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ביצוע תקציבי הפיתוח )עמוד  7סעי ג(1.
קיימת חריגה בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת התקציבית המאושרת בסכו כולל
של  ,$ 36,942,000מתוכ כ 10 %מיליו נובעי מהוצאות בפועל וההפרש נובע
מהפרשה לתביעות תלויות.
הועדה לענייני ביקורת שמעה וקיבלה את הסבר גזבר העירייה מר אמיר ברטוב
בקשר לחריגה בביצוע ההוצאות בתב"רי ,מעבר למסגרת התקציבית.
לדברי גזבר העירייה ,למעלה מ 75%%מהחריגה נובעת מהפרשה לתביעות תלויות.
האומד לתביעות תלויות נקבע על ידי עורכי הדי בסכומי גבוהי ביותר לצור+
הזהירות ,כאשר ידוע שרק אחוזי בודדי ,א בכלל ימומשו בפועל .עוד מציי
הגזבר כי בדר +כלל חלק הגדול נסגר ומתאפס .יתרת הגרעו נובעת מאיחור
בהעברת הכספי מהשלטו המרכזי ,שג הוא מתקבל בסופו של דבר ומאז את
היתרות.
ניהול חשבונות תב"רי בנפרד מחשבונות שוטפי )עמוד  7סעי ג.(2.
ועדת הביקורת שמעה את הסבריו של גזבר העירייה כי ההפרדה בי כספי התב"רי
לכספי התקציב השוט ,נעשית בשיטה חשבונאית רישומית ,וכי הנחיית משרד
הפני בדבר פתיחת חשבונות בנק נפרדי ,תגרו נזק כלכלי לעיריית רעננה.
היועצת המשפטית של העירייה הגב' דפנה קינ הציגה בפני הועדה חוו"ד משפטית
שניתנה ע"י עו"ד ברא ,לגזבר עריית הרצליה ,אשר לפיה סעי213 ,א' לפקודת
העיריות אינו מחייב את הרשות לפתוח חשבונות בנק נפרדי לתקציב בלתי רגיל.
)חוות הדעת מצ"ב כנספח להמלצות הועדה(.
יחד ע זאת ,קובעת הועדה כי על העירייה לפעול בהתא לאמור בסעי31 ,ד לחוק
יסודות התקציב ולנהל כי הקצבות לפיתוח שמעבירה המדינה לעירייה המיועדות
לעבודות פיתוח ,תנהל בחשבו בנק נפרד ,המיועד א +ורק למטרה זו.

כמו כ ,ממליצה הועדה כי מבקר העירייה יבדוק ויוודא כי השיטה החשבונאית
הרישומית שאותה מנהלת העירייה להפרדת כספי תברי" מכספי תקציב שוט,,
אכ מתנהלת כנדרש.
ועדות חובה )עמוד (3"4
.1
.2

.3
.4

הועדה מקבלת את הערת הדו"ח כי מרבית הועדות העירוניות פעלו באופ חלקי
בלבד ,וכי חלק מועדות החובה לא התכנסו בתדירות שנקבעה בתקנות – לפחות
אחת לשלושה חודשי.
הועדה רואה חשיבות רבה לעבודת השוטפת של הועדות העירוניות ובפרט של
ועדות החובה .הועדה רואה בהתכנסות של הועדות כדר +לעדכו חברי המועצה
והציבור בפעילות השוטפת של העירייה בתחומי השוני ,וכדר +לדיו בהצעות
שונות בתחומי אלה.
הועדה ממליצה כי כל הועדות תתכנסנה לפחות אחת לרבעו במהל +השנה.
הועדה מבקשת לציי לשבח את ועדת המכרזי בראשותה של חברת המועצה,
ד"ר עדית דיאמנט ואת ועדת המשנה לתכנו ובניה בראשותו של חבר המועצה
עו"ד אית גינזבורג ,אשר התכנסו במהל +השנה עשרות פעמי.

חובות מסופקי ואבודי – )עמ'  5סעי א(9.
באשר לחובות המסופקי שהסתכמו בכ 121%מליו  ,$לשאלת חברי הועדה מדוע
אינ נמחקי כחובות אבודי הסביר הגזבר ,מר אמיר ברטוב:
 .1לא נית לקבל אישור משרד הפני למחיקת חובות של חברות ,כל עוד
החברה רשומה ברש החברות ,ג א ברור שהחברה אינה פעילה וכי אי
סיכוי לגבות ממנה את החובות.
 .2לעומת זאת ,כשמדובר בחובות של בעלי נכסי פרטיי ,יש התכנות לגביית
החובות בעת מכירת הנכס בעתיד ולכ האינטרס של הרשות היא לא למחוק
אות כחובות אבודי אלא להמתי להזדמנות זו.
באשר להיק ,חובות הארנונה מכלל החייבי ,מציי רו"ח המבקר ,שעל ידי טיפול
בכ 6%%מכלל החייבי ,נית היה להגיע לגביה של כ 71%%מכלל החוב.
הועדה ממליצה כי בכל שנה יעשה מיפוי של חובות הארנונה ,ותתבקש מחיקת של
חובות ,שנית על פי הקריטריוני של משרד הפני למחק .כמו כ ,הועדה רשמה
בפניה את דברי מנכ"ל העירייה כי נעשי כל המאמצי האפשריי לגביית החובות.
תרומות )עמ'  19ו" (21
הועדה ביקשה את הסבר המנכ"ל בנוגע לפרויקטי ,שמימונ אמור היה להיות
ממומ בחלקו מתרומות שהובטחו לעירייה ומופיעות בתקציב התב"רי של מרכז
הסקווש ומרכז המוסיקה ,וטר התקבלו.
לדברי מנכ"ל העירייה ,מר אבי לאופר ,בשני המקרי הנ"ל טר נתקבלו מלוא
התרומות שהובטחו ,ועל סמ +ניסיו העבר ,העירייה נוקטת כיו במדיניות שלפיה
לא יוחל בביצוע פרויקט ,שמימונו כולו או חלקו אמור להיות מכספי תרומות ,אלא
א) ורק לאחר קבלת כספי אלו לקופת העירייה.
הועדה לענייני ביקורת מברכת על הפקת הלקחי בנושא התרומות ועל מדיניות
העירייה בנושא זה ,כפי שהוצגה על ידי המנכ"ל.

נוהל תמיכות )עמ' (28 – 22
הועדה ביקשה את הסבריו של גזבר העירייה להערות הדו"ח בנושא התמיכות.
גזבר העירייה הצהיר בפני הועדה כי העירייה מקבלת את הערות הדו"ח בנושא זה
וכי היא מיישמת את ההערות הלכה למעשה .העירייה בוחנת א כל הטפסי,
המסמכי והפרטי מוגשי לועדת התמיכות כנדרש ,וכ מפקחת על השימוש
בתמיכות ,שאושרו באופ הנדרש על פי נוהל התמיכות ,על מנת לוודא שאכ
השימוש בכספי נעשה בהתא לנוהל.
כמו כ פרסמה העירייה את החלטות ועדת התמיכות בפירוט הנדרש בנוהל תמיכות
במוסדות ציבור באתר העירוני.
תקני כוח אד בדו"ח נתוני כח אד והוצאות שכר לשנת ) 2009עמודי 34 " 33
בדו"ח הכספי המבוקר(
הועדה העלתה בפני מנכ"ל העירייה והגזבר שאלות באשר לחוסר ההתאמה בי
מספר המשרות בפועל בתקציב  2009ובי ביצוע מספר המשרות בשנת  ,2009וכ
באשר לפער תק כוח אד רשותי ומצבת משרות כוח אד ממוצעת המצביעה על
פער של  440משרות.
הועדה מקבלת את הסבר הגזבר על הפער המצוי בדו"ח בי מספר המשרות בתק
לבי מספר המשרות בפועל .לדבריו פער זה נובע משיטת החישוב המוכתבת על ידי
משרד הפני לרואי החשבו המבקרי ,לפיה מצבת העובדי בפועל תכלול את כל
המשרות התקניות והלא תקניות )עובדי שעתיי ,מדריכי ,וכו'( ,וזאת בניגוד
לבניית תקציב העירייה הלוקח בחשבו רק את המשרות התקניות.
הועדה מבקשת לציי בחיוב את ההתאמה בי התכנו לביצוע בסעי ,סה"כ השכר,
כפי שמשתק ,מהדו"ח הכספי המבוקר.
סיכו
חברי הועדה לענייני ביקורת מבקשי לציי כי דו"ח הביקורת של רו"ח המבקר הינו
דו"ח חיובי ,ולמעט ההערות הספורות שצוינו לעיל ,מעיד על התנהלות כספית
תקינה של העירייה לשנת .2009

*

חוק יסודות התקציב )תיקו +מס'  ,(38התש"ע–2010
הוספת סעי,

1

בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה–) 1985להל – החוק העיקרי( ,אחרי
 .סעי31 ,ג יבוא סעי31 ,ד:

"ייעוד כספי הקצבות
לפיתוח ברשות מקומית"

31ד) .א( בסעי ,זה –
"הקצבות לפיתוח" – הקצבות שמעבירה המדינה לרשות מקומית,
המיועדות לעבודות פיתוח ,למעט הקצבות כהגדרת בסעי 2 ,לחוק
הרשויות המקומיות )ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסי למטרות חינו,(+
התש"ס–2000

2

"עבודות פיתוח" – כל אחד מאלה:
) (1הקמה או רכישה של תשתיות ,מבני ציבור או שטחי לצורכי
ציבור;
) (2ביצוע עבודות מסוימות במסגרת תכנו ,הקמה ,רכישה ,שיפו 2או
הרחבה של תשתיות ,מבני ציבור או שטחי לצורכי ציבור;
) (3מימו החזר הלוואה שנלקחה לביצוע פעולות כאמור בפסקאות )(1
ו.(2)%
"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א–,31981
שאליו מועברות ההקצבות מאת המדינה לרשות המקומית.
)ב( רשות מקומית לא תשתמש בהקצבה לפיתוח אלא למטרה שלשמה
נועדה
4

)ג( ) (1על א ,האמור בסעי213 ,א לפקודת העיריות  ,ובסעי34 ,

* התקבל בכנסת ביו כ"ד בשבט התש"ע ) 8בפברואר  ;(2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה –  ,436מיו כ"ד בסיוו התשס"ט ) 16ביוני  ,(2009עמ'  ,348עמ' .378
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשס"ט ,עמ' .328
 2ס"ח התש"ס ,עמ' .270
 3ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197

5

לפקודת המועצות המקומיות  ,רשות מקומית תנהל את ההקצבות
לפיתוח בחשבו בנק נפרד שייפתח בתאגיד בנקאי ,המיועד א +ורק
למטרה זו )בסעי ,זה – חשבו הפיתוח(.
) (2בחשבו הפיתוח יופקדו כספי ההקצבות לפיתוח בלבד ,והוא
ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמ יועדו ההקצבות;
חשבו הפיתוח ינוהל באופ שיאפשר מעקב אחרי תקבוליו מכל
מקור וההוצאות אשר הוצאו למטרות השונות.
)ד( המדינה לא תעביר לרשות מקומית הקצבות לפיתוח ,אלא במישרי
לחשבו הפיתוח שנפתח לפי הוראות סעי ,זה והמנוהל לפיה.
)ה( המדינה רשאית שלא להעביר הקצבות לפיתוח לרשות מקומית
שאינה פועלת על פי הוראות סעי ,זה.
)ו( הכספי שבחשבו הפיתוח לא יהיו ניתני לשעבוד או להמחאה,
אלא א כ מתקיימי כל אלה:
) (1השעבוד או ההמחאה נעשו לטובת מי שהרשות המקומית
התקשרה עמו כדי בהסכ לעבודות פיתוח;
)( 2

לצור +מימו אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח

לחשבו הפיתוח של הרשות המקומית;
)( 3

השעבוד או ההמחאה ה להבטחת סכו כס ,שאינו עולה על

ההקצבה לפיתוח שהועברה כאמור בפסקה ).(2
)ז( ) (1הכספי שבחשבו הפיתוח לא יהיו ניתני לעיקול ,אלא א כ
מתקיימי כל אלה:
)א( העיקול הוטל על ידי מי שהרשות המקומית התקשרה עמו
כדי בהסכ לעבודות פיתוח בשל אי%תשלו כספי בעד אות
עבודות פיתוח ;
)ב( עבודות הפיתוח בוצעו על פי הסכ שבי הרשות המקומית
לבי מטיל העיקול ,ובהתא לדרישות המדינה;
)ג( המדינה אישרה ,לאחר ביצוע ,כי עבודות הפיתוח בוצעו;
)ד( לצור +מימו אותה עבודת פיתוח הועברה הקצבה לפיתוח
לחשבו הפיתוח של הרשות המקומית.
) (2העיקול על כספי בחשבו הפיתוח על פי הוראות פסקה ) (1לא
יוטל על כספי שסכומ עולה על ההקצבה לפיתוח שהועברה
כאמור בפסקה ))(1ד(.
)ח( בלי לגרוע מהוראות כל די ,אי בהוראות סעי ,זה כדי להטיל על
המדינה חובה לתקצב כספי בסכו כלשהו בסעיפי תקציב
5

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

הפיתוח שבחוק התקציב השנתי ,לרשויות מקומיות ככלל או
לרשות מקומית מסוימת ,או להעביר כספי כלשה לרשות
מקומית מסוימת ,לרבות בשל קיומו של חוב קוד של הרשות
המקומית שלא נפרע.
)ט( מי שעשה שימוש בהקצבות לפיתוח בניגוד להוראות סעי ,זה או
הורה לאחר לעשות שימוש כאמור ,דינו – קנס כאמור בסעי,
6

)61א() (2לחוק העונשי ,התשל"ז–) 1977להל – חוק העונשי(".
תחילה

.2

תחילתו של חוק זה  45ימי מיו פרסומו.

הוראת מעבר

.3

הוראות סעי31 ,ד)ו( לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעי 1 ,לחוק זה ,אי בה
כדי לפגוע בתוקפ של שעבוד או המחאה שנעשו כדי ערב פרסומו של
חוק זה.

בנימי נתניהו
ראש הממשלה

שמעו פרס
נשיא המדינה

 6ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

יובל שטייני2
שר האוצר

ראוב ריבלי
יושב ראש הכנסת

