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   מועצה אזורית אפעל

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
הבדיקה נעשתה ה  . נבדק הניהול של משק הכספי  במועצה האזורית אפעל

בדיקת השלמה . רית וה  בוועדי  המקומיי  הפועלי  במסגרתהבמועצה האזו
תקצוב פעולות הוועדי  : בעיקר נבדקו הנושאי  הבאי . נעשתה במשרד הפני 

אופ  ; מהימנות נתוני  כספיי  בדוחות המועצה; הוצאות המועצה; המקומיי 
וההוצאות על העסקת עובדי מינהל בכירי  ; הטלת הארנונה הכללית והחיוב בה

   .במועצה ובוועדי  המקומיי 
 משק הכספי 

 תקציר
בה  שלושה המנוהלי  , חמישה יישובי )  המועצה להל  (במועצה האזורית אפעל 

 היה מספר 2003בסו  שנת . ר"רמת פנקס וכפר אז,  רמת אפעל בידי ועדי  מקומיי  
את  2003משרד מבקר המדינה בדק במחצית השנייה של שנת .  נפש4,138 תושביה כ

 .2004בדיקה משלימה בוצעה בסו  שנת ; ניהול משק הכספי  של המועצה
בבדיקה הועלו ליקויי  באופ  אישור תקציבי הוועדי  המקומיי  בידי המועצה 
וליקויי  הנוגעי  לעמידה במסגרות התקציביות שאושרו למועצה ולוועדי  

 .המקומיי 
והיא לא פעלה להקטנת , כרהוצאות המועצה עלו על הכנסותיה העצמיות בשיעור ני
המועצה ביצעה תשלומי  . הוצאותיה ולהגדלת הכנסותיה במטרה לאז  את תקציבה

ובכלל זה מת  תמיכות למוסדות שלא על פי ההלי) הקבוע בנוהל למת  , חריגי 
מת  תמיכות לאות  גופי  בידי המועצה ווועדי  , תמיכות של רשויות מקומיות

ל משרד הפני  לעובד מינהל בכיר "הקבוע בחוזרי מנכתשלו  שכר גבוה מ, מקומיי 
המועצה ג  לא בחנה את הצור) בהעסקת שלושה עובדי  בכירי  במועצה . במועצה
 .ובוועדי 

היא שינתה שלא על פי : המועצה עשתה פעולות שגרמו להפחתת הכנסותיה העצמיות
אה מכ) פחתו וכתוצ, הדי  סיווגי  של נכסי  וסכומי ארנונה בצווי הארנונה שלה

ומחזיקי , מחזיקי חלק מהנכסי  שבתחומה לא חויבו בארנונה; הכנסותיה מארנונה
 ולשימוש 2003 1999נכסי  אחרי  חויבו שלא בהתא  לצווי הארנונה מהשני  

 .יש שהחיוב בארנונה נעשה שלא על פי מדידת שטח הנכס; שנעשה בנכס
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הקטנת הוצאותיה ולגביית כי עליה לפעול ל, משרד מבקר המדינה העיר למועצה

  .במטרה להקטי  את גירעונה הנצבר ולאז  את תקציביה, ארנונה כדי 
♦  

 מבוא
בסו  שנת .  דונ 5,500 משתרע על שטח של כ)  המועצה להל  (תחו  המועצה האזורית אפעל 

במועצה .  נפש4,138 כ, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  היה מספר תושביה2003
המרכז הסמינריוני של הקיבו) המאוחד ובית , 1ר"כפר אז, רמת פנקס, רמת אפעל:  יישובי חמישה
במליאת המועצה . את שלושת היישובי  הראשוני  מנהלי  ועדי  מקומיי ; 2"אפעל"אבות 

 . ה  בעלי אופי עירוני, ר"למעט כפר אז, היישובי .  היו ששה חברי 2004שנבחרה בינואר 
ואילו , הרווחה והדת, התרבות, ה שירותי  ממלכתיי  בעיקר בתחומי החינו*המועצה נתנה לתושבי

ומת  השירותי  , השירותי  המקומיי  ניתנו ברוב  בידי הוועדי  המקומיי  באמצעות קבלני 
 .מומ  מהקצבות המועצה לוועדי  לפי התקציבי  שהיא אישרה לה 

בדיקה . ניהול משק הכספי  במועצה את 2003משרד מבקר המדינה בדק במחצית השנייה של שנת 
תקצוב פעולות : הבדיקה התמקדה בעיקר בנושאי  האלה. 2004משלימה בוצעה בסו  שנת 
הכנסות ; הוצאות חריגות שהיה בה  כדי להוסי  לגירעונות המועצה; המועצה והוועדי  המקומיי 

  להל  (טלת ארנונה  קביעת סיווגי הנכסי  וסכומי הארנונה בהחלטות המועצה בדבר ה המועצה 
   . חיובי הארנונה וגבייתה, )צווי הארנונה

 תקצוב פעולות המועצה והוועדי  המקומיי 
כי , נקבע)  פקודת המועצות המקומיות להל  ] (נוסח חדש[בפקודת המועצות המקומיות  .1

על התקציב יוגש לממונה ; מועצה תכי  בכל שנה תקציב המראה את אומד  ההכנסה וההוצאה שלה
להל   (1958 ח"התשי, )מועצות אזוריות(בצו המועצות המקומיות . המחוז במשרד הפני  לאישורו

 .כי תקציב המועצה טעו  אישורו של שר הפני , נקבע, ) צו המועצות האזוריות 
 לא 2004 2000התקציבי  לשני  . 1999כי תקציב המועצה האחרו  שאושר הוא לשנת , נמצא

כגו  הלוואות מבנקי  ומענקי  ,  מאחר שהמועצה כללה בה  הכנסות,אושרו בידי שר הפני 
 .שלא אושרו לה, ממשרד הפני 

תקציב הכנסה והוצאה , לפי הוראות השר, כי ועד מקומי יכי , בצו המועצות האזוריות נקבע .2
 התקציב לשנה מסוימת יוגש למועצה לא יאוחר מיו  . לשנת הכספי  ויגישו למועצה לאישור

 ). השנה הקודמת לשנת התקציב להל  (טובר בשנה שלפניה  באוק1
__________________ 

על הוועדי   25.11.04  הפעיל מבקר המדינה ביקורת על הוועד המקומי רמת פנקס וב14.11.72 ב 1
נוסח  [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 6(9 על פי סעי  ,ר"המקומיי  רמת אפעל וכפר אז

  ].סח חדשנו[לפקודת המועצות המקומיות ) ב(3ובהתא  לסעי  , ]משולב
2

,  תושבי 2,763, 2003 בסו  שנת, ברמת אפעל התגוררו, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
  . תושבי 309  " אפעל" תושבי  ובבית אבות 541ר "בכפר אז,  תושבי 525ברמת פנקס 
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‡ˆÓ  , ˙Ï·˜Ï È˙ ˘ ‰‡ˆÂ‰Â ‰Ò Î‰ ·Èˆ˜˙ ‰ˆÚÂÓÏ ˘È‚‰ ‡Ï Ò˜ Ù ˙Ó¯ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ
‰¯Â˘È‡ ,·Èˆ˜˙ ÔÈÎ‰Ï Â ÓÓ ‰˘¯„ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÍÎÏ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡ÏÂ . ÏÎ· ‰Ú·˜ ‰ˆÚÂÓ‰

· ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ‰Ê ÈÓÂ˜Ó „ÚÂÂÏ ·ˆ˜ÂÈ˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ‰ ˘ ˙ ˘Ï ˙Ó„Â˜‰ ‰ ˘
·Èˆ˜˙‰ . 

כי המועצה תמסור לוועד המקומי את החלטותיה בדבר התקציב , בצו המועצות האזוריות נקבע
לאחר שתשמע , המועצה רשאית"וכי ,  בדצמבר של השנה הקודמת לשנת התקציב31בכתב עד יו  

 ...".לתק  או לדחות כל פרט מפרטי התקציב, את דעתו של הועד המקומי
‡ˆÓ  ,ÈÎ ˙Ó¯ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ‰Ï Â˘È‚‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ ÈÙ˜È‰ ˙‡ ‰ ÈË˜‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 

Ê‡ ¯ÙÎÂ ÏÚÙ‡"Â Ë˜ÂÈ Â‡ ÂÏËÂ·È ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ ÈËÈ¯ÙÓ ÂÏÈ‡ ‰Ú·˜˘ ‡Ï· ¯. 
‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÌÈËÈ¯Ù‰ ÈÙ˜È‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ

‰„ÚÂ  ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙÏ ÈÏÎ ‰È„È· ˘Ó˘Ï ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰Â ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï
·Èˆ˜˙· ÚÂ·˜‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ .‰Ê ÈÏÎ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ó , ‰„ÓÚ ‡Ï ‡È‰

 ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ Ì‰Ï ¯˘Â‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„ÚÂ ˙‚È¯Á ÏÚ „ÚÂÓ·
 Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙ Ë˜‰Ï)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(·˙Î· ÚÂ·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ˙Ú· , ÂÏÈ‡

˜˙‰ ÈËÈ¯ÙÓÂ Ë˜ÂÈ Â‡ ÂÏËÂ·È ·Èˆ ,‰È˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÏ ÂÓÈ‡˙‰Ï È„Î , È·Èˆ˜˙· ÔÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ
Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ˙Â‡ÈÎ Á˜ÙÏÂ ÌÈ„ÚÂÂ‰.   

 הוצאות המועצה והכנסותיה
, להל  ריכוז נתוני  מ  הדוח הכספי המבוקר של המועצה על הכנסותיה ועל גירעונה השנתי והנצבר

  ):ח"במיליוני ש( 2003 2000בשני  , במסגרת התקציב הרגיל
ÔÂÚ¯È‚ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÒ Î‰

*

 ‰ ˘‰ 

¯·ˆ 
** 

È˙ ˘    

2.6 0.6 27.3 26.7 2000 

5.2 3.6 27.5 23.9 2001 

6.4 3.7 27.2 23.5 2002 

9.5 3.1 26.4 23.3 2003 

 1.04  וכ2000ח בשנת " מיליו. ש3.14 כולל מענקי  של משרד הפני  לאיזו. התקציב בס- של כ *
 .2001ת ח בשנ"מיליו. ש

 מיליו. 2.5 ובס- 2001  ו2000ח בכל אחת מהשני  " מיליו. ש1בקיזוז מלוות להקטנת הגירעו. בס-  **
  . 2002ח בשנת "ש

 עלו הוצאות המועצה על הכנסותיה 2003 עד 2000כי בכל אחת מהשני  , מהנתוני  שבטבלה עולה
 מיליו  9.5  הסתכ  בכ2003שנת ובסו  , כתוצאה מכ* גדל הגירעו  הנצבר. העצמיות בשיעור ניכר

 12.3  הסתכמה בכ2003שיתרת  בסו  שנת , לצור* כיסוי גירעונותיה קיבלה המועצה מלוות; ח"ש
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ח מכספי קרנות שיועדו " מיליו  ש12.8 כמו כ  השתמשה המועצה בשני  קודמות בכ. ח''מיליו  ש
  השתמשה המועצה 2003 בשנת; לכיסוי הוצאותיה בתקציב הרגיל וגרעונות שנצברו, לפיתוח

הנתוני  שהובאו לעיל . ח מכספי קרנות אלו לכיסוי הוצאותיה בתקציב הרגיל" מיליו  ש2.2 בכ
   .שהל* וגדל בכל שנה, מלמדי  שהמועצה נתונה במצב כספי קשה וכי יש לה גירעו  כספי ניכר

 מהימנות הנתוני  הכספיי  
דאוג שהגיזבר ינהל חשבו  נכו  של כל הכספי  על המועצה ל, 3על פי פקודת המועצות המקומיות

, )הנהלת חשבונות(בתקנות הרשויות המקומיות . שנתקבלו וששולמו על ידי המועצה או מטעמה
כי כל תקבול יירש  בחשבו  התקציבי , נקבע, ) תקנות הנהלת חשבונות להל   (1988 ח"התשמ

 .בלתוהמתאי  בקובצי התקבולי  והתשלומי  לפי העניי  מיד ע  ק
 הסתכ  מענק זה 2000בשנת :  קיבלה המועצה ממשרד הפני  מענק לאיזו  תקציבה2001עד שנת 

 הוא לא שול  2002ח ובשנת " מיליו  ש1.04  הוקט  המענק לכ2001בשנת , ח" מיליו  ש3.14 בכ
 .לה כלל

 כי היא ,כי הפסיק לתת לה את מענק האיזו  לאחר שמצא, 2001משרד הפני  הבהיר למועצה ביולי 
לטובת , פיה  חושב מענק איזו  לא מייצג אשר על, נתוני ארנונה שגויי  לאור* שני "הציגה לו 

לא זכאית , בחישוב מחודש. 2000דיווחי  אלו נמשכו לפחות עד הרבעו  הראשו  לשנת . הרשות
 ".הרשות למענק איזו  כלל

מועצה לא הוצגו תקבולי ממצאי משרד הפני  נוגעי  לכ* שבדוחות הכספיי  השנתיי  של ה
עקב כ* הוקטנו במידה ניכרת התקבולי  שהשתקפו ; הארנונה שנותרו בידי הוועדי  המקומיי 

 הוקטנו התקבולי  בדר* זו בס*   שבנתוניה עסק משרד הפני    2000בשנת . בדוחותיה הכספיי 
 .ח בקירוב" מיליו  ש1.13

ד  ההכנסות מארנונה שנותר בידי הוועדי  ג  בשני  הבאות לא הציגה המועצה בדוחותיה את עו
  2001ח בשנת " מיליו  ש1.24  ר "כפר אז, 2001ח בשנת " ש41,000  רמת פנקס : המקומיי 

ח " מיליו  ש0.9 ג  לא הציגה המועצה הוצאות בס* 2002בשנת . 2002ח בשנת " מיליו  ש0.34 ו
 ). ראו להל(ר "שנגרמו עקב פעולות שעשה הוועד המקומי כפר אז

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ¯·ˆ  ÔÂÚ¯È‚ ˙‚ˆ‰Ï Ì¯‚ È˜ÏÁ‰ ÌÂ˘È¯‰ ÈÎ
ÏÚÂÙ·˘ . ˜˜ÂÁÓ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ÌÈÈ˜Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰˙˘˜‰ ÂÊ ˙ÈËÂÓ ‰‚ˆ‰

ÌÚÂˆÈ·Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÂÈ„È· „È˜Ù‰ . 
ר ורמת פנקס "פר אזכי הוועדי  המקומיי  של כ, המועצה טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

עוד ; נמנעו מלהגיש דוחות כספיי  במועד ולכ  היא לא יכלה להתייחס לדוחות הכספיי  שלה 
משרד מבקר המדינה מעיר . שלא מוקנות לה סמכויות לאכו  את הגשת הדוחות, טענה המועצה

 את לש  מימוש סמכויותיה לאשר, בי  היתר, כי דרישה לדיווח כספי נאות מתחייבת, למועצה
כי החל בינואר , עוד מסרה המועצה בתשובתה. במידת הצור*, תקציבי הוועדי  המקומיי  ולעדכנ 

ובכ* יהיה כדי למנוע את הישנות ,  הועברה גביית הארנונה של כל יישובי המועצה לידי המועצה2003
 .הליקויי  המתוארי  לעיל

__________________ 
ודת  לפק213את הוראות סעי  , בי. היתר, פקודת המועצות המקומיות מחילה בעניי. זה על המועצה 3

 ).נוסח חדש(העיריות 
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 תכנית הבראה
בספטמבר .  את פעילותה ג  בשני  קודמותהמצב הכספי הקשה של המועצה שהוצג לעיל אפיי 

לבחו  את מצב  )  הבודק להל  ( ביקש הממונה על המחוז במשרד הפני  מרואה חשבו  2000
, המתבטא בגירעונות כספיי  גדולי , הכספי של המועצה ושל הוועדי  המקומיי  שבתחומה

ק למשרד הפני  דוח על  הגיש הבוד2001בינואר . במטרה למצוא את הגורמי  העיקריי  למצב זה
 .תוצאות בדיקתו

ולפיה  ברוב השני  עלו הוצאות , 1999 1994בדוח הבודק הובאו נתוני הדוחות הכספיי  מהשני  
, הבודק עמד על קיו  חריגות גדולות מ  המסגרת התקציבית. המועצה בשיעור ניכר על הכנסותיה

ית המאושרת במוסדות המועצה אינה המסגרת התקציב"כי , והוא הסיק מכ*, בעיקר בצד ההוצאות
 ".המסגרת שפרנסי המועצה מציבי  לנגד עיניה  בפעולת  או מאמיני  כי נית  לעמוד בה

היא העבירה מקר  , כי נוס  על המלוות שקיבלה המועצה לכיסוי גירעונותיה, עוד עולה מ  הדוח
 . י גירעונות שנצברו לכיסו  1998 רוב  בשנת  ח " מיליו  ש12.8 הפיתוח לתקציב הרגיל כ

 1999בסו  שנת . משרד הפני  דרש מ  המועצה להגיש לו הצעה לתכנית להבראת מצבה הכספי
ח " מיליו  ש1.6 לפיה היה על המועצה להקטי  בכ, אישרו המועצה ומשרד הפני  תכנית הבראה

מקביל את הוצאותיה בתחומי המינהל הכללי והשירותי  המקומיי  והממלכתיי  שהיא נותנת וב
 .להגדיל את הכנסותיה מגביית ארנונה

‡ˆÓ  ,Â‚˘Â‰ ‡Ï ‰‡¯·‰‰ ˙È Î˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ÈÎ :Â Ë˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ , ˙ ˘·Â
2000Î· ÂÓÎ˙Ò‰ Ô‰ -27.3˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÍÒ· ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÓÂÚÏ27.5˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙ ˘· Á
1999 ,„Á ÌÂÏ˘˙ ÂÏÏÎ˘-Î Ï˘ ÈÓÚÙ-0.24˘ ÔÂÈÏÈÓ "˙Â‡ÏÓ‚Ï ‰˘È¯Ù Ï˘· Á .‚ ÌÈ ˘· Ì
2001-2002‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÓˆÓÂˆ ‡Ï  ,Î Â¯˙Â  Ô‰Â-27˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰ ˘· Á . ˙ ˘·2003 

Î· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ Â Ë˜-0.8˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
 את תעריפי 2000כי המועצה העלתה בשנת ,  עולה2001 1999מבחינת צווי הארנונה לשני  

בחיובי  שהוגדלו כדי א* לא היה , כפי שנדרשה בתכנית ההבראה, 8% הארנונה בשיעור של כ
לא , 2003 2001, בשני  הבאות. להגדיל את הכנסותיה במידה שתכסה את הוצאותיה שלא פחתו
כתוצאה מליקויי  רבי  , כמו כ . הוגדלו החיובי  שהטילה המועצה וממילא לא גדלו הכנסותיה

 ).ראו להל (בסיווג הנכסי  ובקביעת הסכומי  בצווי הארנונה נפגעו הכנסות המועצה 
 ובי  התקציבי  שאישרה 2003 2001מהשוואה בי  נתוני הדוחות הכספיי  של המועצה לשני  

שיעורי ; כי כבעבר היא חרגה בהוצאותיה במידה ניכרת מ  המסגרת התקציבית, לאות  שני  עולה
 . בהתאמה11.8%  ו12.4%, 16.1% החריגה מהתקציב הגיעו ל

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Í˘Ó‰ ÈÎ˙Â„ÈÚÓ ·Èˆ˜˙‰ ÔÓ ‰È˙Â‚È¯Á  , ‡Ï ÈÎ
 ¯˘˜‰ ¯ÒÂÁ ¯·„· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ˜„Â·‰ ˙¯Ú‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰˙ È˘

ÏÚÂÙ· ‰‡ˆÂ‰‰ ÔÈ·Ï ·Èˆ˜˙‰ ÔÈ· . ˙¯‚ÒÓÏ ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ÓˆÚÏ ‰·Èˆ‰˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ,˘¯„ Î , ÔÂÚ¯È‚‰Â ÛËÂ˘‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ˙ Ë˜‰Ï ÏÚÙ˙ ÍÎ·Â

¯·ˆ ‰.   
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 הוצאות חריגות של המועצה

 ÌÈÓÂÁ˙· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ‰˘˜ ÈÙÒÎ ·ˆÓÏ ‰ÚÏ˜  ‰ˆÚÂÓ‰
ÌÈ Â˘ . 

  :להל  דוגמאות אחדות להוצאות חריגות שהגדילו את הגירעו 
 מת  תמיכות למוסדות

הנוהל . 4) הנוהל להל  ( פרס  משרד הפני  נוהל למת  תמיכות של רשויות מקומיות 1985בשנת 
כדי , בתחומי  שוני , נועד להסדיר מת  תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופי  הפועלי  בתחומיה 

 .לסייע בפעולותיה  לטובת הציבור
התרבות , הרווחה, המועצה נהגה לתת תמיכות לכמה גופי  הפועלי  בתחומה בתחומי הספורט

 , ח" ש111,000, ח" ש40,000  הסתכמו הוצאותיה על התמיכות בכ2003 2001בשני  . והדת
 .ח בהתאמה" ש97,000 ו
. כי רשות מקומית לא תית  תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר, בי  היתר, בנוהל נקבע .1

רשות מקומית המבקשת לתת תמיכות תציי  בתקציבה את הס* הכולל של התמיכות שתית  בשנה 
  ללו בסעי  תקציב שיוחד לכ* סכומי התמיכות ייכ. הנדונה ואת חלוקתו לפרקי התקציב

 ".השתתפויות תמיכות ותרומות"
‡ˆÓ  , È˜¯ÙÏ Â˙˜ÂÏÁ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÎÈÓ˙Î ‰ˆÚÂÓ‰ È·Èˆ˜˙· Ì˘¯  ‡Ï ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒ ÈÎ

·Èˆ˜˙‰ .È„ÂÁÈÈ ·Èˆ˜˙ ÛÈÚÒ· ÂÓ˘¯  ‡Ï ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ,˘¯„ Î , ÈÙÈÚÒ· ‡Ï‡
‰ÎÈÓ˙· ¯·Â„Ó˘ ÔÈÂˆ˘ ‡Ï· ÌÈ Â˘ ·Èˆ˜˙ ,Ú ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È ·Ï‰Â ‰ ÈÙ Ï . È·Èˆ˜˙˘ ¯Á‡Ó

 Ê‡Ó Â¯˘Â‡ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰1999˙ÂÎÈÓ˙‰ ÌÂ˘È¯ ÔÙÂ‡ ÁÎÂ Â  , ·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ Â ˙È  Ô‰
¯˘Â‡Ó ,Ï‰Â Ï „Â‚È ·. 

כי לא תינת  תמיכה מאת רשות מקומית אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה , בנוהל נקבע .2
לבקשת התמיכה ; )מיכות ועדת הת להל  (בוועדה מיוחדת שתמנה מועצת הרשות המקומית 

דוח כספי , מסמכי  בדבר מצבו המשפטי של הגו  המבקש: כגו , יצורפו המסמכי  שנקבעו בנוהל
הבקשה לתמיכה תהיה . מבוקר של הגו  לשנה הקודמת ותקציבו לשנה שעבורה מבוקשת התמיכה

על ידי ועדת התמיכות תונחה . את המטרה בעדה מתבקשת התמיכה, בי  היתר, מנומקת ותציי 
המבחני  שקבעה הרשות ותביא בחשבו  את מידת התמיכה הניתנת לגו  המבקש ממקורות 

תובא , יחד ע  הבקשה לתמיכה והמסמכי  הנלווי , ההמלצה של ועדת התמיכות. ציבוריי  אחרי 
 .לאישור הרשות המקומית

‡ˆÓ  , ˙ ˘ „Ú ÈÎ2001 Â Â„  ÌÈÎÓ˙  ÌÈÙÂ‚ ˙Â˘˜·˘ ‡Ï· ˙ÂÎÈÓ˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ ˙   ˙„ÚÂÂ·
˙ÂÎÈÓ˙‰ ,˘¯„ Ï „Â‚È · . ˙ ˘·2002 È ˘ Ï˘ ˙Â˘˜· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂ· Â¯˘Â‡Â Â Â„  

Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ÌÈÙÂ‚ . ‡ÏÏ ˙ÂÎÈÓ˙ ÂÏ·È˜ ÌÈÙÂ‚ ‰˘ÂÏ˘
‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ ,¯·Ú·Î ,ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ ¯·„· Â‰˘ÏÎ Ú„ÈÓ ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È˜È˙·˘ ‡Ï·Â , ˙„ÈÓ

˘ ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰ÎÈÓ˙· Í¯Âˆ‰‰· ‰˘ÚÈÈ . 
__________________ 

4
 .186, ח"תשנ; 2275, ה"תשמ, פ"י 
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לאחר שנדונו בוועדת , 2003בעקבות הערת משרד מבקר המדינה נתנה המועצה תמיכות בשנת 
בתקציב שאישרה מליאת המועצה לשנת . ורשמה אות  בדוח הכספי בסעי  שיוחד לכ*, תמיכות
 . נכלל הס* הכולל של תמיכותיה וחלוקתו לסעיפי 2004

מקומי יהיו בתחו  הנהלתו אות  הסמכויות שיש כי לוועד , בצו המועצות האזוריות נקבע .3
אול  , למועצה בתחומה בכל אות  תנאי  והגבלות שסמכויות המועצה מותנות או מוגבלות בה 

וכל עוד אי  בכ* , הוא יהיה רשאי להשתמש בסמכויות אלה רק א  המועצה אינה משתמשת בה 
 .משו  סתירה להחלטות המועצה שהודיעו עליה  לוועד

‡ˆÓ  ,Ê‡ ¯ÙÎÂ ÏÚÙ‡ ˙Ó¯ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ÈÎ"ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÎÈÓ˙ ˙˙Ï Â‚‰  ¯ , Û‡
ÂÊ ˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ‡˘¯ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰˘ ÈÙ ÏÚ ,‰· ‰˘Ó˙˘‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ó . ÌÈ„ÚÂÂ‰

˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂÂ· Â Â„  ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜·‰ ÏÎ˘ ‡Ï· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÎÈÓ˙ Â ˙  ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ,
Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È · .‡ˆÓ  „ÂÚ ,ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÓ ˙ÂÎÈÓ˙ ÂÏ·È˜ ÌÈÎÓ˙  ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ 

˙ÂÁÙÏ „Á‡ ÈÓÂ˜Ó „ÚÂÂÓÂ ,ÏÈ·˜Ó· ; ˙ ˘·2002 ‰ˆÚÂÓ‰Ó ˙ÂÎÈÓ˙ ÌÈÙÂ‚ È ˘ ÂÏ·È˜ 
Ê‡ ¯ÙÎÂ ÏÚÙ‡ ˙Ó¯ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ÓÂ"¯ , „ÚÂÂÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ˙ÂÎÈÓ˙ ÂÏ·È˜ ÌÈÙÂ‚ È ˘Â

ÏÚÙ‡ ˙Ó¯ ÈÓÂ˜Ó . ˙ ˘·2003‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ‰ÎÈÓ˙ „Á‡ ÛÂ‚ Ï·È˜ ÌÈ¯ÂÓ‡ ,
ÏÚÙ‡ ˙Ó¯ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ÌÈÙÂ‚ È ˘Â. 

 , ח" ש256,000  הסתכמו הוצאות הוועד המקומי רמת אפעל על תמיכות ב2003 2001בשני  
, ח" ש12,500 ר ב"והוצאות הוועד המקומי כפר אז, בהתאמה, ח" ש269,000 ח וב" ש294,000 ב
ות של המועצה והוועדי  המקומיי  על כלל ההוצא. בהתאמה, ח" ש5,000 ח וב" ש17,200 ב

, ח" ש371,000 ח ובכ" ש420,000 בכ, ח" ש300,000 תמיכות הסתכמו בשני  האמורות בכ
 . בהתאמה

 הנחיות בדבר ביטול כפל תמיכה של המדינה 1998היוע) המשפטי לממשלה פרס  בנובמבר 
תקציב השנתי המוגשת  לא תכלול הצעת חוק ה1999כי החל משנת , במוסדות ציבור ובה  נקבע

מקו  בו מוענקת תמיכה על ידי מספר משרדי : "לכנסת יותר מתקנה תקציבית אחת לנושא אחד
איחוד של , יבוצע כאמור, על פי אמות מידה זהות או דומות לחלוקה, ממשלה למטרה זהה או דומה

לטו  מ  הראוי שהש, לדעת משרד מבקר המדינה." התקנות התקציביות לתקנה תקציבית אחת
 .יימנע ג  הוא ממת  כפל תמיכה, כזרוע שלטונית של המדינה, המקומי

כי מ  הראוי שתדו  בהיק  הכספי של התמיכות שהיא , משרד מבקר המדינה מעיר למועצה
 .והוועדי  נתנו ותקבע את היקפ  בהתא  למצבה הכספי

 האמורי  הוא אחד הגופי  שקיבלו תמיכה מהמועצה האזורית ומשני הוועדי  המקומיי  .4
 158,000 ח ובכ" ש176,000  הסתכמה התמיכה בתנועת הנוער בכ2003  ו2002בשני  . תנועת נוער

כי הוועד המקומי רמת אפעל קיבל מתנועת הנוער תשלומי  כהשתתפות בשכר , יצויי . ח"ש
 .בהתאמה, ח" ש45,000 ח ובכ" ש23,000 שהסתכמו בשני  האמורות בכ, מדריכיה

עד המקומי רמת אפעל נהג זה שני  לתת את התמיכה בתנועת הנוער במישרי  כי הוו, נמצא
קביעת , קבלת מדריכי  אלה לעבודה. באמצעות תלושי משכורת שהוציא, לארבעה מדריכי התנועה

, לשניי  מהעובדי  בתנועה. שכר  וההחלטה בדבר הפסקת עבודת  התקבלו בידי תנועת הנוער
 . פיצויי פיטורי 2003 ובאפריל 2002קומי בדצמבר שיל  הוועד המ, שהפסיקו לעבוד

לא רשומה "כי תנועת הנוער , הוועד המקומי רמת אפעל הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
לכ  לא קיימת אפשרות מעשית להקצות כספי  ישירות , כעמותה ברש  העמותות במשרד הפני 

 ...".במסגרת נוהל מת  תמיכות, ]לתנועת הנוער[
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˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ , ÌÂÏ˘˙ ÂÓÎ ‰ÚÂ·˜ ˙ÈÙÒÎ ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡

¯ÚÂ ‰ ˙ÚÂ ˙ ÈÎÈ¯„Ó Ï˘ Ì¯Î˘ Ï˘ ÔÈ¯˘ÈÓ· .ÌÈÎÈ¯„ÓÏ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ È„È· ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ,
‰„Â·ÚÏ Ì˙Ï·˜˘ ,¯ÚÂ ‰ ˙ÚÂ ˙ È„È· ÌÈÚ·˜  Ì‰È¯ÂËÈÙÂ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ , Â·˘ ÛÂ‚‰ ‡È‰Â

Ì˙„Â·Ú ˙È˘Ú  , ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ .È‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰-
„È·ÚÓ‰ ˙Â‰Ê È·‚Ï ˙Â¯È‰· ,·ÈÈÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰Â , Ï˘· Â‡ Ì˙˜ÒÚ‰ Ï˘·

¯ÚÂ ‰ ˙ÚÂ ˙ Ï˘ ÌÈÏ„ÁÓ Â‡ ÌÈ˘ÚÓ .  
 השתתפות המועצה במימו  חוגי  לתלמידי 

של  תמורת הורי התלמידי  נדרשו ל; המועצה קיימה חוגי  לתלמידי  במבנה בית הספר המקומי
 .ההשתתפות בחוגי 

, כי המועצה לא קבעה את תשלומי ההורי  בסכומי  שיממנו את מלוא הוצאותיה על החוגי , נמצא
ח " ש21,000 בכ, ח" ש58,000  היו הוצאותיה בתחו  זה גדולות מההכנסות בכ2002 2000ובשני  

 .בהתאמה, ח" ש31,000 ובכ
‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÁÎÂ  ÈÎ ·ˆÓ· ·˘Á˙‰·Â ‰˘˜‰ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ 

ÈÏÎÏÎ‰-‰È·˘Â˙ ·Â¯ Ï˘ ¯ÈÙ˘‰ È˙¯·Á5 , ‡ÂÏÓ Â ÓÂÓÈ ‰ÈÙÏ ‰ËÏÁ‰ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈ¯Â‰‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ˙Â‡ˆÂ‰‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈÙÒÎ‰ ÏË ‰ ÔË˜ÂÈ ÍÎ·Â . 

 מתוכנ  ומתוקצב כיסוי מלא 2004בשנת "כי , בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה המועצה
למרות זאת קיימי  אילוצי  המחייבי  השתתפות .  החוגי  בחינו* הבלתי פורמלישל עלויות

מבדיקה משלימה ". המועצה למימו  מקרי  מיוחדי  על פי שיקול דעת מקצועי בכל מקרה לגופו
   . לא השתתפה המועצה במימו  החוגי  האמורי 2004כי בשנת , עלה

 ר"הוצאות והכנסות של הוועד המקומי כפר אז
כי המועצה המקומית לא תשל  שו  תשלו  מכספיה ולא , בפקודת המועצות המקומיות נקבע .1

כי לוועד , בצו המועצות האזוריות נקבע. תקבל עליה שו  התחייבות אלא לפי התקציב המאושר
בכל התנאי  וההגבלות , הסמכויות שיש למועצה בתחו  המועצה, בתחו  הנהלתו, מקומי יהיו

הוועד המקומי רשאי אפוא לשל  תשלו  או לקבל . ותנות או מוגבלות בה שסמכויות המועצה מ
 .עליו התחייבות רק לפי תקציבו המאושר

ר את הוצאותיו במידה ניכרת ועקב כ* " הגדיל הוועד המקומי כפר אז2003  ו2002כי בשני  , נמצא
 . מ  התקציב שאושר לו לשני  האמורות, בהתאמה, 86%  וב60% חרג ב

 לא אישרה לו 2002כי מאחר שהחל משנת , קומי הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינההוועד המ
בשונה מתקציב (הוא ער* תקציב הוצאות , תקציב שיאפשר לו למלא את תפקידיו השוני "המועצה 
יהיה תקציב ... ודאג תמיד ליידע את המועצה כי מעבר לתקציב ההעברות הדל שאישרה לו) העברות

__________________ 
כלכלי   הרשויות המקומיות לפי מצב. החברתיתהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סיווגה את אוכלוסיו 5

‡ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÂÈÙ˙ . (10  והמועצה האזורית אפעל סווגה בדרגה הגבוהה ביותר , לעשר דרגות
È˙¯·Á‰ ·ˆÓ‰ ÈÙÏ Ô‚ÂÂÈÒÂ-ÏÎÏÎ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ È ,2001.( 
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כי פנה למועצה , עוד טע  הוועד המקומי...". ה מתקציב ההעברות שאושר לוההוצאות שלו שונ
 .בבקשה לעדכ  את תקציב ההוצאות שלו א* לא נענה

 ‰ÊÓ ‰ Â˘ ·Èˆ˜˙ ÂÓˆÚÏ ÚÂ·˜Ï ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ È˜˙ È˙Ï·Î ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ ÂÏ ‰¯˘È‡˘ ;„Â‰· Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÂÈ Â È‡ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‰Ú

ÂÏ ‰¯˘Â‡˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓÓ ‰‚È¯Á‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ .ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯·Ò Ì‡ , ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ
ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡˘ ,Í¯„‰ ÂÈ ÙÏ ‰ÁÂ˙Ù ‰˙ÈÈ‰ , ‰ÚÂ·˜‰

˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ Âˆ· , ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˜ÓÂ Ó ¯¯Ú ÌÈ Ù‰ ¯˘Ï ˘È‚‰Ï) ÌÈ ÈÈ Ú· ‰˘Ú˘ ÈÙÎ
Ï Â È· ÌÈÒÁÈÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯Á‡‰ˆÚÂÓ‰ ÔÈ·( ; ÔÈ„ ‰˘ÚÈ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï

ÂÏ ¯˘Â‡˘ ‰Ê ÏÚ ‰·¯‰· ‰ÏÂÚ‰ ·Èˆ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙÈÂ ÂÓˆÚÏ .‰ˆÚÂÓ‰ , ˙ ÂÂÎ ÏÚ ‰Ú„È˘
¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÏ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ , ˙¯‚ÒÓ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘È ‡Â‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï

ÂÏ ‰¯˘Â‡˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ,˘¯„ Ï „Â‚È ·. 
, החליטה המועצה להטיל מס או ארנונה כללית: "האזוריות נקבעלצו המועצות ) ג(68בסעי   .2

ישל  לה הועד המקומי של כל ישוב את הסכו  הכולל של המס או ארנונה כללית המוטל על כל 
ואול  רשאית המועצה לקבוע בהתייעצות ע  הועד , הנכסי  או על האנשי  שבתחו  הישוב

כל מסי המועצה או מסי  מסויימי  שבה  ארנונה שבישוב פלוני ישולמו לה , המקומי הנוגע בדבר
 ".יהיה הועד המקומי פטור מתשלו , קבעה כ*; במישרי  על ידי החייב בה , כללית

מדוחות תקבולי  ותשלומי  שהכי  .  גבו הוועדי  המקומיי  את הארנונה בתחומיה 2000עד שנת 
מהארנונה שגבה ומהעברות  היו הכנסותיו 2000כי עד שנת , ר עולה"הוועד המקומי כפר אז

בשני  . ח" מיליו  ש1.15  הסתכ  העוד  הנצבר בכ2000ובסו  שנת , המועצה גדולות מהוצאותיו
במקביל הגדיל הוועד המקומי את .  הועברה גביית הארנונה בהדרגה לידי המועצה2002  ו2001

 .הוצאותיו באות  שני  בשיעורי  גדולי 
  ):ח"באלפי ש (2003 2000 בשני  *ר" הוועד המקומי כפר אזלהל  נתוני ההכנסות וההוצאות של

‰ ˘‰ 
2003 2002 2001 2000  

 תקבולי  957 976 494 843
 )הוצאות(תשלומי   645 878 1,400 1,293

 שוט ) גירעו.(עוד   312 98 )906( )450(

 עוד  משני  קודמות 837 1,149 1,247 341

)109( 341 1,247 1,149 ÈÙ„ÂÚ ˙¯˙È Ì)˙Â ÂÚ¯‚(

ר והגיש "שהכי. הוועד המקומי כפר אז) לא מבוקרי (הנתוני  נלקחו מדוחות תקבולי  ותשלומי   * 
ההכנסות וההוצאות של הוועד המקומי נרשמו על בסיס מזומ. בהתא  להכנסותיו והוצאותיו ; למועצה
  .בפועל

 ר "וועד המקומי כפר אז גדלו ההוצאות של ה2003 2001כי בשני  , מ  הנתוני  שבטבלה עולה
 אישרה לו המועצה 2003  ו2002בשני  . 2000 לעומת הוצאותיו בשנת 100%  וב117% ב, 36% ב

הגידול בהוצאות נעשה בחריגה מ  ; בהתאמה, ח" ש700,000 ח ו" ש870,000תקציבי  בס* 
שתמש הוועד המקומי ה; וכתוצאה מכ* נוצרו גירעונות שוטפי  גדולי , התקציבי  המאושרי 

 .בעודפי  מסכומי הארנונה ומהעברות המועצה שנצברו בידיו לכיסוי הגירעו  שנוצר
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כי הגידול בהוצאות בשלוש השני  האמורות , מספרי הנהלת החשבונות של הוועד המקומי עולה

מאחר . פעמיות שעשה הוועד ובחלקו מהוצאות שוטפות נגר  בחלקו מפעולות ומעבודות חד
א  לא נדו  , המאשרת את תקציבי הוועדי  המקומיי , ונו במליאת המועצהשפרטי ההוצאות לא נד

נוכח הגירעו  הגדול , הצור* בביצוע הפעולות והעבודות האמורות וסדר העדיפויות של ביצוע 
 . בתקציב המועצה

, 2000ח מהוצאותיו בשנת " ש233,000  היו הוצאות הוועד המקומי גדולות בכ2001בשנת  )א(
 העסקת עובדות מינהליות ; )ח" ש71,000(תשלו  על ייעו) : ל הפעולות האלהבי  היתר בש

 12,500(מת  תמיכות למוסדות ; )ח" ש56,000(רכישת מתקני ספורט לג  ציבורי ; )ח" ש67,000(
 ).ח"ש
בי  היתר , 2000ח מהוצאותיו בשנת " ש755,000  היו הוצאות הוועד גדולות בכ2002בשנת  )ב(

; )ח" ש242,000(העסקת עובדות מינהליות ; )ח" ש340,000(שיפו) כבישי  : הבשל הפעולות האל
 ).ח" ש17,200(מת  תמיכות למוסדות ; )ח" ש67,000( שנה לייסוד היישוב 70חגיגות 

, 2000ח מהוצאותיו בשנת " ש648,000  היו הוצאות הוועד המקומי גדולות בכ2003בשנת  )ג(
הרחבת פעילות תרבות ; )ח" ש328,000( עובדות מינהליות העסקת: בי  היתר בשל הפעולות האלה

 69,000(הרחבת שרותי פינוי אשפה וגז  ; )ח" ש83,000(יעו) משפטי ; )ח" ש133,000(וספורט 
 ).ח"ש

, לטענת המועצה. כי המועצה לא התאימה את הקצבותיה לוועד המקומי למצבו הכספי, נמצא
 . על יתרת הכספי  שנצברו לזכות הוועדהיא לא ידעה, בתשובתה למשרד מבקר המדינה

כי הוועד , יושבי ראש הוועד המקומי בשני  האמורות הסבירו בתשובת  למשרד מבקר המדינה
למטרות ) שה  כספי התושבי  עצמ (השתמש בכספי  ובעודפי  שעמדו לרשותו "המקומי 

 ".חוקשהגדיר לעצמו על פי רצונ  ובהתא  להחלטותיו החוקיות ולתפקידיו על פי 
כי המועצה האזורית ידעה על יתרות הכספי  , הוועד המקומי טע  בתשובתו למשרד מבקר המדינה

מקורות עצמאיי  לכיסוי "וכי הוא הציג למועצה את עודפי ההכנסות שנותרו בידו כ, שנצברו לזכותו
ה התקציב שאישר" (תקציב ההעברות"ל, הגדול מהתקציב שאושר, "תקציב ההוצאות"שבי  " הפער

 ).המועצה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂÏ ‰È˙Â·ˆ˜‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰

ÈÙÒÎ‰ Â·ˆÓÏ , ·Èˆ˜˙‰ ÔÓ ‰‚È¯Á· Ì‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ˙ÂÒ Î‰ ÈÙ„ÂÚ ¯ÂˆÈÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ
¯˘Â‡Ó‰ . „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙Â‡  ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú
ÈÓÂ˜Ó‰ ,Ù„ÂÚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ È„È· ÂÈ‰ÔÂÚ¯È‚· ‰ Â˙  ‰ˆÚÂÓ‰ „ÂÚ· ÌÈÙÒÎ È . ¯·„‰ ¯ÂÓÁ

ÂÓˆÚÏ ¯ˆÈÂ ‰ Â ¯‡Ó ˙ÂÒ Î‰ ÂÈ„È· ¯Ó˘ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ,"ÌÈÈ‡ÓˆÚ ˙Â¯Â˜Ó "
ÍÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰„ˆÓ ‰ˆÚÂÓ‰Â ·Èˆ˜˙‰ ÔÓ ‚Â¯ÁÏ ÂÏ Â¯˘ÙÈ‡˘. 

 שנכנס לתוקפו , 2004 ד"התשס, )תיקו ) (מועצות אזוריות(כי בצו המועצות המקומיות , יצויי 
החליטה המועצה להטיל מס : "האמור לעיל יבוא) ג(68כי במקו  סעי  , נקבע בי  היתר, 14.9.04 ב

, ישולמו לה המס או הארנונה במישרי  בידי החייבי  בה  ואול  המועצה רשאית, או ארנונה כללית
ה את המס או בהתייעצות ע  ועד מקומי שבתחומה להסמי* את הועד לגבות במקומה ובעבור

; הארנונה מחייבי  המתגוררי  בתחו  הועד המקומי או בעבור נכסי  המצויי  באותו תחו 
הסמיכה המועצה את הועד כאמור וגבה הועד בעבור המועצה את המס או הארנונה יעבירו לידי 

  ".המועצה בסמו* לאחר גבייתו
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 ר"שיקו  כבישי  בכפר אז
ר "ברה לתכנו  עבודות לשיקו  רחובות מסויימי  בכפר אז התקשר הוועד המקומי ע  ח2002בשנת 

והוועד , החברה בחרה קבל  מקרב שלוש ההצעות שהוגשו לה. ולפיקוח על ביצוע העבודות
ח כולל " ש312,000 תמורת ביצוע  שיל  הוועד המקומי לקבל  כ; התקשר עמו לביצוע העבודות

 . מ"מע
בלא שהמועצה , ח" ש340,000ודות שיקו  הכבישי  כי הוועד המקומי הוציא על ביצוע עב, נמצא

 .אישרה תקציב לכ*
כי הפעילות לשיקו  כבישי  רעועי  , הוועד המקומי הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה

וכי בבקשה לשינוי התקציב צויי  שהיה ותהיינה , התבססה על מקורות עצמאיי  של הוועד המקומי
טעו  , על כל מקורותיו, כי תקציב הוועד, יוער. חזית פני הכפרהכנסות נוספות ה  תנוצלנה לשיפור 

  .לפעילות זו, כאמור, אישור המועצה וזה לא נית 
 הוצאות שכר עובדות מינהליות

עד אותה .  עובדות מינהליות במזכירות הוועד2001ר העסיק החל בשנת "הוועד המקומי כפר אז
, ת שנדרשה בעיקר לקיו  קשר ע  גורמי חו)והפעילות המינהלי, שנה לא העסיק הוועד עובדי 

 .ר הוועד המקומי"נעשתה בהתנדבות בידי יו, קבלת תלונות תושבי  וביצוע התשלו  לקבלני 
 שהגיש הוועד למועצה נכללו הוצאות על שכר עובדי מינהלה בס* 2001בהצעת התקציב לשנת 

ח " ש250,000 בתחו  זה בס*  נכללו הוצאות2003  ו2002בהצעות התקציב לשני  ; ח" ש215,000
 לאחר שהוקטנו בשיעורי  של 2003  ו2002המועצה אישרה את התקציבי  לשני  , כאמור. בשנה

וממילא , בלא שציינה את השינויי  הדרושי  בסעיפי התקציב השוני , בהתאמה, 42%  וכ30% כ
 .עובדי מינהלהלא הציגה את עמדתה כלפי ההגדלה הניכרת של הוצאות הוועד המקומי על שכר 

ח ואלה גדלו בשיעור ניכר " ש67,000 היו ההוצאות להעסקת עובדות מינהליות 2001בשנת , כאמור
לאחר שבמחצית השניה , בהתאמה, ח" ש328,000 ח ול" ש242,000  והגיעו ל2003  ו2002בשני  

, מינהליתבמקו  עובדת ,  מינה הוועד המקומי עובדת בתפקיד מנהלת הוועד המקומי2002של שנת 
 ).ראו להל (בשכר גבוה בהרבה מזה של העובדת המינהלית 

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ô¯Â˜Ó ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÒ Î‰ ·Â¯˘ ¯Á‡Ó ÈÎ
ÂÈÏ‡ ‰È˙Â¯·Ú‰· , ÛÒÂÂ˙‰Ï ˙Â‡·‰ ÌÈ ˘· ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·Èˆ˜˙· ÛËÂ˘‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÏÂÏÚ

‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯·ˆÈ ‰ ÔÂÚ¯È‚Ï ,„‚È ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ Â˙ÁÙÂÈ ‡Ï Ì‡Â‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈÙÒÎ‰ ÏË ‰ Ï .
·Èˆ˜˙‰ ÔÓ ·Â˘ ‚Â¯ÁÈ ‡Ï˘ È„Î ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Û˜È‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ.  

 העסקת עובדי מינהל בכירי  במועצה ובוועדי  מקומיי 
 55  עובדי  בכ2003לפי נתוני השכר ורישומי מצבת כוח האד  של המועצה הועסקו בה בשנת 

הועסקו ) ר"רמת אפעל וכפר אז(צה ושניי  מוועדיה המקומיי  לניהול ענייני המוע. משרות
 :להל  הממצאי . בשלושת הגופי  שלושה עובדי  מינהליי  בכירי 

‰ ¯ · Ê ‚ Â  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  ¯ È Î Ê Ó  Ì Â ˜ Ó  ‡ Ï Ó Ó  ˙ ˜ Ò Ú ממלא מקו  מזכיר המועצה : ‰
והיק  משרתו , 2001התקבל לעבודה במרס , )מ המזכיר" מ להל  (המשמש ג  גזבר , האזורית

 ח " ש345,000  הסתכמו הוצאות המועצה על העסקתו בכ2003  ו2002בשני  . 80% ע לנקב
 .בהתאמה, ח" ש314,000 ובכ
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ל משרד הפני  והממונה על השכר והסכמי העבודה " שהוציאו במשות  מנכ1993בחוזר מינואר 

  המינהל לשלטו"כי , בי  היתר, במשרד האוצר ואשר נשלח לראשי הרשויות המקומיות נאמר
ומינהל מקומי במשרד הפני  והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר גיבשו הצעה 

לעובדי  הבכירי  ברשויות ) לפי גודל הרשות(לחוזה אישי מיוחד להעסקת עובד וטבלת שכר 
מבקר , מהנדס העיר, יוע) משפטי, גזבר, מזכיר, ל"מנכ: עובדי  בכירי  לעניי  זה. המקומיות

 ומשכורת  הכוללת של העובדי  100%המשכורת הכוללת בטבלה מהווה ... אגפי /וראשי מנהלי 
 ".הבכירי  תיגזר ממשכורת כוללת זו

ל את טבלת שכר הבכירי  ברשויות "ל משרד הפני  מפרס  מדי פע  בפע  בחוזר המנכ"מנכ .1
ית לפי נתוני הלשכה המרכז(שכר  נקבע לפי גודל אוכלוסיית הרשות המקומית . המקומיות

המועצה האזורית אפעל נכללת בסיווג הרשויות המקומיות . שה  מועסקי  בה) לסטטיסטיקה
 .5,000שמספר תושביה  אינו עולה על , 2בדרגה 

‡ˆÓ  ,ÓÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ" ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ÈÙÏ Â¯Î˘ ˙‡ ¯ÈÎÊÓ‰ Ó
 ‰‚¯„·3)  ‰È·˘Â˙ ¯ÙÒÓ˘5,001-7,000( ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È ·. 

מהנדס ויוע) משפטי יקבלו , גזבר, מזכיר: "כי, ל"משרד הפני  קבע בהנחיותיו שבחוזר המנכ .2
כאשר ע  כניסתו לעבודה יהיה זכאי העובד למשכורת לפי ,  מהנקוב בטבלה95% 85%פי  שכר על

וכעבור שנתיי  , 5% פי המלצת הממוני  יעלה שכרו ב א  יימצא מתאי  על, כעבור שנתיי . 85%
 כנקוב בטבלה 100%משכורת בשיעור של ; " נוספי 5% ובהמלצת ממוני  יעלה שכרו ב, ותנוספ

לעובד שימלא את תפקידי המזכיר והגזבר בשיעור ,  נפש10,000ברשויות מקומיות עד "נית  לשל  
 ".  משרה100%של 

‡ˆÓ  ,Ó ÈÎ" ˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó ÔÈ‚· ¯Î˘ Ï·È˜ ¯ÈÎÊÓ‰ Ó)80% ( ‡ÏÓ‰ ¯Î˘‰ ÍÂ˙Ó ·˘ÂÁ˘
 ·Â˜ ‰‰Ï·Ë· , ÍÂ˙Ó ÌÂ˜Ó·85%‰Ê ¯Î˘Ó  , ÈÙÏ Â¯Î˘ ·˘ÂÁ ‰˘ÚÓÏ˘ ÍÎ100% ¯Î˘Ó 
ÌÈ¯ÈÎ· ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · . „ÁÂÈÓ È˘È‡ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÂÓÚ ‰Ó˙Á ‡Ï Ì‚ ‰ˆÚÂÓ‰

Â˙˜ÒÚ‰Ï ,˘¯„ Î. 
‡ˆÓ  „ÂÚ , ˙È˘‡¯· ÈÎ2001ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÁÂÂÈ„  ,Â˙˘˜·Ï , ˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ÏÚ

ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ÈÙÏ ÌÈ„·ÂÚ ;„··˙Î  ÁÂÂÈ ,Ó ÈÎ"· ˜ÒÚÂÓ ¯ÈÎÊÓ‰ Ó-80% ‰¯˘Ó ˙ÂÈ˜ÏÁ 
 Â¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ Ï·˜ÓÂ"80%ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘Ó " ,ÂÏ ÌÏÂ˘ ÏÚÂÙ·˘ Û‡ ,¯ÂÓ‡Î , ÈÒÁÈ ¯Î˘

 ÈÙÏ100%ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘Ó  . 
ÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÏÈ˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‚È¯Á‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î"Î· ‰Â·‚ ¯Î˘ ¯ÈÎÊÓ‰ Ó-30% ÔÓ 

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰· ˘¯„ ‰ . 
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ,ÓÏ ÌÏ˘Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ" „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ¯Î˘ ¯ÈÎÊÓ‰ Ó

ÌÈ Ù‰ .‰ˆÚÂÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ , „¯˘ÓÏ ‰ÈÁÂÂÈ„˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ
Ô˙ÈÈÂÂ‰Î ˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ÂÙ˜˘È ÌÈ Ù‰ ;Ì„˜‰· Ô˜Â˙Ó ÁÂÂÈ„ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎÂ. 

,  המזכיר הועסק בתנאי השכר האמורי מ"כי מ, משרד הפני  מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
אי  להעסיק ", לדבריו. בניגוד לחוזר משרד הפני  והממונה על השכר במשרד האוצר, ללא אישורו

לפיכ* יש להעסיקו על פי . עובד סטטוטורי בחוזה בכירי  בטר  יתקבל כדי  וללא אישורנו
על המועצה לפנות , בנוס ). 13גה דר, דרוג מינהלי(ההסכמי  הקיבוציי  המאושרי  ובדירוג ודרגה 

על מנת לדרוש מהעובד את החזרי תשלומי היתר ששולמו ... למנהל היחידה לאכיפה במשרד האוצר
 בבקשה 2004כי המועצה פנתה למשרד הפני  בפברואר , עוד צויי )". לערו* שימוע לעובד(לעובד 

 .גזבר מועצה/חדשה לאישור נחיצות משרה לתפקיד מזכיר
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Ê Ó  ˙ ˜ Ò Ú ‰Ï Ú Ù ‡  ˙ Ó ¯  È Ó Â ˜ Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  ¯ È Î : הוועד המקומי רמת אפעל התקשר
ח בחודש " ש22,000ונקבע שהוא יקבל ,  ע  קבל  למילוי תפקיד מזכיר הוועד1999באוקטובר 

 250,000  ובכ264,000  הסתכמו ההוצאות על שירות זה בכ2003  ו2002בשני  . תמורת שירותיו
 .בהתאמה, ח"ש
כי ועד מקומי רשאי להתקשר ע  קבל  , עצות האזוריות נקבעבתוספת השנייה לצו המו .1

רק , ח" ש268,900ואינו עולה על ) מ"ללא מע(ח " ש134,500לביצוע עבודה שערכה עולה על 
 .בעקבות מכרז זוטא שיישלח לשישה קבלני 

‡ˆÓ  , ‡Ï „ÚÂÂ‰ ¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ „ÚÂÈÓ‰ ÔÏ·˜‰ ÌÚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÈÎ
 Ê¯ÎÓ Ì„˜˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â·ÈËÓÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‡ËÂÊ , Â‰ÂÓÎ˘

‰¯˘Ó ÈÂÏÈÓÎ ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ‰˜È„ˆÓ‰ ÔÙÂ„ ˙‡ˆÂÈ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯Â˘ÈÎ· ÔÈ‡˘. 
בה  ,  משרות בקירוב16  הסתכמה מצבת המשרות של הוועד המקומי ב2003  ו2002בשני   .2

וועד המקומי על עבודת שלושה קבלני  שנתנו לו כ  פיקח ה.  משרות של עובדי מינהלה3.5
 .ושיל  את שכר ) גינו  וחשמל ותאורה, פינוי אשפה וגז (שירותי  

מאחדת הלכה למעשה "הוועד המקומי הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי משרת המזכיר 
ספות גזבר וניהול מחלקות מרכזיות נו, ל"תפקידי  סטטוטוריי  של המזכיר ע  תפקיד מנכ

 ". זהההברשויות מקומיות בעלות משימות ומספר אוכלוסיי
היה מקו  לבחו  א  יש הצדקה להעסקת , נוכח גודלו של היישוב, לדעת משרד מבקר המדינה

לבחו  , בי  היתר, בצו המועצות האזוריות הוסמכה המועצה. מזכיר במשרה מלאה ובשכר כה גבוה
 . לדרוש להקטינה או לבטלהאת היק  ההוצאה בכל אחד מפרטי התקציב ו

‡ˆÓ  , ÏÚÙ‡ ˙Ó¯ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ÈÎÊÓÓ ˙˘¯„ ‰ ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰ ˙‡ ‰ Á· ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ
 ‰‡ˆÂ‰‰ Û˜È‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ Â˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈË¯Ù ˙‡ Ô˜˙Ï ‰˘¯„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‰„Â·Ú‰ Û˜È‰Ï . 
Ê ‡  ¯ Ù Î  È Ó Â ˜ Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  ˙ Ï ‰  Ó  ˙ ˜ Ò Ú ‰"¯: Ê‡ ¯ÙÎ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰" ¯

 ÂÈÓ ˜ÈÒÚ‰ È2002ÂÈ ‰ ˘ ‰˙Â‡ ¯‡Â¯·Ù „Ú ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÓ ˙‡ "Î „ÚÂÂ‰ ¯" „ÚÂÂ‰ ˙Ï‰ Ó
ÈÓÂ˜Ó‰) " ÔÏ‰Ï-˙Ï‰ Ó‰ ( ;Ï Ú·˜  ‰˙¯˘Ó ¯ÂÚÈ˘-75% , ˙ ˘·Â2003 ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÓÎ˙Ò‰ 

Î· ‰˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰-318,000˘ "Á. 
, ) צו שירות עובדי  להל   (1962 ב"התשכ, )שירות העובדי (בצו המועצות המקומיות  .1

כי לא יתמנה אד  לעובד רשות מקומית אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוא , נקבע
חל , לצו המועצות האזוריות) ג(57 ו) ב(132על פי סעיפי  . הסמי* לכ* הכריז על המשרה בפומבי
אופ  קיו  מכרז לאיוש משרה נקבע בצו המועצות המקומיות . צו שירות עובדי  ג  על ועד מקומי

יצוינו , בי  היתר, ולפיו)  צו קבלת עובדי  להל   (1977 התשלז, )קבלת עובדי  לעבודהנוהל (
, בי  היתר, מכרז פומבי יפורס ; וכ  דרגת המשרה ושיעורה, במכרז דרישות השכלה ושנות ניסיו 

ועדת , המועמדי  העומדי  בתנאי המכרז ירואיינו בידי ועדת בחינה. בשני עיתוני  יומיי  לפחות
ינה תרשו  פרוטוקול של ישיבותיה והוא ייחת  בידי חברי הוועדה הנוכחי  בעת קבלת הבח

 .ההחלטה
 להסמי* שלושה מחבריו כוועדה שתפקידיה 2002הוועד המקומי החליט בישיבתו באפריל  .2
ר ולבחור "בכפר אז" להביא משרה זו לידיעת התושבי ... לסכ  דרישות לתפקיד ותנאי העסקה"
 ).  הוועדה להל  " (ומימנהל ועד מק"
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‡ˆÓ  , ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡Â ‰¯ÂÚÈ˘Â ‰¯˘Ó‰ ˙‚¯„ ˙‡ Â¯È„‚‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ

‰· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ,‰˘ÈÈ‡Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ÔÂÈÒÈ ‰Â ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ÔÎÂ . ‰‡ˆÂ˙Î
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÌÒ¯Ù˘ ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ‰ÈÈ Ù· Â ÈÂˆ ‡Ï ÍÎÓ ,

Ù ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Âˆ È ;Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ .
 È·˘Â˙Ï ıÙÂ‰˘ ¯ÊÂÁ· ‡Ï‡ ˘¯„ Î ÈÓÂÈ ÔÂ˙ÈÚ· Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯Ù ‡Ï Ì‚ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰

Ê‡ ¯ÙÎ"„·Ï· ¯. 
הגישו מועמדות שניי  מבי  תושבי : "ר הוועד כדלהל " דיווח יו2002בישיבת הוועד המקומי במאי 

היתה תמימות דעי  ... לאחר הפגישה עימ . מה לצור* נושא זה נפגשה עימ הוועדה שהוק. הכפר
כי , ברצוני להוסי . הינה המועמדת הטובה ביותר לתפקיד] ר הוועד לשעבר"יו... [בוועדה כי

על מנת שנוכל להתאי  את התפקיד , הוועדה לא הגדירה עדיי  את התפקיד ושעות עבודה
ר הוועד לשעבר את היק  המשרה ואת "ועדה לסכ  ע  יוהוועד אישר את המלצת הו". למועמד

לא הגישה , ר הוועד לשעבר"יו, יצויי  כי לפי הסברי הוועד המקומי. תנאי שכרה וסמכויותיה
 .מועמדות לתפקיד

א* לא רשמה פרוטוקול של , כי הוועדה ראיינה שני מועמדי  שנמצאו לא מתאימי , נמצא
שכאמור לא הגישה מועמדות , ר הוועד לשעבר" המשרה ביווכי המליצה לבחור לאיוש, ישיבותיה

מאחר שהוועד המקומי . הכול בניגוד למתחייב מצו קבלת עובדי ; וא  בלא שראיינה אותה, במכרז
ג  לא היה , מטלותיה והכישורי  הנדרשי  מהמבקשי  לאיישה, לא קבע את דרישות המשרה

, ר הוועד עולה" מהסיפא של דיווח יו ול חמור מכ. אפשר לבחו  את התאמתו של מועמד למשרה
   המועמדת המועדפת  ר לשעבר "כי הוועדה המליצה להגדיר את התפקיד בהתא  לכישורי היו

שהוא מעקרונות היסוד של קבלת עובדי  , בניגוד לצו קבלת עובדי  ולעקרו  שוויו  ההזדמנויות
 .לשירות הציבורי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÈÚÏ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ÌÈÏÚÓ , ÈÎÈÏ‰· ÏÚÙ ÈÓÂ˜Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ
˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È · ÂÊ ‰¯˘Ó Ï˘ ˘ÂÈ‡‰ . ‰¯„‚‰ È‡

 Ï˘ ‰¯ÈÁ· ÌÂ˜Ó· ˙„ÓÚÂÓÏ „È˜Ù˙‰ ˙Ó‡˙‰ ¯·„· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Â ‰¯˘Ó‰ Ï˘ ˘‡¯Ó
„È˜Ù˙Ï ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÂÓ‰ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏÂ ÔÈ„Ï ˙„‚Â Ó. 

הוועד לא הגיש .  תושבי  בלבד541, כאמור, גוררו בתחומי הוועד המקומי הת2003בשנת  .3
, כאמור, והשירותי  המקומיי  המועטי  הוגשו, )חינו* ורווחה(לתושבי  שירותי  ממלכתיי  

 .באמצעות קבלני 
עד לאוגוסט ,  ושיל  לה 75%כי הוועד המקומי העסיק את המנהלת במשרה בשיעור של , הועלה
דהיינו שכר המקביל , לא כולל תשלו  לקר  השתלמות, ח לחודש" ש16,240  כשכר של, 2003

 .לפי טבלת שכר חוזה בכירי , 7,500 5,001ל ברשות מקומית שמספר תושביה "לשכר מנכ
 החליט הוועד המקומי להגדיל את שכרה החודשי ונימק זאת בעבודות פקידות 2003באוגוסט 

 21,000 כתוצאה מכ* גדל שכרה החודשי לכ. 2003ינואר נוספות שנבעו מהפסקת עבודת מזכירה ב
לפי , 20,000 10,001ל ברשות מקומית שמספר תושביה "דהיינו שכר המקביל לשכר מנכ; ח"ש

מענק , 2003בנובמבר , עוד שיל  לה הוועד. ל משרד הפני "טבלת שכר חוזה בכירי  שבחוזר מנכ
 .ר וליו  העצמאות" לכפר אז70 ת חגיגות הח בגי  עבודות להפק" ש18,900 חד פעמי בס* של כ

˙Ï‰ Ó‰ ¯Î˘ Ú·˜  „ˆÈÎ ÌÈ¯È‰·Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï , ÍÎÏ ‰˘¯„  ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â
·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡ ˙¯‚ÒÓ·. 
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שכיהנו בעת שהמנהלת התקבלה לעבודה ובעת , ר"יושבי הראש לשעבר של הוועד המקומי כפר אז
כי שכר המנהלת נקבע בהשוואה , הסבירו בתשובת  למשרד מבקר המדינה, ששכרה הוגדל

למושבי  במועצות אזוריות אחרות וכ  משכורות בתפקידי ניהול בקרב עובדי המועצה והוועדי  
 משרה נמצאה כלא ריאלית כבר ע  תחילת עבודתה בגלל 75% הערכת מסגרת העבודה ב. האחרי 

כגו  , ה לעבודההיק  העבודה ומטלות נוספות שלא היו ידועות ולא נלקחו בחשבו  בעת קבלת
.  לייסוד היישוב70 וארגו  חגיגות שנות ה, ריכוז מידע הסטורי על נכסי  בהקשר לגביית הארנונה

.  נוספו מטלות כגו  הכנת חומר לערר לשר הפני  וריכוז הטיפול בנושא איחוד רשויות2003בשנת 
לא מדובר בשכר די בה  כדי להבי  כי ... היק  המטלות והנושאי  המורכבי  עמ  התמודדה "

... בעת קבלתה של : "בתשובת , ר הוועד לשעבר"עוד ציינו יו". גבוה או חריג בשו  קנה מידה
לעבודה לא היו כללי  מחייבי  באשר לתנאי השכר בוועד המקומי וה  לא היו כפופי  ] המנהלת[

 ". ברשויותלשכר ברשויות המקומיות ודי בכ* לדעתנו כדי לא לבצע השוואה בי  שכרה לבי  שכר 
כי במסגרת תפקידה היא מילאה מכלול , 2005מנהלת הוועד מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר 

, וכי מצב זה הצדיק את השכר ששול  לה, רחב של תפקידי  תו* השקעה של שעות עבודה רבות
לא כל שכ  , שאינו גבוה ביחס למשול  בוועדי  אחרי  למילוי חלק ממשימות השגרה שמילאה

 .ללא שכר, תקופה מסוימת א  עבדה בהתנדבות;  נוספו לה  מטלות מיוחדותכאשר
ראוי היה שהוועד המקומי יבח  את שכרה של העובדת ג  בהתא  , לדעת משרד מבקר המדינה

שבדומה לה  ממלא הוועד את תפקיד , לשכר המקובל ברשויות המקומיות; לגודלו של היישוב
שהוצאותיו ממומנות מכספי , בת הוועד כגו  צבוריולחו; השלטו  המקומי בתחומי היישוב

 .לפעול בחסכו  ובכפו  לאילוצי  כספיי  קיימי , הארנונה
ע  פרישתה קיבל הוועד המקומי . ר את עבודתה" הפסיקה מנהלת הוועד המקומי כפר אז2004ביוני 

  .לעבודה מזכירת ועד במחצית המשרה
✩  

מזכיר הוועד המקומי רמת אפעל , מ מזכיר המועצה"מ  שלושת עובדי המינהל הבכירי  האמורי  
ואול  גופי  ,  מלאו פונקציות דומות בכל אחד משלושת הגופי  ר "ומנהלת הוועד המקומי כפר אז

בהיק  השירותי  שה  מגישי  ובמספר התושבי  שה  נותני  לה  את , אלה שוני  בסמכויותיה 
המקבילה לשכר , תמורה כספית דומה לעבודת על א  השוני קיבלו שלושת העובדי  . שירותיה 

 880,000 ההוצאה השנתית של המועצה על העסקת  הסתכמה בכ. ל ברשות מקומית קטנה"מנכ
 .ח"ש

המועצה וכל אחד מהוועדי  המקומיי  לא בחנו א  יש צור* בהעסקת העובדי  בוועדי  בנוס  
 .בהוצאה כה גדולה על העסקת בשיעורי המשרות שבה  הועסקו ו, מ המזכיר במועצה"להעסקת מ

לאחר שתשמע את דעתו של הוועד , כי המועצה רשאית, כאמור לעיל, בצו המועצות האזוריות נקבע
 .לתק  או לדחות כל פרט מפרטי התקציב, המקומי

‡ˆÓ  , Ï˘ ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ‰ Á· ‡ÏÂ ÂÊ ‰˙ÂÎÓÒ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ
Ê‡ ¯ÙÎÂ ÏÚÙ‡ ˙Ó¯ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰"ÌÈ¯ÈÎ· Ï‰ ÈÓ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ¯ , ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

ÔÓˆÓˆÏ ‰˘¯„ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ÔÁ·˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ·Â ‰ˆÚÂÓ· ˙Â¯ÈÎ· ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ , Ô‰Â Ì˙˜ÒÚ‰· Í¯Âˆ‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰

‰¯˘Ó ÏÎ· ˙ÂÏËÓ‰ Û˜È‰Ï Ì¯Î˘Â Ì‰È˙Â¯˘Ó È¯ÂÚÈ˘ ˙Ó‡˙‰ ˙ ÈÁ·Ó. 
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כי במסגרת תכנית הבראה מומל) להסדיר את נושא ,  למשרד מבקר המדינהמשרד הפני  השיב

בכפו  לתקציבו המאושר , העסקת העובדי  בוועדי  המקומיי  וליצור נוהל אחיד לקביעת שכר 
וא  , כ  על המועצה לבחו  את היק  העבודה הנדרשת בכל ועד מקומי. של כל אחד מהוועדי 

כי היא , 2004באפריל , המועצה השיבה למשרד מבקר המדינה. לשקול א  נית  לצמצ  משרות אלו
פועלת לאיחוד פונקציות בינה לבי  הועדי  המקומיי  במסגרת תכנית ההבראה שהוגשה למשרד "

   .לא הוגשה הצעה בדבר איחוד פונקציות, 2004בדצמבר , עד לסיו  הביקורת". הפני 
 הכנסות המועצה
 הטלת ארנונה כללית

 1992 ג"התשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(ק הסדרי  במשק המדינה  לחו8לפי סעי  
מועצה תטיל בכל שנת כספי  ארנונה כללית על הנכסי  שבתחומה ) א): "( חוק ההסדרי  להל  (

, לשימושו ולמקומו, הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתא  לסוג הנכס; 6שאינ  אדמת בני 
יקבעו בתקנות את סוגי הנכסי  וכ  ] שר האוצר ושר הפני [השרי  ) ב. (ותשול  בידי המחזיק בנכס

מקומו וסיווגו לעני  הטלת ארנונה , קביעת שימושו, כללי  בדבר אופ  חישוב שטחו של נכס
השרי  יקבעו בתקנות סכומי  מזעריי  וסכומי  מרביי  "כי , עוד נקבע בחוק ההסדרי ". כללית

וכללי  בדבר עדכו  , יות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסי לארנונה הכללית אשר יטילו הרשו
 ...".סכומי הארנונה הכללית

;  תקנות הסדרי  במשק המדינה2000 1993מכוח חוק ההסדרי  התקינו השרי  בכל אחת מהשני  
ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ( הוחלו תקנות הסדרי  במשק המדינה 2003 2001בשני  
בתקנות . 7) תקנות ההסדרי  להל  (בשינויי  המחויבי  , בחקיקה הראשית, 2000 ס"התש, )2000

סכומי הארנונה המזעריי  והסכומי  , ההסדרי  נקבעו שיעורי העלאת סכומי הארנונה הכללית
הקטנת סכומי הארנונה או הגדלת  מעבר לשיעור העדכו  שנקבע בתקנות תיעשה רק . המרביי 

)  השרי  להל  (ובאישור שר הפני  ושר האוצר , לנכס מסוג מבנה מגורי באישור שר הפני  בנוגע 
סיווג של נכס שהשימוש בו לא השתנה  סיווג או תת, שינוי סוג; בנוגע לנכס שאינו מבנה מגורי 

 . ייעשה רק באישור השרי , באופ  המשפיע על סכו  הארנונה המוטל בשל הנכס, בפועל
‡ˆÓ  ,ÌÈ‚ÂÂÈÒ ‰˙ È˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎÎ Ï˘ -13‰ Â ¯‡‰ Âˆ· ÌÈÒÎ  È‚ÂÒ  , Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ‡Ï·

‰ ˙˘‰ ÏÚÂÙ· ,Ì‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ‰ Â ¯‡‰ ÈÓÂÎÒ ÈÂ È˘ ·‚‡ , ÌÂÎÒ‰Ó ‰‚È¯Á· ÌÈ˙ÚÏ
˙Â ˜˙· Ú·˜ ˘ È·¯Ó‰ Â‡ È¯ÚÊÓ‰ ; ‰‚È¯Á· ‰ Â ¯‡‰ ÈÓÂÎÒ Â Â˘ ÌÈÒÎ  È‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘ È·‚Ï

ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó ;‡ ‰Ï·È˜ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‡Ï· ˙‡Ê ÏÎÌÈ¯˘‰ È¯Â˘È‡ ˙ ,
˙Â ˜˙· ˘¯„ Ï „Â‚È · .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

__________________ 
קרקע ";  כל קרקע בתחו  המועצה שאינה לא בני. ולא אדמה חקלאית ולא קרקע תפוסה " אדמת בני." 6

 כל קרקע בתחו  המועצה שאינה אדמה חקלאית ומשתמשי  בה ומחזיקי  בה שלא ביחד  " תפוסה
 ).1950 א"התשי, ]א[ בצו המועצות המקומיות 1סעי  (ע  בני. 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי ( הוחלו התקנות על פי חוק ההסדרי  במשק המדינה 2003 2001  בשני 7
חוק הארנונה הכללית לשנת ; 2001 א"התשס, )2001התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  

תיקוני חקיקה להשגת (חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ; 2002 ב"התשס, )הוראת שעה (2002
 חוק התכנית  להל.  (2003 ג"התשס, )2004  ו2003מדיניות הכלכלית לשנות הכספי  יעדי התקציב וה

 ).להבראת כלכלת ישראל
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1. ‰ Ò Â Ù ˙  Ú ˜ ¯ ,  דונ 67 חברה משתמשת בקרקע בתחו  המועצה בשטח של כ: ˜
קרקע תפוסה , ר" מ1,787במתח  מבני מחסני  ומשרדי  ששטח  ". מיתח  לוגיסטיקה"שכינויה 

 . דונ 5 דונ  ודרכי  ששטח  60 ששטחה כ
סכו  . סיווגי  לפי גודל הנכס  לשלושה תת1999וי הארנונה עד שנת סווגה בצו" קרקע תפוסה"

הסכו  ; ר" מ1,000 חל על קרקע ששטחה עד  ר "ח למ" ש37.70  הסיווג הראשו   הארנונה לתת
; ר"ח למ" ש29.57 היה  ר " מ5,000 ר וקט  מ" מ1,000  קרקע ששטחה גדול מ הסיווג השני  לתת

 .ר"ח למ" ש22.30 היה  ר " מ5,000 רקע ששטחה גדול מ ק הסיווג השלישי  והסכו  לתת
בעקבות הגדלת סכומי הארנונה שהחברה ,  נחת  הסכ  פשרה בי  החברה לבי  המועצה1999ביולי 

סיווג רביעי לקרקע  כי המועצה תאשר תת, בי  היתר, בהסכ  נקבע. חוייבה בה  באותה שנה
סיווג רביעי   אישרה המועצה תת2000נת בש. תפוסה בסכו  נמו* מסכומי הסיווגי  הקיימי 

לפי . ר בלבד"ח למ'' ש17.50ר וקבעה לה  ארנונה בס* " מ15,000לקרקעות ששטח  עולה על 
האישור נבע מהתחשבות בכ* שתעריפי הארנונה במועצה הנ  התעריפי  , הסברי המועצה

, אול . רות בסביבההמכסימליי  המותרי  על פי די  וה  גבוהי  ביחס לתעריפי  של רשויות אח
 ".גירעונית"סיווג זה בנימוק שהמועצה  השרי  דחו את בקשת המועצה לאישור תת

הסיווג  ר על פי תת" מ15,000כי המועצה חייבה את החברה על קרקעות ששטח  עולה על , נמצא
 2003 2000כתוצאה מכ* פחתו הכנסות המועצה בשני  . א  שבקשתה לאישורו נדחתה, הרביעי

 .ח" ש1,136,700 בכ
2. Ì È Ú Â ¯ È ‡  È  גני  להל  ( פעלו שני עסקי  לקיו  אירועי  ושמחות המועצה תחו ב: ‚ 

שכלל רחבה  ,אחדה. 1968 ח" התשכ,בניגוד להוראות חוק רישוי עסקי , עסקשיו  י ללא ר)אירועי 
בר באוקטו ו,1996משנת  פעל ,שכלל רחבה ומבני , האחר; 1998 החל לפעול בשנת  ומבני שירות 

 .לבקשת הוועדה המרחבית לתכנו  ובנייה,  השלו סגר בעקבות צו שנת  בית משפט נ2002
ח " ש138.96" (משרדי  ואולמות"המבני  סווגו .  היו לגני אירועי  שני סיווגי 1998עד שנת 

הוסיפה  1999 בשנת כי, נמצא). ר"ח למ" ש37.7" (קרקע תפוסה"והקרקעות שסביב  סווגו ) ר"למ
 5.5 של בסכו  " מבני  וחניוני כולל אירועי  קרקע תפוסה ג "צו הארנונה סיווג של המועצה ל

 מהארנונה על 85% כושל מהארנונה על מבני   96% כ הפחתה בשיעור של ,דהיינו; ר" למח"ש
 .והכול ללא אישור השרי , יתר הקרקע

כי , בה  נקבעש ,1999לתקנות ההסדרי  לשנת ג   ת למבני  מנוגדח" ש5.5 בס*ארנונה  קביעת
ח "ש 46.01 ארותי  ומסחר הוי ש,י  המזערי שיש להטיל על נכסי  המשמשי  למשרדהסכו 

 .ר"למ
" מבני : "סיווגי  חדשי  לגני אירועי  קבעה המועצה שלושה תת 2000 לשנת הארנונה בצו
סיווגי  השרי  אישרו זאת וכ  העלאה של סכומי הארנונה לשני תת ה; "חניוני ", "קרקע תפוסה"

, 1999 שסכומי הארנונה משנת לא ציינה בפנייתה לשרי כי המועצה ,  יצוי .10% הראשוני  ב
 . לא קיבלו אישור השרי , ששונו בעקבות שינוי סיווג

הסיווגי  סכומי ארנונה שחרגו מהסכומי  שאישרו  כי בפועל קבעה המועצה לשלושת תת, נמצא
סכומי  אלה קטני  בשיעור ניכר מהסכומי  , בהתאמה, ח" ש6.2 ח ו" ש15.4, ח" ש27  השרי  

בפועל חייבה המועצה בסכומי  . 1998לפי סיווג  עד , שהיה על המועצה להטיל על גני האירועי 
 .2003 2001האמורי  אחד משני גני האירועי  וג  האירועי  האחר לא חויב כלל בארנונה בשני  

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú· ·ÂÈÁ ÈÎ ÈÓÂÎÒ· ÌÈÚÂ¯È‡‰ È ‚Ó „Á‡ Ï˘ ÂÈÏ
 ˙ ˘Ï Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˙ÁÙÂÓ ‰ Â ¯‡2000 ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÚ·˜ ˘ ,È‡Â- ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ô‚ ·ÂÈÁ

¯Á‡‰ , ÌÈ ˘· ‰ Â ¯‡Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÒ Î‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ÂÓ¯‚2001-2002Î· -1˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
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3. ‰ È È Á ˘  ˙ Â Î È ¯  2001שלא הופעלה מראשית , בתחו  המועצה בריכת שחיה ציבורית: ·

 .2003יוני ועד 
הסיווגי   החליטה המועצה להקטי  את סכומי הארנונה שהושתו על שניי  מתת 2000 בשנת

ר "ח למ" ש86 ח ל" ש302.9 מ( בשיעורי  ניכרי   " שטחי דשא"ו" בריכה " שנקבעו לבריכה 
בתשובתה למשרד מבקר , המועצה הסבירה; )ר לשני"ח למ" ש6.2 ח ל" ש49.4 לסיווג הראשו  ומ

השרי  דחו את בקשת , אול ;  היו מהגבוהי  באר)1998כי התעריפי  לבריכה עד שנת , ההמדינ
 ".גירעונית"המועצה לאשר את ההפחתה בנימוק שהרשות 

חייבה המועצה את בעליה בארנונה על פי הסכומי  , משהופעלה הבריכה, 2003כי בשנת , נמצא
כתוצאה מכ* פחתו הכנסות . ניי  זה בע2000א  על פי שהשרי  דחו את בקשתה משנת , הנמוכי 

 .המועצה מארנונה בסכומי  ניכרי 
רשימה של סיווגי , לבקשת ראש המועצה, בעקבות הביקורת הכי  יוע) משפטי מטע  המועצה

 2003באוגוסט .  בלא אישור השרי 2003הנכסי  וסכומי הארנונה שנקבעו בצווי הארנונה לשנת 
 אישרה מליאת המועצה את צווי 2003בדצמבר ; ר השרי הגישה ראש המועצה את הרשימה לאישו

 אישרו השרי  חלק מסיווגי 2004בנובמבר .  בהתא  לרשימה האמורה2004הארנונה לשנת 
 .הארנונה וסכומי הארנונה שנכללו בצווי הארנונה האמורי 

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ Â ¯‡‰ ÈÓÂÎÒÂ ‰ Â ¯‡‰ È‚ÂÂÈÒ ÈÂ È˘ ÈÎ , ‰˘Ú ˘
‡Ï˘ÔÈ„Î  , ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ ‰Ó ÌÈ Ë˜ ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÎÒ· ·ÂÈÁÏ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ ÏÂ„‚ ˜ÏÁ· Ì¯‚

‰È˙ÂÒ Î‰ Â˙ÁÙ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ .ÔÈ„Î ‰ Â ¯‡· ÌÈÒÎ ‰ ÈÏÚ· ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ.  
 חיוב בארנונה כללית
מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא א  כ  נתקיימו במחזיק "כי , בחוק ההסדרי  נקבע

 ".ובהתא  לכללי  ולשיעורי  שנקבעו, תנאי  שנקבעו בתקנות לפי סעי  זההנכס ה
 1,230בה  ;  נכסי  שחויבו בארנונה1,768  כ2003לפי נתוני המועצה היו בתחומה בראשית שנת 

  הסתכמו 2002  ו2001סכומי חיובי הארנונה בשני  ;  לחקלאות260  לעסקי  ו274, למגורי 
ח " מיליו  ש12.3 מזה גבתה המועצה כ. ח" מיליו  ש15.48  בכ2003 ח בשנה וב" מיליו  ש15 בכ
 .בהתאמה, ח" מיליו  ש11.7 וכ
1. È ‡-‰  Â  ¯ ‡ ·  Ì È Ò Î   · Â È Á : מדידות , באמצעות קבל ,  ביצעה המועצה2001בשנת

בהשוואה אקראית שעשה משרד מבקר המדינה בי  רישומי הקבל  . ר"של שטחי הנכסי  בכפר אז
א  , כי המועצה לא חייבה בארנונה נכסי  הנמצאי  בתחומה, הארנונה נמצאלבי  רשימת חייבי 

כי המועצה הודיעה למשרד מבקר , יצויי . שבצו הארנונה נקבעו סיווגי  המתאימי  לנכסי  אלה
 :להל  דוגמה. כי הליקויי  יתוקנו, בעקבות הביקורת, המדינה

 יחידות דיור צמודות 900 ת אפעל ככי בתחו  הוועד המקומי רמ, מנתוני מחלקת הגבייה עולה
כי המועצה לא חייבה את בעליה  בארנונה עבור , נמצא. קרקע שלרוב  צמודות סככות וחניות לרכב

, 1998ר הוועד המקומי אפעל בראשית שנת "לפי החלטה שקיבל ראש המועצה ויו, הסככות והחניות
כאשר נוכחנו שקיימת : " הוא כתב1998במכתב לתושבי רמת אפעל מפברואר ; בניגוד לחוק ההסדרי 

  ".הודענו על ביטול החיובי  בגי  סככות הרכב, יתרה בהכנסות הצפויות מול הצעת התקציב
__________________ 

 נקבע בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל כי על הרשות המקומית להעלות את סכומי 2003בשנת  8
 .כתוצאה מכ- גדל סכו  החיובי ; 3.2%הארנונה בשעור של  



 1121 מועצה אזורית אפעל

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ‰ Â ¯‡ ÏÈË‰Ï ‰˙ÂÎÓÒ ÈÎ
‰„È· ˙˙Ï ‰„ÚÂ  ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ÈÙ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡

ÙÏ‰˙ÂÏÈÚ .È‡- ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡˘ ˜¯ ‡Ï ‰ Â ¯‡· ÌÈÒÎ ‰Ó ˜ÏÁ ·ÂÈÁ
ÂÈ˙Â ˜˙Â ÌÈ¯„Ò‰‰ ,ÈÙÒÎ‰ ‰ ÂÚ¯È‚ ˙‡ ÏÈ„‚ÓÂ ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ Û‡ ‡Ï‡ . „ÂÚ

È‡· ˘È-¯ÂÓ‡‰ ·ÂÈÁ‰ ,˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ ÔÈ„Î ‰ÎÓÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ‡Ï˘ ,
· Ï˘ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰Ù„Ú‰ ÌÂ˘ÓÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÒÎ  ÈÏÚ , ‰ Â ¯‡‰ ÏË  ‡ÂÏÓ· ÌÈ‡˘Â  Ì È‡˘

ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó‰ . ‰ Â ¯‡· ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÎ ·ÂÈÁÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÔÈ„Î. 

2. Ò Î  ·  ˘ Â Ó È ˘ Ï Â  ‰  Â  ¯ ‡ ‰  Â ˆ Ï  Ì ‡ ˙ ‰ ·  ‡ Ï ˘  ‰  Â  ¯ ‡  È · Â È Á :
 לסוג כי הארנונה שתטיל מועצה תחושב לפי יחידת שטח בהתא , בחוק ההסדרי  נקבע, כאמור
כי המועצה חייבה בארנונה בעלי נכסי  מסוגי  שוני  שלא לפי , נמצא. לשימושו ולמקומו, הנכס

 :להל  פירוט. סוג הנכס המתאי  ועקב כ* ה  חויבו בסכומי ארנונה קטני  מהנדרש
שלוש מה  סווגו כמחסני  ; "חנויות"בעלי ארבע חנויות חויבו בארנונה שלא על פי הסיווג  )א(

סכו  , 2003כי על פי צו הארנונה לשנת , יצוי .  ובתי מלאכה ואחת כמבנה חקלאיהלתעשיי
  ולמבנה חקלאי , ח" ש57.3 היא הואילו הארנונה למחס  לתעשיי, ח" ש168הארנונה לחנות הוא 

 .ר בלבד"ח למ" ש0.26
ה  כי מדובר בחנויות ש, לגבי שתיי  מהחנויות הסבירה המועצה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

משרד מבקר . חלק אינטגרלי ממשתלות ולא נית  להשוות  לחנויות המצויות במרכזי  מסחריי 
א  כאשר , כי הדר* היחידה לשינוי תעריפי  ולקביעת סיווגי  ייחודיי , המדינה מעיר למועצה

 .היא זו שנקבעה בדי , התעריפי  הקיימי  אינ  סבירי  בעיניה
כי ארבע , נמצא.  לגידול בלבד ולממכר וגי  למשתלות בצווי הארנונה נקבעו שני סיו )ב(

,  על פי סיווגי שימושי  אחרי  כגו  משתלה לגידול  כל שטח  או רובו  משתלות לממכר סווגו 
, לפי הסברי המועצה. ומשתלה לגידול סווגה כמבנה חקלאי; מבנה חקלאי ומבנה תעשייתי

והיא ממתינה , גבוהי  מדי)  שלא כדי 284%  ב1999שהמועצה העלתה בשנת (התעריפי  דהיו  
כי כל החיובי  שהושתו על המשתלות היו קטני  מהנדרש על , עוד נמצא. לאישור השרי  לתיקונ 

 . פי שטח  בפועל
שכללו , בתחו  המועצה הציבו שתי חברות תקשורת סלולרית אנטנות בשמונה מתחמי  )ג(

 נוס  הסיווג 2000 בצו הארנונה לשנת .קרקע תפוסה ועליה אנטנה סלולרית, מבנה תקשורת
 ".אנטנות סלולריות והמתקני  הנלווי "

 את מבני 2003 2001סיווג מנהל הארנונה במועצה האזורית בשני  , כי בעקבות השגה, נמצא
קרקע "ואת הקרקע המגודרת ובכלל זה האנטנות הסלולריות כ" מחס  מלאכה ותעשייה"התקשורת כ

ועצה את החברות עבור מבני התקשורת והאנטנה בסכומי  קטני  מ  עקב כ* חייבה המ". תפוסה
 .הנדרש על פי הסיווג שנקבע לה  בצו

 .בעקבות הביקורת תיקנה המועצה את חיובי הארנונה לשתי החברות כנדרש
3. Ò Î  ‰  Á Ë ˘  ˙ „ È „ Ó  Ò È Ò ·  Ï Ú  ‡ Ï ˘  ‰  Â  ¯ ‡  È · Â È Á :  בחוק ההסדרי

 .כי הארנונה תחושב לפי יחידת שטח, כאמור, נקבע
לפי הצהרת , לצור* חישוב חיובי הארנונה, כי שטחי מבני מגורי  ועסקי  ברמת פנקס נקבעו, נמצא

 לבצע מדידה של שטחי המגורי  והעסקי  ביישוב 19.7.01 המועצה החליטה בישיבתה ב. בעליה 
  .עד מועד סיו  הביקורת לא בוצעה המדידה. לצור* חיוב  בהתא  לשטחיה 
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✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰  , ÈÙ ÏÚ ‰ Â ¯‡· ÌÈÒÎ  ÈÏÚ· ·ÈÈÁÏ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ
 ÔË˜ ÁË˘ ÈÙ ÏÚ ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÎÒ· ·ÂÈÁÂ ÒÎ · ‰˘Ú ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡˘ ÌÈ‚ÂÂÈÒ

‰ Â ¯‡Ó ‰È˙ÂÒ Î‰ ˙ Ë˜‰Ï ÂÓ¯‚Â ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙Â„‚Â Ó ÒÎ ‰ ÁË˘Ó . ÏÚ
 ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏ ‰ÓÂÁ˙·˘ ÌÈÒÎ ‰ ·ÂÈÁÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÁË˘ ÈÙÏÂ Ì‰· ‰˘Ú ‰

ÔÈ„Î.  
 גביית היטלי השבחה

הוגדרה , ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, בתוספת השלישית לחוק התכנו  והבניה
". מת  הקלה או התרת שימוש חורג, עליית שוויי  של מקרקעי  עקב אישור תכנית"השבחה כ

. ית לתכנו  ולבנייה תגבה היטל השבחהכי ועדה מקומ, א לחוק התכנו  והבנייה נקבע196בסעי  
כי הוועדה המקומית תעביר את סכומי היטל ההשבחה שתגבה , עוד נקבע בתוספת השלישית לחוק

 .כקבוע בחוק, לאחר ניכוי המגיע מה  לוועדה, לרשות המקומית
 מגופי    לפני אישור תכניות בניי  עיר   גבתה המועצה היטלי השבחה מראש 2002 1993בשני  

סכומי ; ובלא שהוסמכה לכ* בידי הוועדה המקומית, שביקשו ליזו  תכניות בניי  עיר בתחומה
עד מועד סיו  הביקורת לא אושרו תכניות בניי  . ח" מיליו  ש12.8 בכ, נומינלית, ההיטלי  הסתכמו

 . עיר שעבור  נגבו היטלי ההשבחה
 1,138,400ועצה להחזיר בנוגע לאחת מהתכניות הוגשה תביעה משפטית ובה נדרשה המ .1
כי א  לא תאושר התכנית עד , בהסכמת הצדדי , בית המשפט המחוזי קבע בפסק די  שנית . ח"ש

 .9 תחזיר המועצה את הסכו  בצירו  הפרשי הצמדה וריבית1.1.05
 מיליו  1 חתמה המועצה ע  אחד היזמי  על הסכ  שלפיו יקדי  תשלו  בס* 1998בספטמבר  .2
לפי , כיוו  שהתכנית לא אושרה היה על המועצה. יטל ההשבחה הצפויח על חשבו  ה"ש

לפי ;  והפרשי הצמדה5.85%להחזיר את המקדמה ליז  בצירו  ריבית של , התחייבותה בהסכ 
התשלו  היה צרי* להיעשות באמצעות קיזוז חיובי הארנונה על מבני היז  שבתחו  , החוזה

 החזירה המועצה על פי התחייבותה בחוזה , 2004בדצמבר , עד מועד סיו  הביקורת. המועצה
 . ח" ש860,250 כ

‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Ï·Â ˙È Î˙ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë· ‰Á·˘‰‰ ÈÏËÈ‰ ˙ÈÈ·‚ ÈÎ
˜ÂÁÏ ˙„‚Â Ó ÍÎÏ ‰ÎÓÒÂ‰˘ .  

 מינויה ופעילותה של ועדת הערר על קביעת ארנונה
 חוק ערר  להל   (1976 ו"התשל, )ערר על קביעת ארנונה כללית(בחוק הרשויות המקומיות  .1

בהרכב של שלושה חברי  מבי  , המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר"נקבע כי , )על ארנונה
 ".בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה ואת היושב ראש שלה 

__________________ 
‰Ú· ˙Â‡ ÂÏÓÂ ¯ÁÒÓ ÈÊÎ¯Ó ÌÂ¯Ë˘‡"Á‡Â Ó '  ' ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ 2836/99) יפו  אביב תל(א "ת 9

ÏÚÙ‡. 
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עוד .  בחרה המועצה שבעה חברי  לוועדת ערר ולא שלושה כנדרש1999כי בספטמבר , נמצא
השתתפו שני , 2002  וב2001שהתקיימו במחצית השנייה של שנת ,  ועדת העררכי בישיבות, נמצא

 .חברי מועצה שלא מונו בידיה
כי המועצה תמנה אחד מעובדיה להיות מנהל הארנונה לעניי  חוק , בחוק ערר על ארנונה נקבע .2
נה מאלה מי שחויב בתשלו  ארנונה כללית רשאי להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טע; זה

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי לערור עליה לפני ; שנמנות בחוק
 . ועדת הערר

, 1977 ז"התשל, )סדרי די  בועדת ערר) (ערר על קביעת ארנונה כללית(בתקנות הרשויות המקומיות 
 מהיו  שנמסר לו  יו 30 כי מנהל הארנונה יגיש לוועדה תשובה מנומקת לערר לא יאוחר מ, נקבע

 .עותק של התשובה יימסר לעורר או יישלח אליו בדואר רשו ; עותק כתב הערר
 מנהל הארנונה לא הגיש לוועדה את תשובותיו 2002  וב2001כי במחצית השנייה של שנת , נמצא

  . בניגוד לקבוע בתקנות, בכתב ולא המציא אות  לעוררי 
✯  

˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÏÚÙ‡ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈÈÂ
‰È·Èˆ˜˙ ÔÂÊÈ‡ÏÂ ‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˜˘Ó : ‰ ÂÚ¯È‚˘ Û‡ ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙ Ë˜‰Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰

Ï„‚Â ÍÏ‰ ¯·ˆ ‰ ,ÌÈ Â˘ ‰ÈÈ˘Ú ÈÓÂÁ˙· ¯˙È ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰Ó¯‚ Û‡ ‡È‰Â , ¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÂ‚Î
˙ÂÎÈÓ˙ ÏÙÎ Ô˙ÓÂ ÌÈ‚È¯Á .ÏÈ·˜Ó· ,Ú‰ ‰È˙ÂÒ Î‰ ˙ Ë˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ó¯‚˙ÂÈÓˆ , ¯˜ÈÚ·

‰ Â ¯‡‰ ÔÓ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ Â ¯‡‰ Âˆ· ÌÈÓÂÎÒÂ ÌÈÒÎ  È‚ÂÂÈÒ ˙ÚÈ·˜Ó ‰‡ˆÂ˙Î . ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ,ÔÈ„Î ‰ Â ¯‡ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏÂ ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ,

‰·Èˆ˜˙ ˙‡ ÔÊ‡ÏÂ ¯·ˆ ‰ ‰ ÂÚ¯È‚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ‰¯ËÓ·.  


