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 2017 ספטמבר 04

 

 לכבוד: חברי מליאת המועצה האזורית חוף אשקלון
 
 

 מכובדי,

 הנדון: דוח ביקורת בנושא ניהול תברים

במועצה האזורית חוף אשקלון )להלן:  הריני מתכבד להציג בפניכם את דוח הביקורת בנושא ניהול תברים

"המועצה" או "הרשות"(. נושא הביקורת אושר בתוכנית העבודה של הביקורת הפנימית בישיבת וועדת 

 .2017אוקטובר  –ובוצע בין החודשים אפריל  2017הביקורת בפברואר 

הכספי ובדוח  מאחר ונושא זה נבדק על בסיס שוטף על ידי רואי החשבון של המועצה מידי שנה בדוח

 ביקורת המפורט הביקורת התמקדה באספקטים אחרים ובעיקר אופן ביצוע נוהל  תב"רים.

. אציין כי תקופה זו הייתה תקופת ביניים מבחינה פונקציית 2014-2016הדוח בדק תברים בין השנים 

כחי דבר שהשליך הגזבר, מחלת גזבר הקודם ופטירתו, מילוי תפקיד על ידי מ"מ, הגזבר הקודם והגזבר הנו

 על הממצאים בתהליך.

, בהתאם לכך המועצה 100%כמו כן מחובתי לציין כי תקציבי הפיתוח גדלו משמעותית בשנים אלו, ביותר מ

 שינתה ובנתה את שיטות העבודה לגידול התקציבי.

צינית מטבעו של דוח ביקורת הוא להדגיש ליקויים וכשלים אך אין בזאת כדי לגרוע מהעבודה המסורה והר

שמבוצעת במחלקות השונות, ברצוני להודות לעובדי אגף הגזברות, הרכש והחברה הכלכלית על שיתוף 

 הפעולה.

 .אציין כי דוח הביקורת מבוסס על מדגמים ועל כן אין הוא מגלה את כל הליקויים, ככל שקיימים, בתהליך

 ולא רק את תקציר המנהלים.מומלץ, על מנת לקבל פרספקטיבה מלאה ורחבה, לעיין בכל הדוח 

 בברכה,

 אלירז כהן, רו"ח

 מבקר המועצה

 העתקים:

 מר יאיר פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון.

 מר יואל ביתן, יו"ר וועדת הביקורת חוף אשקלון.

 חברי וועדת הביקורת, המועצה האזורית חוף אשקלון.
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 תקציר מנהלים               

בתחומה. מדובר בדרך כלל  1התשתיות למימון פרויקטים שונים לפיתוחאת הרשות המקומית משמש "( תקציב פיתוח" או "תב"ר)להלן: " התקציב הבלתי רגיל

 פעמי לפרויקטים הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה.-בתקציב חד

פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים -יה המיועד לפעולה חדיתקציב של עירהוא " בלתי רגילהתקציב ה 2על פי דיני הרשויות המקומיות

לרוב, מקורות התקבולים בתב"ר הם ממענקים . "ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל

 המועברים לרשויות המקומיות ממשרדי ממשלה וממוסדות ציבור )מפעל הפייס, קק"ל וכד'(, ממקורות עצמיים של הרשויות ומהלוואות.

 להלן רשימת הליקויים המרכזיים שנתגלו בתהליך:

 תגובת המבוקר הפניה לסעיף  המלצה פערים מ.ס

תקציבי התברים מנותבים לפרויקטים ע"פ   .1

 הקריטריונים הבאים:

על פי זמינות הקצאות של כספים מהמקורות  .1

 השונים 

על פי תוכנית הנובעת מהצרכים המידיים של  .2

 המועצה.

אושרו תוכניות אב באופן פרטני אך לא הוצגו באופן 

 מרוכז.

 

 מומלץ כי תאוגד ותפורסם תוכנית

אסטרטגית רב שנתית )תוכנית פיתוח 

 וצרכי המועצה. יכוללת( לכל יישוב

כמו כן מומלץ כי אחת לשנה תקבל 

 מליאת המועצה דוח סטטוס.

מליאת המועצה אישרה את תוכניות  6.1

 הפיתוח הבאות:

אושרה במועצה האחרונה תוכנית  .1

 יפיתוח למגרשי שחבק בכל יישוב

 המועצה.

חות מבוצע סקר לכל מפגעי הבטי .2

וטיפול במדרכות במועצה ותקציב 

 בנושא.

שודרגה תוכנית אב בנושא ביוב  .3

 בכל המועצה.

המועצה מבצעת תכנון תוכנית  .4

 כוללנית לכלל המועצה.

                                                           
 ע לקידום מערכת החינוך המקומית באמצעות פרויקט לחילופי תלמידים.וסייכול להיות הכוונה היא למובנו הרחב ביותר של המונח "תשתיות". לדוגמה, תקציב בלתי רגיל   1
 ועצות המקומיות ]נוסח חדש[. לפקודת המ 34א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[; הוראת סעיף זה חלה על המועצות המקומיות לסוגיהן מכוח סעיף 213סעיף   2
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 תגובת המבוקר הפניה לסעיף  המלצה פערים מ.ס

אושרה ולקראת אישור תוכנית  .5

 פל"ח לכלל המועצה.

תוכנית אב בנושא שימור אתרים  .6

 נמצאת לקראת השלמה.

הוכנה תוכנית אב לעצמאות  .7

הקמתם של  כלכלית שביטויה

שלושה מוקדי הכנסה, איזור 

תעסוקה מבקיעים, אזור תעשיה 

אתר הקרוילות ניצן, אתר מחזור 

ופקוייקט לקליטת לוחות 

 סולריים.

המועצה שוקדת על תוכנית אב  .8

למוסדות חינוך שתוצג במליאה 

 לאישור.

 תוכנית אב בנושא פיתוח חופים. .9

 אב בנושא צימוח דמוגרפי. תוכנית .10

 תוכנית יערת הדבש. .11

 תוכנית אב הנושא פינוי פסולת. .12

 תוכנית אב בנושא חוקי עזר. .13

כל תוכניות הפיתוח יאוגדו לתוכנית פיתוח 

 כוללנית לכלל המועצה..

 הנוהל בנושא ניהול תברים איננו מלא.  .2

 

כי יעודכן סט הנהלים בכל  מומלץ

נושא ניהול התברים במועצה. על 

 הנוהל יעודכן על ידי גזבר המועצה. 6.2
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 תגובת המבוקר הפניה לסעיף  המלצה פערים מ.ס

הנהלים לכלול את ההתייחסות לכל 

תהליך ניהול התבר החל מיום 

ש"נולד" ועד ליום שנסגר במערכות 

המועצה )לפירוט כל שלבי התהליך 

 (. 7ראה סעיף 

מנוהלים במחלקות לדוג', חכ"ל, גזברות,  התברים  .3

רכש וכד'. רצוי כי לתברים יהיה גורם אחד שמרכז 

 אצלו את כל המידע והחומר בנושא התבר.

מומלץ כי ימונה גורם אחד במועצה 

ש"יראה" את כל התברים המועצה 

מתחילתם ועד סופם, כל מסמך 

בתב"ר יעבור דרכו ויאושר, נהלית, 

, בזמן אמת, בחתימתו. גורם זה ידע

מה הסטטוס של כל תבר מבחינת 

  התקשרויות, גביה, תשלומים וכד'.

ימונה באחריות הגזבר גורם שירכז את כל  7

 נושא התברים. 

רוב מערך ניהול התברים מנוהל בכלים ידניים   .4

ומסמכים פיזיים, לדוג', על אף שקיימת אפשרות לנהל 

, המועצה לא משתמשת EPRלכל תבר חוזים במערכת 

 באפשרות זו. 

 

 מומלץ כי  הנוהל בנושא ניהול תברים

יכלול התייחסות לכל בעלי 

התפקידים במועצה, אלו חומרים 

עליהם לשמור ובאילו אמצעים )עם 

העדפה למיכון( . מומלץ כי לכל חומר 

שקשור לתבר )פרוטוקול וועדת רכש/ 

מכרזים, חוזה, חשבוניות וכד'( יצורף 

מספר התבר על מנת שיהיה ניתן 

 בקלות לשייך מסמך לתבר.

 .מקובל, באחריות גזבר 7
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 תגובת המבוקר הפניה לסעיף  המלצה פערים מ.ס

לא נמצאו אומדנים לחלק מהתברים וכן הגדרות   .5

ספציפיות מתי יש ומתי אין צורך כלל לבצע אומדן 

לפרויקט. אי ביצוע אומדן לפרויקט עלול לגרום למצב 

  של גרעון לא מתוכנן בתבר.

 מומלץ כי לכל תבר יבוצע אומדן.

 

7 ,8.1 ,8.2 ,

8.3  ,8.5 

מקובל, עבור כל פרוייקט יוכן אומדן 

ני שישמר במקום נגיש. נציין כי החל ראשו

מכניסתו לעבודה של מנכ"ל החכ"ל הנושא 

 מנוהל בצורה תקינה.

 

לא נמצאו הגדרות ספציפיות בנוהל מתי יש לבצע   .6

התקשרות חוזית עם ספק ומתי יש להסתפק בהזמנת 

עבודה , )ע"פ סכומים( כמו כן לא נמצא כי קיימות 

  ספקים במידת הצורך.הגדרות לשינוי חוזים עם 

מומלץ כי יכתב נוהל התקשרויות עם 

ספקים, על הנוהל לכלול באיזה הליך 

וכיצד תבוצע התקשרות על ספק 

)חוזה, הזמנת עבודה, מחירון וכד'( 

  וכמה הצעות יש לקחת בכל הליך.

7 ,8.1 ,8.2 ,

8.3 ,8.4 ,8.5 ,

8.6 ,8.9 

מקובל. באחריות הגזבר, היועץ המשפטי 

דת מכרזים להכין נוהל בנושא ויו"ר ווע

 התקשרויות.

נמצא כי קיימות אצל חלק מהמשתמשים הרשאות   .7

, לדוג' הרשאה לבצע הזמנה EPRביתר במערכת 

  מכספי תבר ללא צורך.

מומלץ לבצע סקר הרשאות במערכת 

EPR  ובחינה של נושא הפרדת

  (.SODתפקידים במערכת )

 מקובל, יבוצע על ידי הגזבר. 7

לעיתים נובע עיכוב בפתיחת תבר כתוצאה מתהליך   .8

 אישור פרוטוקול המליאה.

מומלץ כי מיד לאחר ישיבת המליאה 

יופק "קובץ החלטות בנושא מימון" 

על מנת שיהיה ניתן לקדם תברים. 

בקובץ יצויין כי פרוטוקול לישיבה 

ההמלצה מותנת  –יופק בהמשך 

 באישור היועמ"ש של הרשות.

 

ימי עבודה  7ן מינימאלי של יוגדר פרק זמ 7

לכל היותר להפקת פרוטוקול של ישיבות 

 מליאה.
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 תגובת המבוקר הפניה לסעיף  המלצה פערים מ.ס

בחלק מהתברים שנדגמו לא התקבל צו התחלת   .9

 עבודה.

מומלץ כי לא תבוצע עבודה בתבר ללא 

 צו התחלת עבודה.

8.1 ,8.2 ,8.3 ,

8.5 ,8.9 

תוקן. החל מהעברת כל נושא הבינוי 

פרויקט והפיתוח לחברה הכלכלית לכל 

 קיים צו התחלת עבודה.

מומלץ כי הסכמים עם ספקים ישמרו  בחלק מהתברים לא נמצאו החוזים עם קבלנים.  .10

במקום נגיש. על ההסכם להסדיר את 

יחסי העבודה בין המועצה לבין 

הספק. ניתן לקבוע סף מינימום בו 

תנאי ההתקשרות יופקו בצורה 

 אוטומטית בהזמנות העבודה.

-החל מהפעלת מודל החוזים במערכת ה 8.3, 8.2, 8.1

ERP  כל החוזים ישויכו בצורה תקינה

 לתברים.

עבור חלק מחשבוניות הספקים שנדגמו לא קיימת   .11

 חתימה של מקבל השירות על החשבונית.

מומלץ כי על כל חשבונית שמועברת 

 לתשלום יחתום מקבל השירות.

8.1 ,8.2 ,8.3 ,

8.4 ,8.7 ,8.9 

מכניסתו של הגזבר החדש לא מקובל. החל 

תשולם חשבונית ללא חתימת מקבל 

 השירות.

נמצאו העברות ושיוך שגוי של חשבוניות וסכומים   .12

 לתברים.

אין לשייך לתבר חשבון או סכום 

 שאיננו מעינינו של התבר.

8.1 ,8.5 ,8.7 ,

8.8 

מקובל. הדבר נבע מביזור ניהול התברים, 

 ועובר כרגע שינוי בשיטת הניהול.

נמצאו תברים שעל אף שככל הנראה הסתימה בהם   .13

 הפעילות טרם נסגרו.

מומלץ כי תבוצע בחינה תקופתית 

 לצורך סגירת תברים.

 מבוצע בשוטף. 8.6, 8.2, 8.1

14.  
נמצא כי בחלק מהתברים לא נמצאו חשבונית מס או 

 חשבונית עסקה.

על החשבוניות שמשויכות לתבר 

להישמר במקום נגיש. מומלץ כי 

ם יבוצע רק לאחר קבלת תשלו

חשבונית מס כחוק, במידה ומקבלים 

 מקובל. 8.5, 8.4, 8.2
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 תגובת המבוקר הפניה לסעיף  המלצה פערים מ.ס

חשבון עסקה יש לוודא כי הספק 

מעביר חשבונית מס מיד לאחר ביצוע 

 התשלום בפועל.

נמצאו מקרים בהם קיימים פערים בין הסכומים   .15

בפירוט העבודה בחוזה לבין החשבון הסופי ששולם 

 לספק.

מומלץ כי תבוצע בקרה אחר התאמה 

בין הסכומים בחוזה לבין החשבוניות 

 המוגשות לתשלום בפועל. 

 מקובל. 8.2

נמצא כי לקבלן "גרין פוינט" שזכה במכרז  1373בתבר   .16

אש"ח שולם בסופו של יום סכום של  224בסכום של 

338 . 

כמו כן על אף שהתבר הסתיים סכומי העיכבון טרם 

 הועברו לספק.

מומלץ כי ייבדק מקור הפער ובמידת 

הצורך יחזיר הקבלן את ההפרש 

 שהועבר אליו שלא כדין. 

 הנושא יבחן על ידי הגזבר. 8.3

נוהל בצורה שגויה, ע"פ  1389 לדעת הביקורת תבר  .17

גורם מממן ולא ע"פ ביצוע עבודה, הדבר גרם 

 לתשלומים שגויים.

מומלץ כי תברים יפתחו ע"פ פרויקט 

 ולא ע"פ מממן.

 הנושא יבחן על ידי הגזבר. 8.4

( היה 1389 על אף שבחוזה עם הספק אסתא )תבר  .18

איחור ניכר בביצוע הפרויקט, שולם לו שלא ע"פ 

החוזה בתשלומים וכן לא קנסו את הקבלן בגין 

איחורים. כמו כן ע"פ הנראה בהנהלת החשבונות לא 

נלקחו ממנו דמי עכבון ודמי בדיקות כמתחייב ע"פ 

 החוזה.

מומלץ כי תשלומים לספקים יבוצעו 

 ע"פ החוזה.

 החכ"להנושא יבחן על ידי  8.4
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 דף זה ריק בכוונה
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 מבוא .1

למימון את הרשות המקומית משמש : "תב"ר" או "תקציב פיתוח"( להלן) התקציב הבלתי רגיל

פעמי לפרויקטים -בתחומה. מדובר בדרך כלל בתקציב חד 3התשתיות פרויקטים שונים לפיתוח

 הנושאים אופי של עבודות פיתוח ומוגדרים כהשקעה.

-יה המיועד לפעולה חדיתקציב של עירהוא " תקציב בלתי רגיל 4על פי דיני הרשויות המקומיות

או לאותו תחום  פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה

 . "פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל

לרוב, מקורות התקבולים בתב"ר הם ממענקים המועברים לרשויות המקומיות ממשרדי ממשלה 

 וממוסדות ציבור, ממקורות עצמיים של הרשויות ומהלוואות. 

 להלן העקרונות המרכזיים בנושא ניהול התברים:

הבלתי רגיל )תב"ר( הינו תקציב המנוהל בנפרד מכספי חשבון התקציב הרגיל ויכול התקציב  .1

 רק למטרה מוגדרת מראש שלשמה נועד. המועצהלשמש את 

הינו תקציב רב שנתי המיועד למימון פרויקטים חד פעמיים שנמשכים לעיתים מעבר  התב"ר .2

 לשנת תקציב אחת כגון: פיתוח תשתיות, רכישות ציוד ועוד. 

רישומי הפרויקטים הממומנים מכספי התב"ר אמורים לכלול בין היתר, אומדנים, פירוט  .3

 ן תקציב רגיל. תקבולים ותשלומים, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינ

לכל תב"ר מוגדרים מראש מקורות מימון ייעודיים ממקורות חיצוניים ולעיתים גם מכספי  .4

 . הרשות

 התב"ר נסגר עם סיום התשלומים בפרויקט וגביית כל הסכומים שנועדו למימונו. .5

 רקע רגולטורי .2

כונה התב"ר לפקודת העיריות בו  210הסמכות לאישור תב"ר, הוקנתה לרשויות המקומיות בסעיף  .1

 כ"תקציב מילואים", כלהלן: 

 "ראש העירייה רשאי להורות לגזבר להכין לעירייה, בשעת הצורך, הצעת תקציב מילואים". 

מחייב את אישור התב"ר  1971 –לתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים( תשל"א  19סעיף  .2

 ומשרד הפנים, כלהלן:   הרשותעל ידי מועצת 

"ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאושרו, ולשר הפנים 

 .או לממונה על המחוז לאשר לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו"

הוגדרו הכללים ואבני הדרך בנושא תברים ברשויות  26.05.2002בנוסף, בחוזר משרד הפנים מיום 

"הקצאת מקורות מימון לתב"ר היא פעולה מנהלית הנתונה לשיקול דעתה של  על פי החוזר: ,מקומיות

                                                           
הכוונה היא למובנו הרחב ביותר של המונח "תשתיות". לדוגמה, תקציב בלתי רגיל שמטרתו לסייע לקידום מערכת החינוך   3

 המקומית באמצעות פרויקט לחילופי תלמידים.
לפקודת  34וגיהן מכוח סעיף א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[; הוראת סעיף זה חלה על המועצות המקומיות לס213סעיף   4

 המועצות המקומיות ]נוסח חדש[. 
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מועצת הרשות המקומית, שהיא הגוף המוסמך לאשר ]את התב"ר[ בכפוף לאישור שר הפנים או 

 הממונה על המחוז במשרד הפנים". 

 על פי החוזר, מועצת הרשות קובעת את סדרי העדיפויות לביצוע פרויקטים הנעשים ברשות המקומית. 

. בדוח על 5המשפט המינהליעוד נקבע בחוזר כי שיקול הדעת של מועצת הרשות כפוף לעקרונות 

קבע משרד מבקר המדינה כי שיקול הדעת הנתון בידי הרשות  2014הביקורת בשלטון המקומי לשנת 

לעניין הקצאת המשאבים מעצים את החשיבות של ההליך המינהלי )הפרוצדורלי( שיבטיח כי יציאה 

ו כל השיקולים להקמת פרויקט, בייחוד כשמדובר בפרויקט עתיר ממון, תיעשה לאחר שנשקל

הרלוונטיים ולאחר שהוצגה תמונה מלאה ושלמה בפני מקבלי ההחלטות בטרם אישורו ובטרם יוקצו 

 .6המשאבים להקמתו

 הרשותבדיני הרשויות המקומיות נקבע כי "כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי ראש 

 והגזבר, בנפרד מכספי חשבון התקציב שאינו בלתי רגיל; 

להוצאותיו ולכל שינוי בהן. לאחר  ,תב"ר חייב להיות מאוזן ויש לקבל אישור תקציבי להכנסותיוכל 

אישורה של מועצת הרשות המסמכים מועברים לאישורו של משרד הפנים, ורק לאחר קבלת אישורו 

 הרשות המקומית רשאית לפרסם מכרז ולהתחיל בביצוע הפרויקט. 

 תקציב .3

ביחס לתקציב הרגיל )בסכומים  2013-2016ציב הבלתי רגיל בשנים להלן סך התקבולים בפועל בתק

 ₪(:עגולים, מיליוני 

 2016 2015 2014 2013 סוג תקציב/שנה

 155 139 138 129 תקבולים - 7תקציב רגיל

 12% 0.7% 7%  %-גידול ב

 56 36 29 25 7תקבולים –תב"ר 

 56% 24% 16%  %-גידול ב

 

לעומת  32%הינו בממוצע של  2016-2013תקציבי הפיתוח בשנים הגידול בעולה כי שיעור  מהטבלה

 . 6%-תקציב המועצה שגדל בממוצע בכ

                                                           
(; 1986) 779, עמ' 775( 1יפו ואח', פ"ד מ)-צוקר נ' ראש עיריית תל אביב 609/85בעניין זה ראו גם בג"ץ   5

 .302-301(, עמ' 1984) 297(, 1עין גב נ' שר החקלאות, פ"ד לח) 3/83בג"ץ 
הקמת קריית הספורט:  -, "עיריית חיפה 2014לטון המקומי לשנת מבקר המדינה, דוח על הביקורת בש  6

 .512ניהול והתקשרויות", עמ' 
 2016-2014לדוחות הכספיים בשנים  3ו  2ע"פ טפסים         7
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מהתקבולים באותה השנה לעומת  16%היווה סך התקבולים מהתב"ר סך של  2013כמו כן בשנת 

כלומר, תקציבי  .מסך התקבולים של המועצה 27%היווה סך התקבולים מתברים  2016זאת בשנת 

 שנים. מהלך הדל בוהפיתוח הם מרכיב ניכר בהכנסות, ומשקלם בהכנסות אלה רק הלך וג

 

 פעולות הביקורת  .4

 במועצההיבטים שונים בנושא תקציבי פיתוח  ה הביקורתבדק 2017אוקטובר  – 2017 מרץבחודשים 

הוצאה וניהול של כספי התב"רים וביצוע השל  הפעולהאופן ובהם את  .2016-2013בשנים 

 . על מנת לאסוף חומר ביצעה הביקורת את הפועלות הבאות:הפרויקטים ברשות

 שיחות עם הגורמים הבאים: .4.1

 מר פנחס בוסקילה, גזבר הרשות הקודם •

 מר אלעד פרץ, גזבר הראשות הנוכחי •

 הגב' מננה ארצי, מנהלת חשבונות •

 שימר ישראל חג'ג', מנהל החשבונות הרא •

 מר גיורא נחשון, מנכ"ל החברה הכלכלית •

 גב' אווה אפרגן, מנהלת לשכת הגזבר •

 גב' מלכה טרם, מנהלת לשכת סגן ראש המועצה •

 הגב' הילה חכמון, תקציבנית באגף הכספים •

 

 עיון במסמכים הבאים .4.2

 פרוטוקולים של הנהלת הרשות •

 פרוטוקולים של מליאת הרשות •

 לפרויקטיםאומדנים וכתבי כמויות  •

 חוזים עם קבלנים •

 הזמנות מספקים •

 הצעות מחיר •

 מסמכים שהוגשו למשרד הפנים בנושא •

 פרוטוקולים של וועדת המכרזים •

 מסמכי הנהלת חשבונות. •

 דוחות שונים ממערכת הנהלת החשבונות של המועצה. •



 

12 
 
 

 

 רציונל –אופן ניהול התברים  .5

רישום ההכנסות וההוצאות של התב"רים ינוהל בספרי החשבונות של  8ע"פ נהלי משרד הפנים

כרטסת הנהלת חשבונות  ,דהיינו ,הרשות המקומית; לכל תב"ר יוקצה "מספר חשבון ספציפי"

  נפרדת לכל תב"ר שתכלול רישום של כל התקבולים והתשלומים.

שפסק ביצועו, יש למצוא מקור מימון לכיסוי הגירעון, ואם לא  אם ישנו גירעון או עודף סופי בתב"ר

נמצאו מקורות מימון לאיזונו יש להעבירו, לאחר אישורה של מועצת הרשות, לסעיף גירעונות 

 סופיים בתב"רים במאזן. 

הרשות יכולה לצרף את הגירעון הסופי בתב"ר לגירעון או לעודף בתקציב הכללי לאחר אישורו של 

 ם.משרד הפני

לא יעשה כל שימוש בכספים של תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד ובכלל זה לא ייעשו כל 

פעולות קיזוז בין כספים של תקציב בלתי רגיל לכספים של תקציב שאינו בלתי רגיל, זולת בתום כל 

שלא פעולה שלה יועד התקציב הבלתי רגיל; כספים של התקציב הבלתי רגיל אינם ניתנים לשעבוד 

 לטובת הפעולה שלה מיועד התקציב הבלתי רגיל". 

 

 נהלים ומדיניות .6

 מדיניות .6.1

"רצוי כי בפני המועצה תוצג תוכנית פיתוח המפרטת  21בסעיף  ,1/98לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

הפיתוח השונות הנדרשות ומתוכננות בתחום הרשות המקומית וקובעת סדר עדיפויות  את תוכניות

 על פי שיקולי המועצה". 

התוכנית הוא לענות על הצרכים הנוכחיים והעתידיים של המועצה בתחומים השונים  תפקיד

דרו בנושאים בהם נדרש תכנון ארוך טווח על פי שיקולי מליאת הרשות. מתוך התוכנית כאמור, יוג

 תברים למימוש הפרויקטים בתוכנית.

 ממצאים:

מעיון במסמכים השונים המועצה לא נמצא כי קיימת למועצה תכנית פיתוח מתוכננת כוללת אשר 

קובעת את סדרי העדיפויות בבוא המועצה להקצות כספים למימון תברים לכל אחד מהיישובים 

 אלא תוכניות אב בנושאים שונים. 

ים לפרויקטים השונים על פי זמינות הקצאות של כספים מהמקורות תקציבי התברים מנותב

 השונים ועל פי הצרכים המידיים של המועצה.

 המלצות:

וצרכי המועצה, על התוכנית להיות מאושרת  ימומלץ כי תאוגד תוכנית פיתוח רב שנתית לכל יישוב

 במליאת הרשות.

 

                                                           
 26.05.2002חוזר משרד הפנים מיום  8



 

13 
 
 

 

 נהלים .6.2

הביקורת ביקשה לקבל את הנהלים בנושא ניהול תברים במועצה הן מאגף הכספים והן מהחברה 

הכלכלית אך מבירור עולה כי לא קיימים נהלים שלמים ומלאים בנושא כמו כן קיימות הנחיות 

 שנים. בעל פה ושיטות עבודה שהתפתחו במהלך 

 :ממצאים

 בנושא ניהול תברים איננו מלא. הנוהל

 המלצות:

מומלץ כי יעודכן סט הנהלים בכל נושא ניהול התברים במועצה, על הנהלים לכלול את ההתייחסות 

 החל מיום ש"נולד" ועד ליום שנסגר במערכות המועצה.  לכל תהליך ניהול התבר

על הנוהלים להגדיר מי הם בעלי התפקידים וסמכויותיהם בכל נושא ניהול התברים כגון: אצל מי 

  מנוהל כל אחד משלבי התב"ר, אילו חומרים כל בעל תפקיד אמור לשמור ולאיזו תקופה וכד'.
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 אופן ניהול התברים .7

 להלן תרשים המתאר באופן כללי את אופן ביצוע התב"ר במועצה: .7.1

 

הולדת התבר

יכולהתבר.המועצהשלהשוטףהתקציבבמסגרתשאיננושנוצרצורךאומרעיוןמתחיליםר"תב•
לאתרפועלתהמועצהעלותוסךשלוהערכההצורךזיהוילאחר.'וכדתשתית,מבנהלהיות
מפעל,ל"קקכגון)תומךגוף,ממשלתימשרדכגוןלמועצהחיצוניגורםלהיותשיכולמימוןמקור
.הרשותמקרנותהתבראתמממנתהיאכילהחליטיכולהשהמועצהאו('וכדהפיס

תקציבקייםכי(קוראקולידיעל'לדוג)יעדכןאוויציעלמועצהיפנהמממןגורםכייתכןבנוסף•
.אחראוכזהפרוייקטלביצוע

מכתב הרשאה

מקבלתהמועצהמממןגורםומציאתהמתוכננתהעלותסךאתהכוללתהתברהגדרתלאחר•
מסוייםסכוםהקצההואכימאשרהואכימצייןהגורםבמכתב,"הרשאהמכתב"המממןמהגורם
.מסוייםפרוייקטלטובת

השטחצילום:כגוןהכסףלקבלתתנאיםההרשאהמכתבבמסגרתמצייןהמממןהגורםלעיתים•
השתתפותגובה,יועברשהכסףמנתעלידרושהואאותםואחריםכאלומסמכים,ביצועלפני

'וכדבפרויקטהרשות

אישור הנהלה  
ואישור מליאה

הרשותהנהלתידיעלהןמאושרהתברמממןגורםנמצאוכןתקציביתהערכהשקיימתלאחר•
.הרשותמליאתידיעלוהן

אישור משרד  
הפנים

המחוזעללממונהמסמךאתשולחתהחשבונותבהנהלתגורםהרשותמליאתאישורלאחר•
המסמךכןכמו.מסוייםבנושאתברלפתוחמעוניינתהמועצהכיהמפרטמסמךהפניםבמשרד

את,ר"לתבהתקציבסךאת,המממןהגורםשםאת,במליאההתבראישורתאריךאתמכיל
.'וכדהתברמספר

בביצועלהתחילוניתןהמחוזעלהממונהידיעללרשותחוזרהמסמךמסוייםזמןפרקלאחר•
.התבר

הליך התקשרות  
עם ספק

תכלולכיויתכןספקעםאחתהתקשרותתבוצעולכןאחתלעבודהמחולקשיהיהיכולהתבר•
.ספקיםעלהתקשרויותמספרהתברבמסגרתתבוצעכןועלעבודותמספר

העבודהלביצועהעלויותאומדןביצועלאחרמבוצעתהספקיםעםמשמעותיותההתקשרות•
המנוהליםפומבימכרזאוזוטאמכרז/מחירהצעותקבלתשלהליךביצועמכןולאחרהספציפית

.המועצהשלהמכרזיםוועדתאוהרכשבוועדת

התקשרות עם 
ספק

שלהוצאהידיעלאוחוזהידיעלהספקעםחוזיתהתקשרותמבוצעתהספקבחירתלאחר•
וגזברהרשותראשידיעלחתוםלהיותהחוזהעל.משמעותייםלאבסכומיםעבודההזמנת

.המועצה

ביצוע הפרויקט

במועצההשונותהביצועייותהזרועותשלומעקבליווימבוצעהשוניםלפרוייקטיםהחלוקהפ"ע•
היאהמועצהשלהעיקריתהביצועיתהזרועכאשר('וכדהחינוךאגף,הסביבתיתהיחידה,ל"חכ)

.המשמעותייםההנדסייםהפרוייקטיםמנוהליםושםהכלכליתהחברה

בעתוחותםר"התבביצועהתקדמותאחרעוקבהמועצהשלהביצועיתהזרועמטעםהאחראי•
.בוצעההעבודהכימהספקהחשבונותקבלת

תשלומים  
לספקים

לאחר הגעת חשבונות התשלום להנהלת החשבונות כשהן חתומות על ידי המפקח מטעם  •
פ תנאי התשלום כפי שנקבעו עם "המועצה הן מועברות לחתימת גזבר המועצה ולתשלום ע

.הספק

התחשבנות עם 
הגורם המממן

חשבוניותאוהמועצהידיעלששולמוחשבונותהמממןלגורםמועבריםר"התבהתקדמותלאורך•
ידיעלשיועברוכספיםיעבירהמממןשהגורםמנתעלוזאתהפרויקטהתקדמותעלשמעידות
.לספקהמועצה

ר"סגירת התב

סגירת התבר מותנת באיזונו התקציבי  . לאחר סיום ביצוע התבר הוא מועבר למליאה לסגירה•
כאשר לגרעונות יש למצוא תקציב נוסף מגורם מממן או מקרנות הרשות ועודפים מועברים  

.לקרנות הרשות
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 ממצאים  .7.2

לא נמצא כי לתברים יש גורם אחד במועצה שמרכז אצלו את כל המידע והחומר בנושא  .7.2.1

בתחומה. הביקורת לא הצליחה ליצור "נתיב  כל מחלקה מנהלת את התברים אלאהתבר. 

 ביקורת" בין פרוטוקולים של וועדת מכרזים/ רכש, חוזים, חשבוניות ואישורי תברים.

רוב מערך ניהול התברים מנוהל בכלים ידניים ומסמכים פיזיים, לדוג', על אף שקיימת  .7.2.2

ו. שימוש , המועצה לא משתמשת באפשרות זEPRאפשרות לנהל לכל תבר חוזים במערכת 

 בניהול חוזים בתבר היה מאפשר "נתיב ביקורת" קל ונוח.

לא נמצאו אומדנים לכל התברים וכן הגדרות ספציפיות מתי יש ומתי אין צורך כלל לבצע  .7.2.3

 אומדן לפרויקט. 

לא נמצאו הגדרות ספציפיות בנוהל מתי יש לבצע התקשרות חוזית עם ספק ומתי יש  .7.2.4

מים( כמו כן  הגדרות לשינוי חוזים עם ספקים במידת להסתפק בהזמנת עבודה , )ע"פ סכו

 הצורך לא ברורות דיים.

, לדוג' הרשאה EPRנמצא כי קיימות אצל חלק מהמשתמשים הרשאות ביתר במערכת  .7.2.5

 לבצע הזמנה מכספי תבר לגורמים לא מורשים.

 לעיתים נובע עיכוב בפתיחת תבר כתוצאה מתהליך הפצת פרוטוקול המליאה. .7.2.6

 המלצות .7.3

כי ימונה גורם אחד במועצה ש"יראה" את כל התברים המועצה מתחילתם ועד  מומלץ .7.3.1

סופם, כל מסמך בתב"ר יעבור דרכו ויאושר, נהלית, בחתימתו. גורם זה ידע, בזמן אמת, 

 מה הסטטוס של כל תבר מבחינת התקשרויות, גביה, תשלומים וכד'.

על הנוהל לכלול את כל הליך התבר האפשריים, על הנוהל  יעודכן נוהל נושא ניהול תברים .7.3.2

יוקפד  לכלול התייחסות לכל בעלי התפקידים במועצה, אלו חומרים עליהם לשמור ובאילו

 כי לכל תבר יבוצע אומדן.

מומלץ כי יכתב נוהל התקשרויות עם ספקים, על הנוהל לכלול באיזה הליך וכיצד תבוצע  .7.3.3

 עבודה, מחירון וכד'(. התקשרות על ספק )חוזה, הזמנת

ובחינה של נושא הפרדת תפקידים במערכת  EPRמומלץ לבצע סקר הרשאות במערכת  .7.3.4

(SOD.) 

מומלץ כי מיד לאחר ישיבת המליאה יופק "קובץ החלטות בנושא מימון" על מנת שיהיה  .7.3.5

ההמלצה מותנת  –ניתן לקדם תברים. בקובץ יצויין כי פרוטוקול לישיבה יופק בהמשך 

 יועמ"ש של הרשות.באישור ה
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 דגימה .8

ונבדקו כל שלבי העבודה  2013-2016שנפתחו בין השנים  הביקורת בחרה באופן אקראי תשעה תברים

החל מיום הכנת האומדן התקציבי וקביעת מקורות המימון לכל תבר ועד לסגירת התבר )בתברים 

 שהסתיימו(. להלן רשימת התברים שנבדקו:

מס' 
 תקציב שם מס' תבר תבר

 290,000.00 ₪ סיוע למימון מגרשים משולבים בהודיה ובבית שקמה 1318

 485,000.00 ₪ עבודות פיתוח -מעון יום ניצן 1357

 338,312.00 ₪ שיפוץ מגרש משולב מבקיעים 1373

 1,446,000.00 ₪ מרכיבי ביטחון 1389

 607,208.00 ₪ תוחיפ-באר גנים-בית כנסת נווה דקלים 1401

 ₪310,000.00 שיפוץ בית עם משען 1430

 200,000.00 ₪ 2014ציבור בתלמי יפה פתוח תשתיות מבנה  1446

 1,050,000.00 ₪ תוספת מימון לבית כנסת ניצן 1484

 520,000.00 ₪ שיפוצים במוסדות חינוך 1512
 

 סיוע למימון מגרשים משולבים בהודיה ובבית שקמה - 1318תבר  .8.1

 פרטים טכניים על התבר: .8.1.1

מס' 
 תבר

ספקים  סטטוס שם מס' תבר
 לבדיקה

תשלום 
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

1318 
  

סיוע למימון מגרשים 
משולבים בהודיה 

 ובבית שקמה

 סגור
  

 20/12/12 יישובים 141 גואטה דוד
  

30.01. 13 
  

 יש
אלגבסי   

 הנדסה 
מועצת  166

 ההימורים 
 

 ממצאים .8.1.2

. ע"פ 30.01.2013כפי שניתן לראות בטבלה לעייל תאריך אישור משרד הפנים בתב"ר הוא  .1

הנחיות משרד הפנים אין להתחיל ביצוע בתבר ולשלם עבורו לפני אישור התב"ר ע"י משרד 

לשלושה ₪ אלפי  35-הפנים. מעיון בכרטסת התב"ר עולה כי הועברו חשבוניות בסך של כ

 .30.01.2013ם העתקות( לפני יום ספקים )שיאון, אייל ישר וי

הביקורת ביקשה לקבל אומדן לתב"ר אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות לאגפים שונים  .2

 במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל את פרוטוקול וועדת המכרזים/ וועדת רכש עבור ספקים בטבלה לעייל  .3

למרות פניות לאגפים  וכן את מסמכי ההצעות של הספקים השונים אך לא הצליחה לקבל וזאת

 שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל צו התחלת עבודה אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות לאגפים  .4

 שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל את החוזים עם הקבלנים, כפי שמופיע בטבלה לעייל אך לא הצליחה  .5

 לקבל וזאת למרות פניות לאגפים שונים במועצה.

 :םעה ניתוח של ההכנסות וההוצאות שפעלו בתב"ר, להלן הממצאיהביקורת ביצו .6
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 46איך בפועל הסתיים בגרעון של כ  290התבר אושר במועצה בסך של  –הכנסות התבר  .1

שמומנו מקרנות הרשות. לא ניתן לנתח ממה נובע הגרעון מאחר ולא נמצאו ₪ אלף 

 המסמכים הרלוונטיים לבדיקה )אומדן, הצעות מחיר וכד'(

חלק מהחשבוניות שצורפו אין חתימת מקבל השירות על החשבונית אלא רק על  עבור .2

 במסמכים הנלווים.

אש"ח  21אש"ח. סך של  166הוגשו לתבר שתי חשבוניות בסך  –הספק אלגבסי הנדסה  .3

 1313מסיבה לא ברורה וללא אסמכתא למעט פקודת יומן. תבר  1313הועברו לתבר 

בבית שקמה אך העבודה בתבר בוצעה ע"י הספק  הינו תבר נוסף בנושא שיפוץ מגרש

 אייל ישר. 

מסומן כסגור במערכת וזאת על אף שלא נמצא אישור מליאה לסגירתו וכן קיימת לו  1313תבר 

 יתרה תקציבית לגביה וביצוע.

 

 עבודות פיתוח -מעון יום ניצן - 1357תבר  .8.2

 פרטים טכניים על התבר: .8.2.1

מס' 
 תבר

שם מס' 
 תבר

סטטו
 ספקים לבדיקה ס תבר

תשלו
ם 

לספק 
באש"

 ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

135
7 

  
  
  
  

מעון 
יום 
 -ניצן

עבודות 
 פיתוח

  
  
  
  

 פתוח

שעשועים 
 וספורט בע'מ

33 
משרד 
השיכו

 ן
  
  
  
  

26/08/13 
  
  
  
  

04/11/13 
  
  
  
  

 יש
  
  
  
  

שטרן את ביטון 
 ומערכותחשמל 

13 

 42 פטוריז בע"מ

 36 כץ דב

 אלגבסי הנדסה
102 

 

 

 

 ממצאים: .8.2.2

הביקורת ביקשה לקבל אומדן לתב"ר אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות לאגפים  .1

 שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל את פרוטוקול וועדת המכרזים/ ודעת רכש עבור ספקים בטבלה  .2

לעייל וכן את מסמכי ההצעות של הספקים השונים אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות 

 פניות לאגפים שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל צו התחלת עבודה אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות  .3

 לאגפים שונים במועצה.

למעט הביקורת ביקשה לקבל את החוזים עם הקבלנים, כפי שמופיע בטבלה לעייל אך  .4

 הקבלן דב כץ לא התקבלו חוזים.

 :םהביקורת ביצועה ניתוח של ההכנסות וההוצאות שפעלו בתב"ר, להלן הממצאי .5
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על אף שכפי הנראה העבודות בתבר הסתיימו )לא הוגשו חשבונות  –הכנסות התבר  .5.1

טרם הועברו כל הכספים  9וכן תקציב ההוצאות שלו הסתיים 2014עבור התבר מסוף 

 על ידי הגורם המממן.

 קבלן שעשועים וספורט בע"מ .5.2

מדובר בקבלן שסיפק צעצועים ומתקנים לגם בניצן, סך הכול שולם לקבלן במסגרת 

 ₪:אלפי  33-התבר כ

 הביקורת לא מצאה הליך של קבלת הצעות מחיר לצורך ביצוע העבודה. •

 לא יצאה הזמנה לספק לצורך ביצוע העבודה. •

 

 

 שטרן את ביטון חשמל ומערכות בע"מ .5.3

מדובר בקבלן שביצוע עבודות חשמל במעון היום בניצן, סך הכול שולם לקבלן במסגרת 

 ₪: 12,900התבר 

 הביקורת לא מצאה הליך של קבלת הצעות מחיר לצורך ביצוע העבודה. •

 לא יצאה הזמנה לספק לצורך ביצוע העבודה. •

ויקט ועל כן לא ברור כיצד אושרה החשבונית לא חתומה על ידי מנהל הפר •

 לתשלום.

 

 פטוריז בע"מ .5.4

מדובר בקבלן שביצוע עבודות סככת צל במעון היום בניצן, סך הכול שולם לקבלן 

 ₪:אלפי  42במסגרת התבר 

הביקורת לא מצאה הליך של קבלת הצעות מחיר / מכרז זוטא לצורך ביצוע  •

 העבודה.

 לא יצאה הזמנה לספק לצורך ביצוע העבודה. •

 

 דב כץ .5.5

מדובר בקבלן שביצוע עבודות גינון במעון היום בניצן החוזה עם הספק נחתם ביום 

לפני מע"מ לצורך ביצוע עבודות גינון בגן לחוזה ₪  35,900בגובה של  28/01/2014

מצורף כתב כמויות לביצוע. הביקורת בחנה את החוזה עם הקבלן ואת האסמכתאות 

 לתשלום שהגיש:

מצאה הליך של קבלת הצעות מחיר / מכרז זוטא לצורך ביצוע הביקורת לא  •

 העבודה.

 לא יצאה הזמנה לספק לצורך ביצוע העבודה. •

 .א בחוזה ההתמחות של הקבלן היא בעבודות חשמל ולא גינון.3ע"פ סעיף  •

                                                           
 ₪. 500יתרה לניצול של כ  9
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לקבלן שולם וזאת על אף שלא הוגשה על ידו חשבונית מס אלא "חשבון סופי"  •

 בלבד.

 להלן השוואה בוצעה בין כתב הכמויות בחוזה לחשבון שהוגש:   •

 כתב הכמויות בחוזה

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חשבון ששולם:
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בפועל הן במחירים והן  בין מה שסוכם בחוזה לבין מה שחוייב 10כפי שניתן לראות קיימים הבדלים

₪  6,000בהצעה וכתב כמויות( בכתב הכמויות עולה  7בכמויות, לדוג' מערכת השקיה קומפ )שורה 

₪  750בהצעה וכתב כמויות( בכתב הכמויות עולה  8ש"ח, כמו כן קומפוסט )שורה  6,500ואילו בחשבון 

 ונית כלל.נושא נעתקת עצים לא היה בהצעת המחיר הראש₪.  900ואילו בחשבון 

 

 אלגבסי הנדסה בע'מ .5.6

מדובר בקבלן שסיפק צעצועים ומתקנים לגם בניצן, סך הכול שולם לקבלן במסגרת התבר 

 ₪:אלפי  102-כ

 הביקורת לא מצאה כי בוצע הליך של מכרז זוטא לצורך ביצוע העבודה. •

 לא יצאה הזמנה לספק לצורך ביצוע העבודה. •

א הוגשה על ידו חשבונית מס אלא אחד הסכומים שולם לקבלן וזאת על אף של •

 "חשבון" בלבד.

 

 

 

 

 

 שיפוץ מגרש משולב מבקיעים – 1373תבר  .8.3

 פרטים טכניים על התבר: .8.3.1

מס' 
 תבר

ספקים  סטטוס שם מס' תבר
 לבדיקה

תשלום 
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

מגרש משולב  1373
 מבקיעים

גרין  סגור
 פויינט

משרד  338
 הפנים

 יש 14/02/14 23/12/13

 

 ממצאים .8.3.2

הביקורת ביקשה לקבל אומדן לתב"ר אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות לאגפים  .1

 שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל את מסמכי ההצעות של הספקים האחרים שנגשו למכרז אך לא  .2

 הצליחה לקבל וזאת למרות פניות לאגפים שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל צו התחלת עבודה אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות לאגפים  .3

 שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל את החוזים עם הקבלן, כפי שמופיע בטבלה לעייל אך לא התקבל  .4

 חוזה.

                                                           
 מסומנים בעיגול 10
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 224-מעיון בפרוטוקול וועדת המכרזים עולה כי הקבלן זכה במכרז עבור הצעה בגובה של כ .5

אש"ח. הביקורת לא הצליחה לקבל הסבר ממה  338ועל נמצא כי שולם לספק אש"ח בפ

 נבעו ההפרשים.

 מבדיקת חשבוניות הספק עולה כי אחת החשבונית איננה חתומה על ידי מנהל הפרוייקט.  .6

 להלן כרטסת הספק עבור פרוייקט מבקיעים כפי שמופיע במערכת הנח"ש של המועצה: .7

 פרטים יתרה זכות חובה נגדי_חשבון_שם תאריך ארוע

30- 14-יונ כלכלית 'מקביל חב 

 לפתו
 ₪0 -גרין פוינט 10,077.32-₪ 10,077.32-₪ 00.

 4.5%-מבקיעים
 פקוח

30- 14-יונ הכנסות שונות  

 תקורה
 ₪0 -גרין פוינט 14,556.13-₪ 4,478.81-₪ 00.

 2%-מבקיעים
 בדיקות

30- 14-יונ הכנסות שונות  

 תקורה
 ₪0 -גרין פוינט 17,915.24-₪ 3,359.11-₪ 00.

 1.5%-מבקיעים
 תקורה

30- 14-יונ  -גרין פוינט  
פתרונות חיפוי 

 עכבון-מ"בע

 ₪0 דשא -גרין פוינט 29,112.24-₪ 11,197.00-₪ 00.

סינטטי מגרש 

 5%מבקיעים 
 עיכבון

30- 14-יונ ₪0  עבודות קבלניות  דשא -גרין פוינט 194,827.76 ₪ 223,940.00 ₪ 00.

סינטטי מגרש 

 מבקיעים 
23- 14-אוק ₪0  150,000.00 ₪ בנק הפועלים  תשלום בזיכוי  44,827.76 ₪ 00.

ב 'מס

23/10/14 

25- 14-אוק ₪0  עבודות קבלניות   -גרין פוינט 159,199.76 ₪ 114,372.00 ₪ 00.
 מגרש מבקיעים 

08- 14-דצמ ₪0  76 .44,827 ₪ בנק הפועלים  תשלום בזיכוי  114,372.00 ₪ 00.

ב 'מס

08/12/14 

15- 14-דצמ ₪0  114,372.00 ₪ בנק הפועלים  .00  ₪0 תשלום בזיכוי  00.

ב 'מס

15/12/14 
 מעיון בכרטסת עולים הממצאים הבאים:

 אש"ח, )מסומנים בעיגול(. 338חשבוניות בסך של כ  2הספק העביר  .7.1

אש"ח )מסומן בריבוע(, היתרה נלקחה ממנו עבור  309בפועל שולם לספק רק סך של  .7.2

פיקוח, בדיקות, תקורה ועיכבון. סכומים אלו טרם הועברו לספק ועל כן לא ברור מדוע 

הספק לא פונה לקבל את כל שכרו ומדוע המועצה לא פונה לספק על מנת לעדכנו כי 

 קיימת לו יתרה לתשלום.

בר נסגר, ע"פ נהלי משרד הפנים התבר יכול להסתיים רק לאחר ששולמו כמו כן התבר כ .7.3

כל התשלומים ממנו ועל ככל הנראה התבר נסגר בניגוד להנחיות משרד הפנים. 

במערכת הנהח"ש של המועצה התבר מאופס בגלל שסכומים אלו הועברו לכרטסת 

 אחרת.
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 מרכיבי ביטחון – 1389תבר  .8.4

 פרטים טכניים על התבר: .8.4.1

מס' 
 תבר

שם מס' 
 תבר

תשלום  ספקים לבדיקה סטטוס
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

1389 
  

מרכיבי 
 ביטחון

  

 פתוח
  

משרד  873 קרן קימת לישראל
 השיכון

  

 יש  29/07/14 06/02/14
  17/09/14 04/11/14 

לבנין אסתא חברה 
 והשקעות

363 05/01/15 08/02/15 

 

 ממצאים .8.4.2

הביקורת ביקשה לקבל את מסמכי ההצעות של הספקים השונים אך לא הצליחה לקבל וזאת  .1

למרות פניות לאגפים שונים במועצה, הצעות הפסקים מפורטות בפרוטוקול וועדת המכרזים 

 אך לא נמצאו המסמכים בפועל.

מעיון במסמכי האומדן שנמסרו על ידי מחלקת הביטחון עולה כי תקציב תבר זה הינו חלק  .2

 3.9מפרוייקט רחב יותר הכולל את כלל מרכיבי הביטחון של נתיב העשרה. סך הפרוייקט 

 מלש"ח ע"פ החלוקה הבאה:

 
 

ב"ר, ולא לדעת הביקורת היה רצוי או להביא כל נושא כאישור לתבר או את כל הסכום כאישור לת

 לבצע פיצול לתב"ר ע"פ גורם מממן. ההסתכלות ע"פ גורם מממן יצרה בעיות כפי שיפורט בהמשך.

 

הביקורת בחנה את החשבוניות של הספקים ע"פ הטבלה לעייל והשוואתם לחוזה שנחתם עם  .3

הקבלן הזוכה אסתא, הספק אסתא ביצע את העבודות בנושא תשתיות לגדר וגדר ביטחון. 

ורת עולה כי החשבונות לא נחתמו על ידי מחלקת הביטחון שהיא הגורם המקשר מבדיקת הביק

 בין גורמים המממנים לבין הזרוע הביצועית של המועצה החכ"ל.

ימים לאחר צו  7ע"פ החוזה עם חברת אסתא על החברה היה להתחיל את ביצוע העבודה  .4

. 20/04/2015נחתם ב  התחלת העבודה ולסיים את העבודה תוך חודשיים. צו התחלת העבודה

. 08/10/2015-והחשבון הסופי הופק ב 01/07/2015בפועל התחילה העבודה בפרויקט ב 
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הביקורת רוצה לציין כי ע"פ החוזה עם הקבלן קיימת אפשרות לקנוס אותו על כל יום איחור 

 ₪.  1,500 –ב 

צאת חשבונית כמו כן על המועצה היה לשלם את כל סכום הזכיה במכרז כתשלום אחד כנגד המ .5

מס בסיום הפרוייקט. בפועל הקבלן קיבל את הכסף בשני תשלומים, הקבלן לא הציג חשבוניות 

 מס אלא פירוט "חשבון" בלבד.

המימון, שכפי המפורט לעייל היה אמור להתחלק בין משרד השיכון לפקע"ר, שולם מכספי  .6

העבודה, נציג הפקע"ר  משרד השיכון בלבד. וזאת למרות שלא היה אישור של הפקע"ר לביצוע

בבואו לאשר את ביצוע העבודה מסר מספר רג'קטים והוסיף כי ללא תיקון התקלות לא יועברו 

הכספים למועצה. הקבלן, שקיבל כבר את כל כספו, ללא ידיעת מחלקת הביטחון במועצה, 

 סירב לבצע את התיקונים.

ת עם הקבלן תוך עיכוב בחוזה עם הקבלן על המועצה לאשר חשבונו 46כמו כן ע"פ סעיף  .7

דמי תאום ניהול ופיקוח. סכ"ה  6%דמי בדיקות ו  - 2%דמי עכבון,  - 5%הסכומים הבאים: 

אש"ח. מעיון בכרטסת הספק עוכבו לו  113.5ע"פ החוזה על המועצה היה לעכב לקבלן סך של 

 אש"ח בגין עכבון ודמי תאום.  4-כ

 

 

 באר גנים-דקליםבית כנסת נווה  – 1401תבר  .8.5

 פרטים טכניים על התבר: .8.5.1

ספקים  סטטוס שם מס' תבר מס' תבר
 לבדיקה

תשלום 
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

1401 
  
  
  

בית כנסת 
-נווה דקלים

-באר גנים
 פתוח

  
  
  

 פתוח
  
  
  

-לא לשימוש
אבוקרט 
 אברהם

 קקל 12
  
  
  

17/09/14 
  
  

04/11/14 
  
  
  

 יש
  
  
אבו קוש   

מערכות 
 הנדסה 

520 

 21 ישי רייכמן

אביאור 
אבוקרט 
 אברהם 

5 

 

 ממצאים .8.5.2

אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות  הביקורת ביקשה לקבל אומדן לתב"ר .1

 לאגפים שונים במועצה.

הביקורת ביקשה לקבל צו התחלת עבודה אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות  .2

 לאגפים שונים במועצה.

, ספקים ישי רייכמן ואביאור אבוקרטהביקורת ביקשה לקבל את החוזים עם ה .3

 .הזמנת עבודה /אך לא התקבל חוזה

שולמו תשלומים וזאת על אף שלא סופקו חשבוניות מס אלא  לחלק מהספקים .4

 "חשבון בלבד )ישי רייכמן, אבו קוש(.
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 חלק מהחשבוניות/ חשבונות לא חתומות על ידי מנהלי הפרויקט. .5

לספק אבוקרט אברהם קיימים שני חשבונות ספק כאשר אחד מהם לא בשימוש  .6

 איך הוא לא נעול במערכת.

 1584כמן שויכו לתבר למרות שהם שייכים לתבר ישי ריישל הספק  ת וחשבונה .7

שנפתח בשלב מאוחר יותר. אי שיוך חשבונות לתבר הנכון עלול לגרום להפסקה 

 של המימון על ידי הגורם המממן.

 שיפוץ בית עם משען – 1430תבר  .8.6

 פרטים טכניים על התבר: .8.6.1

מס' 
 תבר

שם מס' 
 תבר

ספקים  סטטוס
 לבדיקה

תשלום 
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

1430 
  
  

שיפוץ 
בית עם 

 משען
  
  

 יעקובי י. פתוח
  
  

חטיבה  
 להתיישבות 

 יש 01/01/15 17/11/14
  
 27/05/15 24/03/15 מפעל הפייס 312    

     מושב משען   

 

 ממצאים .8.6.2

רכש עבור ספקים הביקורת ביקשה לקבל את פרוטוקול וועדת המכרזים/ ודעת  .1

בטבלה לעייל וכן את מסמכי ההצעות של הספקים השונים אך לא הצליחה לקבל 

 וזאת למרות פניות לאגפים שונים במועצה.

 על אף שככול הנראה העבודה בתב"ר הסתיימה, טרם נסגר התבר. .2

 

 2014פתוח תשתיות מבנה ציבור בתלמי יפה – 1446תבר  .8.7

 פרטים טכניים על התבר: .8.7.1

מס' 
 תבר

ספקים  שם מס' תבר
 לבדיקה

תשלום 
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה

144
6 

פתוח תשתיות מבנה 
ציבור בתלמי יפה 

2014 

קאבריט 
 סככת צל

משרד  50
 הפנים

05/01/1
5 

 יש 08/02/15

 ממצאים .8.7.2

סכום שלאחר כשנתיים הועבר לתבר  אש"ח 50חויב התבר בסך של  10/01/2015ב  .1

 .2015. התב"ר הנ"ל אושר על ידי משרד הפנים באוגוסט 1490אחר 

 

 

 תוספת מימון לבית כנסת ניצן – 1484תבר  .8.8

 פרטים טכניים על התבר: .8.8.1

מס' 
 תבר

תשלום  ספקים לבדיקה שם מס' תבר
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

כתב 
 הרשאה
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1484 
  

תוספת מימון 
 לבית כנסת ניצן

  

י.ד. עשוש תשתיות 
 בע'מ

משרד  1,040
 השיכון

  

24/06/15 
  

14/06/15 
  

 יש
  

 8 מזגני הטבע  בע"מ

 ממצאים .8.8.2

 על החשבונית של י.ד עשוש לא קיימת חתימה של מקבל השירות. .1

אש"ח  8אש"ח כאשר  18-החשבונית של מזגני הטבע הינה חשבונית בסך של כ .2

בנית בי"כ מבנה ציבור שעוסק ב 1269שויכו לתבר הנ"ל והשאר שוייכו לתבר 

 . כאשר סיבת הפיצול לא ברורה.עבודות קבלניות-שיקום ופיתוח

ורים עולה כי יש שם סכומים רבים ששויכו לתבר ושאינם קש 1269מעיון בתבר  .3

לנושא כגון: 

 
 שיפוצים במוסדות חינוך – 1512תבר  .8.9

 פרטים טכניים על התבר: .8.9.1

מס' 
 תבר

ספקים  שם מס' תבר
 לבדיקה

תשלום 
לספק 

 באש"ח

תאריך  מממן
 מליאה

אישור מ. 
 הפנים

1512 
  

שיפוצים במוסדות 
 חינוך

ביצוע וניהול 
 פרויקטים

  

קרנות  260
 הרשות

27/10/15 15/11/15 

     11/06/17 13/07/17 

 
 ממצאים .8.9.2

הביקורת ביקשה לקבל אומדן לתב"ר אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות  .1

 לאגפים שונים במועצה.
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ת רכש עבור ספק דהביקורת ביקשה לקבל את פרוטוקול וועדת המכרזים/ וע .2

בטבלה לעייל וכן את מסמכי ההצעות של הספקים השונים אך לא הצליחה לקבל 

 למרות פניות לאגפים שונים במועצה.וזאת 

הביקורת ביקשה לקבל צו התחלת עבודה אך לא הצליחה לקבל וזאת למרות פניות  .3

 לאגפים שונים במועצה.

, כפי שמופיע בטבלה לעייל אך לא ןעם הקבל ההביקורת ביקשה לקבל את החוז .4

 .ההתקבל חוז

השירות על עבור חלק מחשבוניות הספק שנדגמו לא קיימת חתימה של מקבל  .5

 החשבונית.

 כמו כן לא נמצאו הזמנות עבודה עבור החשבוניות שנדגמו. .6

 

 


