייקבעו כיצד מגדיר, האזוריות המועצות לצו( א)132 סעיף .39

 ככל, 63 סעיף לפי, שבתחומה המועצה סמכויות כל, הנהלתו בתחום יהיו מקומי לוועד   

 התנאים לרבות, בה שנקבעו לתנאים ובהתאם החלטתה פי על המועצה לו שאצלה

 שימוש לעשות רשאי יהיה המקומי הועד(; ה)63 לסעיף ובכפוף אלה בסמכויות והמגבלות

 ולחוקי לוועד עליהן שהודיעה המועצה להחלטות סתירה בכך יהיה שלא ככל, בסמכויותיו

 .שלה העזר

  בראש מותנית, וספקים קבלנים עם להתקשר המקומי הועד של יכולתו, שלמעשה כך .40

 עם להתקשר יכולתו נגזרת שמהן, סמכויות לו תאציל האזורית שהמועצה בכך ובראשונה

 .וספקים קבלנים

    המועצות לצו 89 לסעיף מגיעים אנו, המקומי לועד הואצלו אכן אלו וסמכויות במידה .41

 המועצה חובת נקבעה ובו, לצו( ג)132 בסעיף מקומיים ועדים על הוחל אשר, האזוריות

 :מכרזים באמצעות בהסכמים להתקשר – המקומי והועד - האזורית

 עבודה לביצוע או טובין להזמנת, טובין או מקרקעין להעברת בחוזה המועצה תתקשר לא 

 וקבלת מכרזים בדבר הוראות" עניינה אשר) השנייה שבתוספת להוראות בהתאם אלא

 .(.ב.א -" הצעות

 לפרסם המקומי הועד חייב מקרים באילו הקובעות ההוראות - פשוטה הדברים ומשמעות .42

 .האזוריות המועצות צו של השנייה בתוספת מצויות, מכך פטור הוא מקרים ובאילו מכרז

 הסעיפים בציטוט ונסתפק, במלואה נביאה לא, השנייה התוספת של אריכותה מפאת .43

 יש", מועצה" שמופיע מקום כשבכל, וספקים קבלנים עם ההתקשרות לעניין הרלוונטיים

 ".מקומי ועד" מופיע כאילו לראות

 הסכומים ואת, מעודכנים אינם בתוספת המפורטים הסכומים - להדגיש חשוב קודם עוד אך .44

 בענייני סכומים עדכון" המכונה אקסל בקובץ בקלות באינטרנט לאתר ניתן המעודכנים

 את גם נציין, סכום מופיע בהם הסעיפים בכל, הנוחיות ולצורך, זאת עם יחד". מכרזים

 .זו הרצאה למועד נכון המעודכן הסכום

  

 מכרז  מניהול המקומי  הועד  פטור מקרים בהם

 מקומי ועד רשאי מקרים באילו קובע האזוריות המועצות לצו השנייה לתוספת 3 סעיף .45

 :ההרצאה לנושא הרלוונטיים מתוכו הסעיפים תתי ולהלן, מכרז ללא בחוזה להתקשר

 :אלה חוזים מסוג הוא החוזה אם, מכרז ללא בחוזה להתקשר רשאית אזורית מועצה
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 אזורית ובמועצה ₪ 69,900 על עולה אינו שערכו עבודה לביצוע או טובין להעברת חוזה( 3)

 או  טובין להזמנת, טובין להעברת חוזה – אלף עשרים על עולה בה התושבים שמספר

הסכומים המפורטים  -חשוב להדגיש ) ₪ 141,600 על עולה אינו שערכו עבודה לביצוע

, ואת הסכומים המעודכנים ניתן לאתר באינטרנט מתעדכנים מעת לעת בכללי המכרזים 

 ("בקובץ המכונה "עדכון סכומים בענייני מכרזים

  או , טובין לאותם בארץ היחיד הספק עם הנערך עבודה לביצוע או טובין להזמנת חוזה( 4)

 זה לעניין מינתה שהוועדה המומחה אם, העבודה אותה לביצוע בארץ היחיד המומחה עם

 ;בארץ היחידי הוא מומחה או ספק אותו אכן כי, הוועדה באישור, בכתב, קבע

 ;ספרותית או אמנותית, מדעית עבודה לביצוע חוזה( 5)

 מתקשרת האזורית שהמועצה דחופה עבודה לביצוע או טובין של דחופה להזמנה חוזה( 6)

 ;רכוש או נפש להצלת בו

, מיוחדים אמון יחסי או, מיוחדים ומומחיות ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע חוזה( 8)

 ;באלה כיוצא ועבודות ייעוץ, שמאות, מדידה,  פיקוח, תכנון  עבודות: כגון

 ;מכרז ללא לערוך התיר שהשר עבודה לביצוע או טובין להזמנת חוזה( 11)

 הדרכים מן באחת להיות יכולה ממכרז בפטור וספקים קבלנים עם התקשרות, כן אם .46

 :הבאות

 ;₪ 69,900 על עולה שאינו בסכום בחוזה מדובר, תושבים 20,000 עד המונה מקומי בוועד. א

 שתחת היישוב תושבי למספר בהתאם נקבע המכרז סכום כי, להדגיש חשוב, ראשית  •

-מ למעלה המונה אזורית מועצה בתחומי המקומי הועד והיות, המקומי הועד סמכות

 .זו עובדה לשנות כדי בה אין, תושבים 20,000

 5 סעיף גם תוקן, המכרז חובת לעקיפת כדרך החוזה מפיצול חשש וקיים מאחר, ושנית  •

 :כך האומר השנייה לתוספת

 לביצוע או, טובין אותם להזמנת חוזים במספר אחד בזמן להתקשר אזורית מועצה עמדה

 לעניין - היו כאילו חוזים אותם כל את יראו, אחת שלמה עבודה למעשה המהוות עבודות

 .אחד חוזה - זו תוספת

 ;בארץ היחידים המומחה או הספק עם בחוזה מדוברב. 

 ;ספרותית או אמנותית, מדעית עבודה לביצוע בחוזה מדובר   .1

 ;רכוש או נפש הצלת לצורך הנדרש דחוף בעניין מדובר .2

 ;מיוחדים אמון יחסי או מיוחדת מומחיות הדורשת עבודה בביצוע מדובר .3

 ;מכרז ללא לערוך התיר שהשר מסוג בחוזה מדובר .4

 :הבאים הדברים את הרציג שמואל אומר זה פטור בסעיף לשימוש בנוגע

 לגדרם נופלים שאינם קיצוניים למקרים שמור זה פטור בסעיף השימוש כי, ספק מכל נעלה"...

 .להם מתאימה אינה המכרז שיטת כי סבור הפנים וששר בצו המצוינים הפטורים של
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 וספציפי זהיר באופן להיעשות חייבת, זה פטור סעיף פי-על היתר במתן שימוש עשיית, לדעתנו

 ...". מכרז לפרסום החובה לעקיפת וגורף כללי היתר בו לראות ואין, מקרה ולכל חוזה לכל

 יבחר המקומי הועד אך, ממכרז פטור קיים בהם במקרים אף כי, לציין חשוב זו נקודה לסיום .47

 הכותרת את יישא לא ההליך אם ואף, הצעות לקבלת שהיא דרך בכל מציעים למספר לפנות

 הצדק ועקרונות, הציבורי המשפט של הבסיסיים הכללים זה הליך על יחולו עדיין", מכרז"

 (.ב"וכיוצ שקיפות, שוויון) הטבעי

 

  

 בו להסתפק  המקומי הועד  רשאי מקרים  ובאילו, זוטא מכרז מהו

 להסתפק מקומי ועד רשאי מקרים באילו קובעים השנייה לתוספת( 1א)8-ו( א)8 סעיפים .48

 :זוטא במכרז

 על עולה שערכו עבודה לביצוע או טובין להזמנת בחוזה להתקשר רשאית אזורית מועצה( א)

 (.זוטא מכרז - להלן) פומבי שאינו מכרז פי על, ₪ 349,700 על עולה אינו אולם, ₪ 69,900

 בחוזה להתקשר רשאית אלף עשרים על עולה בה התושבים שמספר אזורית מועצה( 1א)

, ₪ 691,700 על עולה אינו ואולם ₪ 141,600 על עולה שערכו, עבודה לביצוע או טובין להזמנת

 .זוטא מכרז פי על

 עוסקים אנו כאשר, תושבים 20,000-מ למעלה המונה מקומי בועד מדובר אין עוד כל, כן אם .73

 המקומי הועד רשאי(, מ"מע כולל לא) ₪ 349,700-ל ₪ 141,600בין  הנע בסכום בהתקשרות

 .זוטא מכרז באמצעות בו להתקשר

 :השנייה לתוספת 8 סעיף של הסעיפים תתי שאר עונים כך על? זוטא מכרז מהו אך .74

 רשאים אשר, וקבלנים ספקים של רשימה תנהל.( ב.א – המכרזים ועדת) הועדה( ב)

 והקבלנים הספקים אל יפנו שלפיהן המידה אמות את ותקבע, זוטא במכרז להשתתף

 לצרפו לבקש רשאי קבלן או ספק כל; הציבור לעיון פתוחה תהיה הרשימה; האמורים

 כאמור ספק או קבלן לצרף שלא הועדה החליטה; בבקשתו תדון והועדה האמורה לרשימה

 תחליט לא; החלטתה את תנמק, מהרשימה קבלן או ספק למחוק החליטה או, לרשימה

 .בפניה טענותיו את להביא קבלן או ספק לאותו שאפשרה לאחר אלא הועדה

 והקבלנים הספקים רשימת את המועצה ולמבקר למועצה לשנה אחת תמציא הועדה( ג)

 במכרזי זה סעיף לפי אליהם פנה המועצה שראש והקבלנים הספקים פירוט וכן, כאמור

 .בו הכלולים והקבלנים הספקים לעיון פתוח יהיה האמור הפירוט; זוטא

 משלוח ידי על תיעשה, ברשימה הכלולים קבלנים או לספקים זוטא מכרז על הודעה( ד)

 המועצה מזכיר בידי הנמען לידי מסירה ידי על או, מסירה אישור עם רשום בדואר הודעה

 :להלן הפירוט לפי, זה יןילענ הסמיך שהוא מי או
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 אזורית ובמועצה ₪ 174,700 על עולה ואינו ₪ 69,900 על עולה המוצע החוזה של ערכו אם( 1)

 ₪ 141,600 על עולה המוצע החוזה של ערכו אם, אלף עשרים על עולה בה התושבים שמספר

 ;ברשימה הכלולים לפחות קבלנים או ספקים לארבעה - ₪ 345,600 על עולה אינו ואולם

 ובמועצה ₪ 349,400 על עולה ואינו ₪ 174,700 על עולה המוצע החוזה של ערכו אם( 2)

 על עולה המועצה החוזה של ערכו אם, אלף עשרים על עולה בה התושבים שמספר אזורית

 הכלולים לפחות קבלנים או ספקים לששה - ₪ 691,700 על עולה אינו ואולם ₪ 345,600

 .ברשימה

 את לשלוח המועצה ראש רשאי(, ד) משנה לסעיף( 2)-ו( 1) בפסקאות האמור אף על(  ה)

 או ספקים ואין לארץ בחוץ נמצא עסקם מקום אם, לפחות קבלנים או ספקים לשני ההודעה

 .הנדרשים לעבודה או לטובין בארץ אחרים קבלנים

 או ספק כל זוטא במכרז להשתתף רשאי יהיה(, ה)-ו( ד) קטנים בסעיפים האמור אף על( ו)

 תוך המכרז מסמכי את והגיש זאת ביקש אם, המוצע החוזה לסוג ברשימה הכלול קבלן

 ."הצעות להגשת שנקבע המועד

 אינו והוא, ל"הנ בסכומים בהתקשרות העוסק מכרז הינו זוטא מכרז כי, עולה אלה מסעיפים. 75

 ועדת של ברשימה המצויים לקבלנים או לספקים הצעות להציע הזמנה נשלחת – קרי, פומבי

 .אישית במסירה או רשום דואר באמצעות וזאת, המועצה של המכרזים

. ההתקשרות של בערכה היא אף תלויה להודיע יש שלהם והספקים הקבלנים מספר, בנוסף. 76

 בין הנע בסכום התקשרות על ומדובר במידה, תושבים 20,000 עד המונה מקומית ברשות, כך

, ברשימה הכלולים ספקים או קבלנים לארבעה לפחות להודיע יש ₪ 174,700-ל ₪ 69,900

 לפחות להודיע יש ₪ 349,400-ל ₪ 174,700 בין הנע בסכום התקשרות על ומדובר ובמידה

 .ברשימה הכלולים קבלנים או ספקים לשישה

 לא אם אף, זוטא במכרז להשתתף רשאי יהיה ברשימה הכלול קבלן או ספק כל, זאת עם יחד .77

 המועד תוך המכרז מסמכי את והגיש זאת ביקש אם, הצעה להציע הזמנה אליו נשלחה

 .ההצעות להגשת שנקבע

 זוטא מכרז) בעצמו המכרזים ענייני את לנהל המעוניין מקומי ועד כי, להבהיר חשוב זה בעניין .78

 המופיעות הרלוונטיות להוראות בהתאם ולנהלה מכרזים ועדת להקים נדרש(, פומבי ומכרז

 .האזוריות המועצות לצו השנייה בתוספת

 

 

 

 לעשות ייבחר אם עצמו משל מכרזים ועדת מהקמת להימנע יכול מקומי ועד, זאת עם יחד .79

 האזורית. המועצה של המכרזים בוועדת שימוש

 המועצות לצו א132 בסעיף מצוי המועצה של המכרזים בוועדת לשימוש המשפטי המקור .80

. המועצה באמצעות לו שהואצלו הסמכויות את לבצע רשאי מקומי ועד כי הקובע, האזוריות

 :הסעיף לשון וכך
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 באמצעות או בעצמו לו שהואצלו הסמכויות לביצוע לפעול רשאי המקומי הועד( א)א132"

 .המועצה

 לבצע בבקשה אליה לפנות הוא רשאי המועצה באמצעות לפעול המקומי הועד החליט( ב)

 .המאושרת תקציבו במסגרת, בתחומו פעולות

 הפעולה לביצוע הדרוש כל את תעשה(, ב) קטן בסעיף כאמור פניה המועצה קיבלה( ג)

 כאמור פעולות; העניין לפי, שירותים או טובין לרכישת התקשרות לרבות, המבוקשת

 ."המקומי הועד של המאושר מתקציב ימומנו

 הועד החלטת פי על לפעול מחויבת והיא בנושא דעת שיקול כל אין למועצה, הדברים פני על .81

 .המקומי הועד של תקציבו מתוך, כך לשם הדרוש כל את ולעשות המקומי

 

 המקומי  הועד ידי על פומבי מכרז ניהול

 עוסקים אשר במקרים או, לעיל שהובאו הפטור סעיפי תחת נופלים אינם אשר במקרים .82

 .פומבי מכרז לנהל המקומי הועד על, זוטא מכרז עריכת מאפשר שאינו גבוה בסכום בחוזה

 :שבהם במרכזיים רק נתמקד כן ועל, ומגוונים רבים פומבי מכרז של תנאיו .83

 המועצה ראש יפרסם, פומבי מכרז הטעון בחוזה להתקשר אזורית מועצה רצתה( א. )9

 :יפורטו ובה כך על הודעה

 ; המוצע החוזה נושא תיאור(    1)

 ;המכרז מסמכי להגשת האחרון והמועד המקום(    2)

 .המכרז מסמכי וטפסי נוספים פרטים לקבלת המקום(    3)

 לפחות יומיים עיתונים בשני פרסומה ידי על תיעשה פומבי מכרז על הודעה( ב)

 .העברית בשפה הוא לפחות מהם שאחד, בישראל הנדפסים

 להשתתף המבקש אדם לכל ימציא לכך הסמיך שהוא מי או המועצה ראש( א. )10

 שראש אדם ולכל(, ו)8 בסעיף כאמור בקשתו פי על, זוטא במכרז או פומבי במכרז

 :להלן המפורטים המכרז מסמכי את, זוטא מכרז על בהודעה אליו פנה המועצה

 ;במכרז להשתתפות מוקדמים תנאים לרבות, המכרז תנאי( 1)
 ";במכרז המשתתף הצעת מסמך" נוסח( 2)
  ;המוצע החוזה של נוסח( 3)

 ; תשלום ותנאי זמנים לוח( 4)

 בסעיף שפורטו כפי, המכרז במסמכי לעיין אדם לכל ושווה סבירה הזדמנות תינתן( ד) 

 .לגביהם הסברים ולקבל בנכס לבקר(, א) קטן

 המועד, ותנאיו המוצע החוזה בנושא בהתחשב ייקבע המכרז מסמכי להגשת המועד.  12

 אולם, ההודעה פרסום  מיום ימים 90-מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם לא יהיה

-מ המאוחר המכרז מסמכי להגשת אחרון מועד לקבוע המכרזים ועדת ראש יושב רשאי

 . האמור הפרסום מיום ימים 90
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 כמפורט המכרז מסמכי את האזורית למועצה יגיש במכרז להשתתף המעוניין( א. )13

 רואה או השומה פקיד אישור כגון, המועצה ראש שידרוש מסמך  כל וכן(, א)10 בסעיף

 נדרשו; באלה וכיוצא הקבלנים בפנקס רישום אישור, כחוק ספרים ניהול בגין חשבון

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהפכו - כאמור מסמכים

 מעטפת בתוך שהומצאו הטפסים גבי על ויוגשו המציע בידי ייחתמו המכרז מסמכי( ב)

 המסמכים ; המכרז בתנאי שנקבעו ובמועד בדרך, היטב סגורה כשהיא, המכרז

 .עותקים בשני יוגשו( 6)-ו( 2()א)10 בסעיף המפורטים

 משלוח של במקרה המכרז מסמכי להגשת המועד תום לאחר ימים 7 לפני לא( א. )15

 האנשים בידי המכרזים תיבת תיפתח, מועד אותו מתום ימים 14-מ יאוחר ולא, בדואר

 (.א)14 בתקנה כאמור שהוסמכו

 .במכרז הזוכה נקבע בטרם במכרז משתתף עם ומתן משא ינוהל לא. א18

 לברר כדי הצעה בעל להזמין רשאית הועדה, א18 סעיף בהוראות לפגוע מבלי( א. )19

 החלטה  כל לצורך לה הדרושים אחרים פרטים וכן, שהגיש המכרז במסמכי פרטים

 .זו לתוספת בהתאם

 וראש, כך על החליטה המכרזים ועדת אם, מכרז לבטל רשאית האזורית המועצה( א. )3

 .החלטתה את אישר המועצה

 כך ולצורך, מכרזים בענייני המשפט בתי פסיקת את להכיר מעניין, הללו לתנאים מעבר .84

. ג; זהות הצעות בין הכרעה. ב; הבנקאית הערבות של חשיבותה. א: נושאים בשלושה נתמקד

 ;תכסיסנית הצעה ומהי

 

 הבנקאית הערבות חשיבות .85

 ללמוד ניתן, ש"ביהמ לה שמייחסים הרב והמשקל הבנקאית הערבות של חשיבותה על 85.1

, 2012 מינואר העליון המשפט בית של ד"פס הוא שבהם הבולטים ואחד, רבים ד"מפס

 [.12]אפקון בעניין

 אשר, אפקון חברת של ערבותה תוקף את העליון המשפט בית בחן הדין פסק במסגרת 85.2

 שמדובר מכיוון. במכרז הנדרש מן עודפים ימים 19 כללה שכן, מיטיבה ערבות הייתה

 אשר , מרעה כערבות דינה מטיבה ערבות של דינה האם, השאלה עולה, מטיבה בערבות

 ?לאו אם, ההצעה את פוסלת

 אך, מטיבה ערבות לבין מרעה ערבות בין מהותיים הבדלים קיימים כי, ברור אמנם 85.3

, בערבות פגמים בדבר בהתדיינויות למעט מנת ועל, משפטית מדיניות שיקולי של מטעמים

 לפסול כדי, כעיקרון, בה יש מטיבה ערבות גם לפיו חד כלל לקבוע ראוי כי, המשפט בית סבר

, מצומצמים חריגים לכלל שייתכנו והבהיר דבריו סייג המשפט בית. במכרז ההצעה את

 '.וכד סופר טעות, קולמוס פליטת בדמות

 לאפקון נתנה לערבות ימים 19 שהוספת נראה לא כי, המשפט בית קבע, דבר של בסופו 85.4

 לבעל כלשהו נזק לגרום עלולה הייתה שהיא או, מתכסיסנות נבעה שהיא, כלשהו יתרון
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 פסלותה בדבר העקרונית ההכרעה את ליישם יש, זה במקרה גם, זאת עם יחד אך, המכרז

 שכן, אפקון בחברת ייפגע הדבר שלפנינו הספציפי במקרה אם אף, וזאת, מטיבה ערבות של

 .הספציפי למכרז מעבר להסתכל יש

 

 "זהות הצעות" בין הכרעה  .86

 המכרז מסמכי אשר, יותר או הצעות שתי ניצבות המכרזים ועדת בפני כי, קורה לעיתים 86.1

 ".זהות הצעות" - המכרז לעניין עדיפה ההצעות מבין מי להכריע מאפשרים אינם

 הצעות" של במקרה ההכרעה דרך את לקבוע מאוד עד רצוי, המכרז שבניסוח, כמובן 86.2

 .התמחרות של בדרך אם ובין הגרלה של בדרך אם בין -" זהות

 ודרך", זהות הצעות" של מקרה ניצב המכרזים ועדת בפני כאשר לפעול יש כיצד אך 86.3

 על מצביעות אינן במקרה המשפט בתי פסיקות? המכרז במסמכי נקבעה לא ההכרעה

 .אחת גישה

 נכלל לא הדבר אם אף, הגרלה לבצע יש שכזה במקרה כי, נקבע[ 13]רויזמן בעניין, מחד 86.4

 כי, המשפט בית סבר[, 14]עתאמלה כרם בעניין, מאידך אך, המכרז במסמכי במפורש

 לא, המכרז כלל בתנאי נזכרת לא הגרלה באמצעות הזוכה בחירת של האפשרות כאשר

 של בעיצומה הגרלה עריכת על ולהחליט ההליך כדי תוך" המשחק כללי" את לשנות ניתן

 .ההגרלה את ולהכשיר להועיל יכולה לא הצדדים הסכמת וגם, בהצעה הזוכה הבחירה

 

 תכסיסנית הצעה  .87

 הציע מסוים שמציע סבורה המכרזים ועדת כאשר, השנייה לתוספת( א)20 סעיף פי על 87.1

 שלא להחליט רשאית היא המציע מצד לב תום בחוסר נגועה - קרי, תכסיסנית הצעה

 :מליבו ד"בפס יפה שנאמר וכפי, הגיש הוא אשר המכרז במסמכי עוד לדון

 הטעיה דרך על בין – נאות בלתי באורח המכרז בעל על להערים שמנסה מי, אכן

; הסף על תיפסל שהצעתו הוא ראוי –" תכסיסנות" דרך על ובין ומכוונת מחושבת

 אין. הטרקלין אל נכניסנו שלא שכן כל לא, המכרזים לבית מחוץ אל המסדרון מן נגרשנו

 לכפו מי, הדרך בתחילת כבר להטעות מבקש פלוני ואם, אחת בכפיפה נחש עם דר אדם

, עונשו כן כחטא? הדרך בהמשך גם ויכזב ישקר לא פלוני אותו כי, יתקע המכרז בעל של

 [15".]למחנה מחוץ אל עצמו את ימצא כזב הצעות והמציע

? לגיטימית הצעה לבין בינה ולהכריע לזהותה ניתן וכיצד, תכסיסנית הצעה בדיוק מהי 87.2

 :כי, לומר ניתן אך, ברורה ואינה קשה לכך התשובה

" תכסיסנות" להיות חייבת – הסף על הצעה לפסילת להביא שבכוחה תכסיסנות"

 [.16"]במכרז מציעים כנגד לב-תום בהיעדר, יושר באי, ברמייה הטבולה

 העמסת" מסוג תכסיסנות להלן נדגים ואנחנו, תכסיסניות הצעות של סוגים מספר ישנם 87.3

 היא בפועל כאשר, זולה היא שלפיו שווא מצג המכרז לעורך להציג המיועדת", מחירים

, במיוחד גבוהים מחירים מהפריטים לחלק משלב שהמציע כך ידי על, וזאת, יקרה

 העלויות לבין התמחור בין התאמה שיש מבלי, במיוחד נמוכים מחירים אחרים ולפריטים

 .העבודה של הריאליות
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 יכולים הם, תכסיסנית בהצעה שמדובר מזהים המכרזים ועדת או המשפט בית כאשר 87.4

 הצעתו מאחורי לעמוד יכולתו – קרי, )המציע של הפיננסית ואיתנותו, ההצעה את לפסול

 [.17]זאת לשנות כדי בה אין(, להפסדים אותו תגרור אשר כהצעה תתברר היא אם אף

 

 

 :טבלה מסכמת הרלוונטית למועצה אזורית גליל תחתון

 .ממכרז פטור – ₪ 69,900עד שירותים רכישת, עבודה בחוזה התקשרות •

 .מציעים 4 – זוטא מכרז – ₪ 174,700 – 69,900 שירותים רכישת, עבודה בחוזה התקשרות •

 .מציעים 6 – זוטא מכרז – ₪ 349,700 – 174,700 שירותים רכישת, עבודה בחוזה התקשרות •

 .פומבי מכרז – ₪ 349,700 מעל שירותים רכישת, עבודה בחוזה התקשרות •

 .אדם כוח מכרז – עובד העסקת •
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 גבעת אבני  - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 

 כן. מארק וואלך, מני כהן, אמנון חן 
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2 
 

האם הוועדים קיבלו הנחיות  
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 מונתה ע"י המועצה. קיבלנו הנחיות. אולם הוועדה  

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 כן

 בתיוק  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 באחריות הוועדה להעביר את הדוחות למועצה. 

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

 לפחות ישיבה בחודש. 

 לישיבות? כיצד מתבצע זימון   7
 

באמצעות אס.אם.אס וזימון מסודר היוצא במייל לכל חברי  
 הוועד כולל נציגי הישוב במליאת המועצה. 

האם בהזמנות מצוין סדר יום   8
 מראש? 

 כן

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

כן. בתיק פרוטוקולים. ובמקביל, קלסר רישום פרוטוקול  
 ידני. 

 הם מורשה החתימה? מי  10
 

 יו"ר הוועד + גזבר הוועד + חברת וועד  

 האם מונה לוועד רואה חשבון? 11
 אם כן מי מונה

לא. אך קיימת התקשרות עם רו"ח המבצע את הנה"ח של  
 הוועד + דוחות ראיית חשבון באופן סדיר 

האם דוחות רו"ח נשלחים   12
 למועצה בכל שנה? 

 

 כן

כל  האם הועד המקומי מגיש ב 13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

לפני תחילת כל שנה. בהתאם לבקשת המועצה ובהתאם  
 לישיבות המליאה לאישור תקציב. 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
לוועד בנפרד מהליך אישור  

הועד ובאופן ברור שידעו  תקציב 
מה תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 כן

האם קיים לוועד חשבון בנק נפרד   17
 לפעילותו? 

 
 
 

 כן

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הוועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 
 

 ע"ש הוועד המקומי 

האם קיימת הפרדה בין ניהול   19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 גבעת אבני הנו ישוב קהילתי ואין לו אגודה שיתופית. 

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 כן
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האם קיים נוהל מסודר לבחירה  21
 ומינוי עובדים? 

 כן

22 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 להעסיק עובדים? 

 כן

מבנה הציבור  מי הבעלים על  23
 בישוב? 

שייך למועצה, אך ישנם מבני ציבור שניתנו לוועד לתפעול.  
מלבד בריכת השחייה, מגרש הטניס והמקלטים שנבנו  

 מכספי התושבים ושייכים לוועד המקומי. 

האם כל הכספים שנתקבלו   24
מהמועצה דווחו בדוחות הכספיים  

המבוקרים של הועד המקומי או  
ת  שהועד הוא צינור להעבר

 כספים לאגודה השיתופית? 
 

כן. כלל הכספים נרשמים בדוחות הכספיים של הוועד ואין  
 לישוב אגודה שיתופית.  

האם הועד מטיל ארנונה על   25
 התושבים? 

 

 כן

 אם כן כיצד מחושבת הארנונה? 26
 

בהתאם לצו מסי ארנונה הנדרש עפ"י דין לפי חוק  
 ההסדרים במשק. 

מהמועצה ,  האם נתקבל אישור  27
 משר הפנים ומשר האוצר? 

 

 כן

28 
 

האם הוועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 כן

האם הוועד מכיר את צו המועצות   29
 האזוריות? 

 כן

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 כן

התקשרויות לביצוע  האם  31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

 תשתיות ציבוריות שייכות למועצה האזורית 

32 
 

היכן נמצא התיעוד למכרזים,  
 להצעות ולהתקשרויות? 

 בתיוק 

33 
 

האם וועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

 כן

34 
 

 על בסיס שותף באתר הישוב   תדירות העדכון? אם כן מהי 

 

 

 

 קישכפר   - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 

מונתה ועדת ביקורת בהרכב צפי פלג,דליה יובל,ניבה  
 גרוספלד 
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2 
 

קיבלו הנחיות    האם הועדים 
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 כן

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 כן

 במזכירות ובמועצה  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 כן

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

 שבועות  3-אחת ל

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  7
 

 במייל ובהודעה טלפונית 

האם בהזמנות מצויין סדר יום   8
 מראש? 

 כן

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

מנוהל פרוטוקול לכל ישיבה והפרוטוקולים נשמרים  
 במזכירות 

 מי הם מורשה החתימה?  10
 

 יו"ר הועד וגזבר הועד 

 האם מונה לועד רואה חשבון? 11
 מונהאם כן מי 

 כן רוני פלג מכפר תבור 

האם דוחות רו"ח נשלחים   12
 למועצה בכל שנה? 

 

 כן

האם הועד המקומי מגיש בכל   13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

 נובמבר מדי שנה–בחודשים אוקטובר 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
לועד בנפרד מהליך אישור תקציב  

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 כן

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   17
 לפעילותו? 

 

 כן

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 
 

 הועד המקומי ע"ש 

האם קיימת הפרדה בין ניהול   19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 כן

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 

 כן

 כןהאם קיים נוהל מסודר לבחירה  21
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 ומינוי עובדים? 

22 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 להעסיק עובדים? 

 כן

הציבור  מי הבעלים על מבנה  23
 בישוב? 

 האגודה החקלאית 

האם כל הכספים שנתקבלו   24
מהמועצה דווחו בדוחות  

הכספיים המבוקרים של הועד  
המקומי או שהועד הוא צינור  

להעברת כספים לאגודה  
 השיתופית? 

 

 כל הכספים דווחו בדוחות המבוקרים 

האם הועד מטיל ארנונה על   25
 התושבים? 

 

 כן

 נונה?אם כן כיצד מחושבת האר 26
 

 לפי הנחיות משרד הפנים 

האם נתקבל אישור מהמועצה ,   27
 משר הפנים ומשר האוצר? 

 

 כן

28 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 כן

האם הועד מכיר את צו המועצות   29
 האיזוריות? 

 כן

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
המועצות  וקבלנים הינה לפי צו 

 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 כן

האם התקשרויות לביצוע   31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

 כן

32 
 

היכן נמצא התיעוד למכרזים,  
 להצעות ולהתקשרויות? 

 במזכירות הישוב 

33 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 בעשייה? הציבור 

 כן

34 
 

 אחת לחודשיים   אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

 

 

 דמס - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 
 

 כן. לאחרונה התחלפו חברי ההרכב. 
 עציון אושרי 

 הוועדה( ינון פרידלנדר )יו״ר 
 חיים וייצמן 
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2 
 

האם הועדים קיבלו הנחיות  
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 . כן

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

ייצא   2015כן. טרם יצא דוח מטעם הוועדה הנוכחית.דוח 
 בסופ השבוע הקרוב. 

 במזכירות בתיק המיועד לוועדת ביקורת  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

דוחות ועדת הביקורת  האם  5
 נשלחו למועצה? 

 

 כן. ע״פ בקשת המועצה 

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

 אחת לשבוע. 

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  7
 

 המועד הינו קבוע. 

האם בהזמנות מצויין סדר יום   8
 מראש? 

ישנם עניינים שוטפים. נושאים נוספים מפורסמים בקבוצת  
 הואטסאפ של חברי הוועד טרם הישיבה. 

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

 כן. במזכירות 

 מי הם מורשה החתימה?  10
 

 כלל חברי הוועד 

 האם מונה לועד רואה חשבון? 11
 אם כן מי מונה

 כן. מר מונטי מזל 

האם דוחות רו"ח נשלחים   12
 למועצה בכל שנה? 

 

 כן. 

האם הועד המקומי מגיש בכל   13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן. 

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

 עד המועד המבוקש )סביבות אוקטובר(. 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
לועד בנפרד מהליך אישור תקציב  

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 לא 

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   17
 לפעילותו? 

 

 כן

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 
 

עד המקומי. לאגודה הקהילתית ישנו חשבון  על שם הוו 
 נפרד

האם קיימת הפרדה בין ניהול   19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

מבחינה ניהולית, אותו הרכב מנהל את שניהם. מבחינה  
 תקציבית ואישורי תכניות הדברים הינם נפרדים. 

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 

 כן.צוות פעוטון. 

האם קיים נוהל מסודר לבחירה  21
 ומינוי עובדים? 

לא קיים נוהל כתוב. צוות הגננות נבחר לאחר פרסום  
מודעות דרושים, ראיון אישי, התנסות בפועל ולבסוף  
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 חתימה על הסכם העסקה. 

22 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 עובדים? להעסיק 

 מעולם לא נדרשנו לכך. 

מי הבעלים על מבנה הציבור   23
 בישוב? 

 האגודה 

האם כל הכספים שנתקבלו   24
מהמועצה דווחו בדוחות  

הכספיים המבוקרים של הועד  
המקומי או שהועד הוא צינור  

להעברת כספים לאגודה  
 השיתופית? 

 

 תחת ניהול תקציב הוועד המקומי.   מדווחים כנדרש.ונשארים

האם הועד מטיל ארנונה על   25
 התושבים? 

 

 לא 

 אם כן כיצד מחושבת הארנונה? 26
 

 לא רלוונטי 

האם נתקבל אישור מהמועצה ,   27
 משר הפנים ומשר האוצר? 

 

 לא רלוונטי 

28 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 דה כן. לא הוועד המקומי. לא. האגו

האם הועד מכיר את צו המועצות   29
 האיזוריות? 

 כן

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

ש״ח מחייבת הגשת מספר   2000כל עבודה/הוצאה מעל ל
 הצעות )זאת לפי תקנון האגודה המחמיר( 

התקשרויות לביצוע  האם  31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

כן. כלל ההוצאות הדורשות אישורים מוצגות בפני חברי  
האגודה, עוברות אישור ע״י הצבעת החברים ומדווחות על  

ביצוען בפועל כחלק מהפרוטוקולים השוטפים ואסיפות  
 האגודה. 

32 
 

נמצא התיעוד למכרזים,   היכן
 להצעות ולהתקשרויות? 

חלקו בפרוטוקלים של ישיבות הוועד. חלקן מסמכים  
פרטניים לטובת פרסום המכרז. ישנו נוסח בסיסי שאושר  

 ע״י הוועד המשמש הבסיס לכל פרסום מכרז. 

33 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

 כן

34 
 

 לשבוע )לכל הפחות( אחת   אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

        

 מצפה - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 
 

 חיובי החברים הם: גייפמן יוספה.רמה קימחי, טריפון אורנה 

 חיובי  קיבלו הנחיות    האם הועדים  2
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 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת? 

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 חיובי 

 במזכירות  ומערכת ממוחשבת היכן נשמרים דוחות אלו?  4

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 חיוובי 

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

 בהתאם לצורך אחת לשלושה שבועות ובנוסף 

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  7
 

 SMSזימון נעשה במייל, ווטסאפ, 

האם בהזמנות מצויין סדר יום   8
 מראש? 

 חיובי מועלים נושאים אך ורק כאלה שנקבעו מראש 

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

 חיובי אצל יו"ר הועד ובמזכירות

 החתימה? מי הם מורשה  10
 

מורשה חתימה הם: הגזבר יהודה  אדלשטיין וחבר ועד  
 מטלון שי 

 האם מונה לועד רואה חשבון? 11
 אם כן מי מונה

 חיובי יש הנהלת חשבונות ורואת חשבון רונית אברמוביץ

האם דוחות רו"ח נשלחים   12
 למועצה בכל שנה? 

 

 חיובי 

האם הועד המקומי מגיש בכל   13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 חיובי 

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

 בחודש נובמבר בכל שנה 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 שלילי 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
בנפרד מהליך אישור תקציב    לועד

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 שלילי 

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   17
 לפעילותו? 

 

 18חיובי שאלות כפולות ראה תשובה מס 

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הועד המקומי או על שם אחרים  

 חקלאית? למשל ע"ש אגודה 
 

 ע"ש הועד המקומי 

האם קיימת הפרדה בין ניהול   19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 חיובי יש הפרדה בניהול ועד פעילות 

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 

 מעסיק עובדים על בסיס  מכרז וחשבונית מס כעצמאי 
 לדוגמא גינון ציבורי . 

קיים נוהל מסודר לבחירה האם  21
 ומינוי עובדים? 

 חיובי בחירת עובדים על פי מכרז

 חיובי האם נתקבל מהמועצה אישור   22
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 להעסיק עובדים?  

מי הבעלים על מבנה הציבור   23
 בישוב? 

 הישוב עצמו הוא בעל המיבנים

האם כל הכספים שנתקבלו   24
מהמועצה דווחו בדוחות  

הכספיים המבוקרים של הועד  
ומי או שהועד הוא צינור  המק

להעברת כספים לאגודה  
 השיתופית? 

 

כל הכספים דווחו בדוחות הכספיים המבוקרים של הועד  
 המקומי 

אין כלל הזרמת כסף מהמועצה לאגודה החקלאית  
 שיתופית. 

לאגודה החקלאית ,לאגודה   דאין כלל העברת כספים מהווע 
  חשבון בנק ניפרד הנמצא בבנק אחר מאשר חשבון הוועד

 המקומי. 

האם הועד מטיל ארנונה על   25
 התושבים? 

 

חיובי הארנונה ניגבים ע"י מחלקת הגבייה במועצה בהתאם  
 לחוק ועל פי בקשת ואישור האספה הכללית. 

 אם כן כיצד מחושבת הארנונה? 26
 

הארנונה מחושבת ע"פ גודל הבית בממר במקביל לארנונת  
 המועצה האזורית ,כולל הנחות המועצה .  

האם נתקבל אישור מהמועצה ,   27
 משר הפנים ומשר האוצר? 

 

 חיובי 

28 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 שלילי 

האם הועד מכיר את צו המועצות   29
 האיזוריות? 

 חיובי 

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 חיובי 

האם התקשרויות לביצוע   31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

 חיובי 

32 
 

התיעוד למכרזים,  היכן נמצא 
 להצעות ולהתקשרויות? 

 במזכירות היישוב ואצל  יו"ר הוועד 

33 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

חיובי במייל שוטף ולקבלת החלטות מעבר לסמכות הוועד  
 באסיפה כללית 

34 
 

 חודשים  3בהתאם לעשייה התפתחות ועדכון קבוע מיד  אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

 

 

 

 כפר זיתים -ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 
 והערות הביקורת 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 
 

 
 לא 
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2 
 

האם הוועדים קיבלו הנחיות  
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 כן

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 לא רלוונטי 

 לא רלוונטי  היכן נשמרים דוחות אלו?  4
 

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 לא רלוונטי 

בדוק האם המועצה האזורית  6
האצילה סמכויות לוועד 
 לשירותים מוניציפאליים

 
 לא יודעים 

מהם תדירות ישבות הועד   7
שבועות   6האם כל המקומי? 
 בממוצע? 

 

 פעם או פעמיים בחודש 

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  8
 

 בהודעות לנייד 

האם בהזמנות מצוין סדר יום   9
 מראש? 

 כן

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   10
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

 כן

בדוק האם הפרוטוקולים  11
 חתומים כדין

 כן

בדוק שהחלטות הועד נתקבלו  12
 במניין חברים חוקי

 כן

 הפרוטוקולים האם בדוק 13
 .ובזמן הועד לחברי נשלחים

 לא נשלחים מעדכנים אותם 

 מעדכן הישוב ועד האם בדוק 14
 .בעשיה הציבור את

 בתפוצת שידור 

 מי הם מורשה החתימה?  15
 

 אבנר כהן וגדעון 

 חשבון?האם מונה לוועד רואה  16
 אם כן מי מונה

 כן

האם דוחות רו"ח נשלחים   17
 למועצה בכל שנה? ובזמן 

 חודשים מתום שנה  4
האם הדוחות מופצים לתושבים?  

 ובזמן  
 יום מהגשתם למועצה 14תוך 

הם הדוחות נגשים לכל חברי  
 הוועד 

 כן

האם הועד המקומי מגיש בכל   18
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן

 בכל שנה  31/10עד  מתי מוגש התקציב למועצה?  19

20 
 

  שנתקבלו  הכספים  כל  האם בדוק
  הכספיים בדוחות דווחו מהמועצה
,    המקומי הוועד  של   המבוקרים

  משמש  לא   שהוועד לוודא   כדי
  לאגודה  כספים  להעברת   צינור

 . השיתופית 

 כן

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   21
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 
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האם המועצה האצילה סמכויות   22
לועד בנפרד מהליך אישור תקציב  

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 לא ידוע 

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   23
 לפעילותו? 

 
 
 

 כן

שם  האם חשבון הבנק הוא על  24
הועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 
 

 כן

האם קיימת הפרדה בין ניהול   25
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 בעבר לא היום כן 

האם הועד המקומי מעסיק    26
 עובדים? 

 

 מזכירה באמצעות תלוש שכר 

  היא  העובדים עבודת האם 27
  שהאצילה  הסמכויות  במסגרת 
 המועצה 

 לא ידוע 

האם קיים נוהל מסודר לבחירה  28
 ומינוי עובדים? 

 צריך לשאול את מנהלת החשבונות 

  מתוקצבת  המשרה  האם בדוק 29
 המאושר  הוועד בתקציב

 כן

  קרבה   קיימת   האם בדוק 30
  לוועד   העובדים בין   משפחתית

 המקומי 

 כן

  העובדים שכר  האם בדוק 31
  בתנאי  עומדים  נלוות  והוצאות

 החוק 

 מירה  צריך לשאול את מנהלת החשבונות

32 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 להעסיק עובדים? 

 כן בעבר 

מי הבעלים על מבנה הציבור   33
 בישוב? 

 
 
 

 האגודה  
 והיא משכירה לוועד בסכום סימלי 

האם כל הכספים שנתקבלו   34
מהמועצה דווחו בדוחות  

הכספיים המבוקרים של הועד  
המקומי או שהועד הוא צינור  

להעברת כספים לאגודה  
 השיתופית? 

 כן

האם הועד מטיל ארנונה על   35
 התושבים? 

 

 כן

 אם כן כיצד מחושבת הארנונה? 36
 

 150ומעל   100-150מ"ר תעריף  100עד 

 לא ידוע אישור מהמועצה ,  האם נתקבל  37



 

42 
 

 משר הפנים ומשר האוצר? 
 

38 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 גנן עם חשבונית 

  נהלים קיימים  בוועד  האם בדוק 39
  ספקים  עם  להתקשרויות 

 וקבלנים 

 לא 

האם הועד מכיר את צו המועצות   40
 האזוריות? 

 בגדול כן 

41 
 

ההתקשרות עם ספקים  האם 
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 כן

האם התקשרויות לביצוע   42
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

 כן

43 
 

היכן נמצא התיעוד למכרזים,  
 להצעות ולהתקשרויות? 

 במזכירות 

44 
 

הישוב מעדכן את  האם ועד 
 הציבור בעשייה? 

 כן

45 
 

 אחת לשבוע  אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כפר חיטים    - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 
 

 כן אלי קימחי ויונה קימחי 
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2 
 

הועדים קיבלו הנחיות  האם 
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 כן

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 כן

 במזכירות  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

 קבענו אחת לחודש אבל זה לא מסתדר תמיד  

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  7
 

 בטלפון הנייד 

האם בהזמנות מצויין סדר יום   8
 מראש? 

 לא תמיד 

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

 כן

 מי הם מורשה החתימה?  10
 

 איתמר בן זאב ודניאל מזור 

 רואה חשבון? האם מונה לועד  11
 אם כן מי מונה

 כן

האם דוחות רו"ח נשלחים   12
 למועצה בכל שנה? 

 

 כן

האם הועד המקומי מגיש בכל   13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

 בספטמבר בדרך כלל 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
לועד בנפרד מהליך אישור תקציב  

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 לא ידוע 

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   17
 לפעילותו? 

 

 כן בבנק לאומי 

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הועד המקומי או על שם אחרים  

 אגודה חקלאית? למשל ע"ש 
 

 על שם הועד המקומי 

האם קיימת הפרדה בין ניהול   19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 אין לנו אגודה שיתופית כעת 

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 

 כן בפעוטון ,מדריכת נוער וניקיון 

האם קיים נוהל מסודר לבחירה  21
 עובדים? ומינוי 

 על פי החוק 
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22 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 להעסיק עובדים? 

 לא 

מי הבעלים על מבנה הציבור   23
 בישוב? 

 הוועד החקלאי 

האם כל הכספים שנתקבלו   24
מהמועצה דווחו בדוחות  

הכספיים המבוקרים של הועד  
המקומי או שהועד הוא צינור  

להעברת כספים לאגודה  
 השיתופית? 

 

 כן

ועד מטיל ארנונה על  האם ה 25
 התושבים? 

 

 דרך המועצה 

 אם כן כיצד מחושבת הארנונה? 26
 

 לפי החלטות המועצה

האם נתקבל אישור מהמועצה ,   27
 משר הפנים ומשר האוצר? 

 

 דרך המועצה 

28 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 גנן , אנשי תחזוקה

האם הועד מכיר את צו המועצות   29
 האיזוריות? 

 כן

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 מקבלים הצעות מחיר 

האם התקשרויות לביצוע   31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

 כן

32 
 

היכן נמצא התיעוד למכרזים,  
 להצעות ולהתקשרויות? 

 במזכירות 

33 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

 כן

34 
 

 אחת לשנה  אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

 

 

 

 ארבל -ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 
 והערות הביקורת 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 
 

 אין ועדת ביקורת 
 אנשים לא מוכנים להתנדב 
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האם הוועדים קיבלו הנחיות  
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 כן

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 לא רלוונטי 

 לא רלוונטי  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

הביקורת  האם דוחות ועדת  5
 נשלחו למועצה? 

 

 לא רלוונטי 

בדוק האם המועצה האזורית  6
האצילה סמכויות לוועד 
 לשירותים מוניציפאליים

 לא ידוע 

מהם תדירות ישבות הועד   7
שבועות   6האם כל המקומי? 
 בממוצע? 

 

 אחת לרבעון 

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  8
 

 בטלפון נייד 

האם בהזמנות מצוין סדר יום   9
 מראש? 

 כן

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   10
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

 כן במזכירות 

בדוק האם הפרוטוקולים  11
 חתומים כדין

 כן

בדוק שהחלטות הועד נתקבלו  12
 במניין חברים חוקי

 כן

 הפרוטוקולים האם בדוק 13
 .ובזמן הועד לחברי נשלחים

 לא נשלחים 

 מעדכן הישוב ועד האם בדוק 14
 .בעשיה הציבור את

 כן

 מי הם מורשה החתימה?  15
 

 תומר יועץ עופר חקלאי אהרון יצחק 

 האם מונה לוועד רואה חשבון? 16
 אם כן מי מונה

 כן

האם דוחות רו"ח נשלחים   17
 למועצה בכל שנה? ובזמן 

 חודשים מתום שנה  4
האם הדוחות מופצים לתושבים?  

 ובזמן  
 יום מהגשתם למועצה 14תוך 

הם הדוחות נגשים לכל חברי  
 הוועד 

 כן

האם הועד המקומי מגיש בכל   18
 כן שנה למועצה תקציב לאישור? 

 

 

 מתי מוגש התקציב למועצה?  19
 

 באוקטובר כל שנה 

20 
 

  שנתקבלו  הכספים  כל  האם בדוק
  הכספיים בדוחות דווחו מהמועצה
,    המקומי הוועד  של   המבוקרים

  משמש  לא   שהוועד לוודא   כדי
  לאגודה  כספים  להעברת   צינור

 . השיתופית 

מלבד התמ"ת שמעביר כסף לועד מקומי והועד מוציא שק  
 להורים 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   21
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 
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האם המועצה האצילה סמכויות   22
לועד בנפרד מהליך אישור תקציב  

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 לא ידוע 

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   23
 לפעילותו? 

 
 
 

 כן

האם חשבון הבנק הוא על שם   24
הועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 
 

 ש הועד המקומי ע"

האם קיימת הפרדה בין ניהול   25
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 כן

האם הועד המקומי מעסיק    26
 עובדים? 

 

 מדריך נוער 

  היא  העובדים עבודת האם 27
  שהאצילה  הסמכויות  במסגרת 
 המועצה 

 לא ידוע 

האם קיים נוהל מסודר לבחירה  28
 עובדים? ומינוי 

 לא 

  מתוקצבת  המשרה  האם בדוק 29
 המאושר  הוועד בתקציב

 כן

  קרבה   קיימת   האם בדוק 30
  לוועד   העובדים בין   משפחתית

 המקומי 

 לא 

  העובדים שכר  האם בדוק 31
  בתנאי  עומדים  נלוות  והוצאות

 החוק

 לברר עם נירה עופר 

32 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 להעסיק עובדים? 

 לא ידוע 

הבעלים על מבנה הציבור  מי  33
 בישוב? 

 
 
 

 האגודה 

האם כל הכספים שנתקבלו   34
מהמועצה דווחו בדוחות  

הכספיים המבוקרים של הועד  
המקומי או שהועד הוא צינור  

להעברת כספים לאגודה  
 השיתופית? 

 כן

האם הועד מטיל ארנונה על   35
 התושבים? 

 

 דרך המועצה 

 הארנונה?אם כן כיצד מחושבת  36
 

 150ומעל   150עד 101מ"ר  100עד 

 לא ידוע האם נתקבל אישור מהמועצה ,   37
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 משר הפנים ומשר האוצר? 
 

38 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 גנן ומרסס 

  נהלים קיימים  בוועד  האם בדוק 39
  ספקים  עם  להתקשרויות 

 וקבלנים 

 אין 

הועד מכיר את צו המועצות  האם  40
 האזוריות? 

 בסיסי 

41 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 לא יודע 

43 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

 כן בנייד  ואתרים חברתיים 

44 
 

 משתדלים באופן שוטף  אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצפה נטופה     - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 

 כן גדי נבון רוני פורת  איתי צור
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קיבלו הנחיות    האם הועדים 
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 כן

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 כן

 במזכירות הישוב  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 כן

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

 לפחות אחת לשבוע 

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  7
 

 ושעה קבועים לאורך כל השנהיום  

האם בהזמנות מצויין סדר יום   8
 מראש? 

 כן

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

 כן במזכירות הישוב ובמחשב 

 מי הם מורשה החתימה?  10
 

 אמיר גלעד שמעון סבו יעל בן פורת 

 האם מונה לועד רואה חשבון? 11
 אם כן מי מונה

 כן

האם דוחות רו"ח נשלחים   12
 למועצה בכל שנה? 

 

 כן

האם הועד המקומי מגיש בכל   13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

 בנובמבר כל שנה

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
בנפרד מהליך אישור תקציב    לועד

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

 כן

האם קיים לועד חשבון בנק נפרד   17
 לפעילותו? 

 כן

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 

 ע"ש הועד המקומי 

בין ניהול  האם קיימת הפרדה  19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 כן

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 

 כן

האם קיים נוהל מסודר לבחירה  21
 ומינוי עובדים? 

 כן

 לא האם נתקבל מהמועצה אישור   22
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 להעסיק עובדים?  

מי הבעלים על מבנה הציבור   23
 בישוב? 

 האגודה 

הכספים שנתקבלו  האם כל  24
מהמועצה דווחו בדוחות הכספיים  

המבוקרים של הועד המקומי או  
שהועד הוא צינור להעברת  
 כספים לאגודה השיתופית? 

 

 כן

האם הועד מטיל ארנונה על   25
 התושבים? 

 

 כן

 אם כן כיצד מחושבת הארנונה? 26
 

 מחיר שמאשרת המועצה 

האם נתקבל אישור מהמועצה ,   27
 הפנים ומשר האוצר? משר 

 

 כן

28 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 כן

האם הועד מכיר את צו המועצות   29
 האיזוריות? 

 כן

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 כן ע"פ הצעות מחיר 

התקשרויות לביצוע  האם  31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

 כן

32 
 

היכן נמצא התיעוד למכרזים,  
 להצעות ולהתקשרויות? 

 במשרד המזכיר 

33 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

 כן

34 
 

 לפי הצורך  אם כן מהי תדירות העדכון? 

 

 

 

 

 

 הזורעים - ביקורת ועדים מקומיים

 מס
 

 תשובת הועד המקומי  נושא 

 האם מונתה ועדת ביקורת?  1
 אם כן מהם שמות החברים  

 אם לא נא לנמק מדוע 

 כן. 
 שרה שמרי, יצחק דר, ישראל כהן
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קיבלו הנחיות    האם הועדים 
 מהמועצה למינוי ועדת ביקורת?

 ועדת הביקורת נכחה בסדנא שהמועצה ארגנה

האם ישנם דוחות של ועדת   3
 ביקורת?  

 כן. 

 בקלסרים של הועד המקומי  היכן נשמרים דוחות אלו?  4

האם דוחות ועדת הביקורת   5
 נשלחו למועצה? 

 

 כן. 

מהם תדירות ישבות הועד   6
 המקומי? 

 

המקומי מקיים ישיבות בד"כ אחת לשבוע למעט  הועד 
 תקופות החגים והקיץ. 

 כיצד מתבצע זימון לישיבות?  7
 

 הזימון נשלח במייל ו/או בקבוצת הווטצאפ 

האם בהזמנות מצויין סדר יום   8
 מראש? 

 בד"כ מצוין סדר היום מראש. 

האם מנוהל פרוטוקול לישיבות   9
 הועד? והיכן הם נשמרים? 

בכל ישיבה נכתב פרוטוקול אשר נשמר בתיקיה במחשב  
 וכן מודפס ומתוייק בקלסר הועד המקומי. 

 מי הם מורשה החתימה?  10
 

יו"ר )מירי טל( + אחד משני חברי ועד )יעקב  
 קניגסברג/אילן אסולין( 

 האם מונה לועד רואה חשבון? 11
 אם כן מי מונה

 כן. רו"ח חנינא אפלקר. 

נשלחים  האם דוחות רו"ח  12
 למועצה בכל שנה? 

 

 כן. 

האם הועד המקומי מגיש בכל   13
 שנה למועצה תקציב לאישור?  

 

 כן. 

 מתי מוגש התקציב למועצה?  14
   

 22.12.15אושר בתאריך   2016תקציב 

האם ישנו חבר ועד שהוא גם   15
 חבר המועצה האזורית? 

 

 לא. 

האם המועצה האצילה סמכויות   16
לועד בנפרד מהליך אישור תקציב  

הועד ובאופן ברור שידעו מה  
תפקידם והאם הועד מכיר  

 סמכויות אלו? 
 

חברי הועד השתתפו בסדנא שהמועצה ארגנה לועדים  
יוסי   –מקומיים וחברי הועד אושרו ע"י מנכ"ל המועצה 

 יצחקי. 

חשבון בנק נפרד   האם קיים לועד 17
 לפעילותו? 

 
 
 

 כן. 

האם חשבון הבנק הוא על שם   18
הועד המקומי או על שם אחרים  

 למשל ע"ש אגודה חקלאית? 
 

 חשבון הבנק ע"ש ועד מקומי 

האם קיימת הפרדה בין ניהול   19
הפעילות המוניציפלית לבין  

 פעילות האגודה השיתופית? 
 

 כן. 

האם הועד המקומי מעסיק    20
 עובדים? 

 כן
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האם קיים נוהל מסודר לבחירה  21
 ומינוי עובדים? 

 כן. 

22 
 

האם נתקבל מהמועצה אישור  
 להעסיק עובדים? 

 לא. ואם ישנו צורך כזה נפעל בהתאם. 

מי הבעלים על מבנה הציבור   23
 בישוב? 

 האגודה החקלאית 

האם כל הכספים שנתקבלו   24
דווחו בדוחות הכספיים  מהמועצה 

המבוקרים של הועד המקומי או  
שהועד הוא צינור להעברת  
 כספים לאגודה השיתופית? 

 

 כל הכספים שנתקבלו דווחו כדין. 
 אין כספים אשר הגיעו מהמועצה והועברו לאגודה. 

האם הועד מטיל ארנונה על   25
 התושבים? 

 

 מיסי יישוב נגבים עפ"י החוק. 

 מחושבת הארנונה?אם כן כיצד  26
 

עפ"י מ"ר של מבנה המגורים והתעריף המאושר בצו  
 הארנונה. 

האם נתקבל אישור מהמועצה ,   27
 משר הפנים ומשר האוצר? 

 

 כן. 

28 
 

האם הועד קיים התקשרות עם  
קבלנים לשם הענקת שירותים  

 מוניציפליים ? 

 לא. 

האם הועד מכיר את צו המועצות   29
 האיזוריות? 

 כן. 

30 
 

האם ההתקשרות עם ספקים  
וקבלנים הינה לפי צו המועצות  
 האזוריות?)מכרז, הצעות וכו'( 

 כן. לפי הצעות מחיר 

האם התקשרויות לביצוע   31
פרויקטים של תשתיות נעשו עם  

תקציב מאושר? ,אישורים  
 נדרשים ותיעוד לכל פרויקט. 

 

לא התבצעו פרויקטים של תשתיות במסגרת הועד  
 המקומי. 

32 
 

היכן נמצא התיעוד למכרזים,  
 להצעות ולהתקשרויות? 

 מתויק בקלסר ועד מקומי. 

33 
 

האם ועד הישוב מעדכן את  
 הציבור בעשייה? 

 כן. 

34 
 

 אחת לרבעון.  אם כן מהי תדירות העדכון? 
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר 

 
 א.  מינוי מבקר המועצה  88

(, המבקר -)א(  המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן 

 .1962-על פי הוראות צו המועצות המקומיות )שירות עובדים(, התשכ"ב
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או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן  10,000המועצה )ב(  היה מספר התושבים בתחום 

במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת 

 ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.

רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן  10,000-)ג(  היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ

 משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן )ב(. במשרה חלקית שלא תפחת מרבע

)ד(  המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור 

או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע 

 במילוי תפקידו העיקרי.

קיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד ענינים עם תפקידו )ה(  המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפ

 כמבקר.

 

 ב.  מינוי המבקר 88

 
 )א(  לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:

 (  הוא יחיד;1)

 (  הוא תושב ישראל;2)

 (  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;3)

אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ (  הוא בעל תואר 4)

 לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

 ( הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.5)

אלא אם כן עברו עשר )ב(  מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, 

 שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

)ג( מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל תקופת כהונתה 

 של המועצה שהיה מועמד לה.

)ד(  על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה של 

 -אדם אשר לא נתמלא בו 

(, אם רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת 4( אחד התנאים המנויים בסעיף קטן )א()1)

 ;1992-בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 (, אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר. 5( התנאי שבסעיף קטן )א()2) 

 

 

 

 

 

  ג.  מועצה שלא מינתה מבקר88

המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר )א(  ראה הממונה כי 

 א תוך הזמן הנקוב בהודעה.139כאמור בסעיף 

)ב( לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר 

 למועצה.
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 ד.  תפקידי המבקר 88

 )א(  ואלה תפקידי המבקר:

, נעשו 1965-מועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה( לבדוק אם פעולות ה1)

 כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

 (  לבדוק את פעולות עובדי המועצה;2)

(  לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות 3)

 ת היעילות והחיסכון;ועקרונו

( לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת 4)

 רכושה ושמירתו מניחות את הדעת; 

( לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר 5)

 המדינה.

)ב(  הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל 

תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית 

 (.גוף מבוקר -לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם )כל אחד מאלה, להלן 

ות סעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת )ג(  בכפוף להורא

 -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי 

 (  שיקול דעתו;1)

 (  דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;2)

 (  ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.3)

 יקורתו.)ד(  המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ב

)ה(  המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן  

עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת  

 המבקר, כפי שהגיש המבקר. 

 

 ה.  המצאת מידע למבקר 88

עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה  )א(  ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, 

הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל  

המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר מסמך שברשותם אשר לדעת 

 שיבקש.

כך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל )ב(  למבקר או לעובד שהוא הסמיך ל

 או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.

)ג( לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או 

 כאמור.לפיו לגבי המורשים לטפל במידע 

)ד( עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה 

 החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

מליאת המועצה או )ה( לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של 

מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות   יו של גוף של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדות

 נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר. 
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 ו.  דו"ח על ממצאי הביקורת88

)א(  המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח  

 כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת. 

בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת הביקורת דו"ח על )ב(  בנוסף לאמור 

ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו 

 לעשות כן.

)ג(  בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש המועצה לוועדת הביקורת את 

 יא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.הערותיו על הדו"ח וימצ

)ד(  ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את 

סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ג(; 

תה צורך בכך, לזמן לדיוניה בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם רא

 נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

)ה( תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון 

 מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו  )ו(  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה

למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין 

 לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת. - "דו"ח"סעיף קטן זה, 

עיף זה )ז(  הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות ס

 .203לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 

 

 

 

 ז.  מינוי עובדים ללשכת המבקר 88

 
)א(  ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר 

 .140ובכפוף להוראות סעיף 

מקצועיות )ב(  דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות 

 מהמבקר בלבד.

)ג(  לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות 

 (.1א)144סעיף 

 

 

 . ועדת בקורת 89

 
 )א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.

 )ב( ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת.

הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה )ג( מספר חברי ועדת 

פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות, בה יהיה לפחות חבר אחד של ועדת 

 הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת ההנהלה.
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ם הייתה במועצה )ד( יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת א

 סיעה אחת בלבד.

 

 א. תפקידי ועדת הביקורת 89

 
 )א( אלה תפקידי ועדת הביקורת:

 ( לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;1)

 (  לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;2)

 אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;(  לדון בכל דו"ח ביקורת 3)

 (  לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.4)

 )ב(  ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.  

 

 

 

 

 

 


