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  ל העירייה "י סמנכ"דיווח נסיעות ע

  
 -ח בדיקה " דו-

  

  :  החליטה כלהל� 11.11.2002מועצת העירייה בישיבתה מיו�   .1

 –מועצת העיר מחליטה כי נושא חריגה מנהלי�  : 527' החלטה מס"

יובא לבדיקת , רפי סער,ל העירייה"בעניי� דיווח נסיעות על ידי סמנכ

  ". מבקר העירייה

  

ת מועצת העירייה בדק מבקר העירייה את דיווחי בהתא� להחלט

   . ל העירייה"הנסיעות של סמנכ

     רקע כללי  .2

, 1996מר רפי סער החל עבודתו בעיריית כפר סבא בדצמבר  .2.1

בחירתו לתפקיד נעשתה . בתפקיד מזכיר אישי לראש העיר

מכרזי� לקבלת ( לתקנות העיריות 2במסגרת הנחיות סעי% 

  . 1979 –מ "תש, )עובדי�

 החליטה לאשר את 4.12.1996מועצת העירייה בישיבתה מיו� 

   : 11.11.1996המלצת ועדת הכספי� מיו� 

  

  מזכיר אישי לראש העיר : 3סעי% "

) במכרז חיצוני(עבר ...... מזכיר ראש העיר : 312' מסהחלטה 

מאחר והתפקיד התפנה מבקש ראש העיר למנות . לתפקיד אחר

 פי פקודת העיריות נית� למנות על. את מר רפי סער כמזכירו

מומל+ בפני המועצה לאשר . מזכיר אישי לראש העיר ללא מכרז

, בחוזה מיוחד, כמזכיר אישי לראש העיר, את מינויו של רפי סער

  ". במסגרת התקציב המאושר

  

 1,000 – נקבעה מכסת הניידות של מר סער ל 8.12.96בתארי,  .2.2

אלא תו, הדגשת , שיללא ציו� חובת הדיווח החוד, מ לחודש"ק
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  . שנתי על פי הצהרההצור, בדיווח 

לתקופה של , 5.1.1998על פי חוזה עבודה מיוחד שנחת� ביו� 

העובד נתקבל לפי דרגה , � אפשרות לחידושוע, 7.12.98שנה עד 

של הדירוג המנהלי ובי� שאר התוספות הנלוות נקבעה לו 10

 1,250 של מ לחודש שהועלתה למכסה" ק1,000מכסת ניידות של 

 לאחר כניסתו שלוש שני� כ11.10.99מ לחודש החל מתארי, "ק

  . לתפקיד

הביקורת מציינת כי מכסת הניידות המאושרת על ידי הממונה 

מ " ק1,000על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר היא עד 

למרות שידוע לביקורת כי בשלטו� המקומי נהוג לאשר , לחודש

 –מ לחודש ומגיעות א% ל " ק1,000מכסות ניידות העוברות את 

  . מ לחודש" ק1,750

הביקורת חוזרת ומציינת כי הנושא מקובל בכל הרשויות 

התייחסות . המקומיות ושנוהג זה מקובל בשלטו� המקומי

אשר החליטה בישיבת מועצת , לעיריית כפר סבאהביקורת הינה 

 על מכסות ניידות מקסימליות של 06.02.1991העירייה מיו� 

א, ,  אולי במרכז השלטו� המקומי,על פי המקובל, מ" ק1,250

 . הממונה על השכר במשרד האוצרבניגוד למקובל על פי הנחיות

 הפ, חוזהו של מר סער לחוזה בכירי� 02.10.2000בתארי,  .2.3

� מעברו ע. ל העירייה" החל לתפקד כסמנכ01.10.2000וממועד 

� כי מחוזה מיוחד לחוזה העובדי� הבכירי� קבע משרד הפני

כמקובל , מ לחודש" ק1,000מ של מר סער תועמד על "מכסת הק

  ). הדגשת הביקורת ("י דיווח מפורט על ביצוע בפועל"עפ

  

הביקורת סקרה את כל החוזי� שנחתמו בי� העירייה לבי� מר 

ל העירייה והחתמתו על "בטר� קידומו לתפקיד סמנכ, רפי סער

דות נקבעה בנספח נמצא כי מכסת הניי. חוזה העובדי� הבכירי�

א, בא% מקו� לא צויי� כי , המהווה חלק מהחוזי�, לחוזי�

א, ורק . יעשה על פי דיווח חודשייהתשלו� עבור מכסת הניידות 

צויי� במפורש כי התשלו� , שהוזכר לעיל, במכתב משרד הפני�

הביקורת מעירה כי . עשה על פי דיווח מפורט של הביצוע בפועליי

א ציינה מפורשות בחוזה ע� העובד את שגתה העירייה בכ, של

כפי שהדבר מקובל על , חובת הדיווח המפורט על הנסיעות בפועל
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  . הקיימי�' ההנחיות וכד, פי כל ההסכמי�

  

הביקורת העלתה כי במכתבו של מנהל כח אד� אל , מעבר לכ,

ת המסכ� א, ק במשרד הפני�"ממונה פיקוח ובקרת שכר ברשומ

ל העירייה נרש� מפורשות כי הממונה "תוכ� שיחתו ע� סמנכ

מ על פי הצהרה " ק1,000הוצאות משתנות עד "אישר תשלו� 

 ). הדגשת הביקורת ("מדי שנה

כפי שנמסר לביקורת על ידי מר רפי סער ועל ידי משאבי אנוש  .2.4

באיחור של ל העירייה הביא לידיעתו של מר סער "מנכ, בעירייה

 מכתבו של משרד הפני� ועל כי חלה עליו חובת את תוכ�, כשנה

החל ) 'נספח א (2002אוגוסט , מאותה תקופה. הדיווח המפורט

 . מר סער לדווח על ניצול מכסת הניידות מדי חודש כמקובל

 סיכו�  .3

 היו לאשנערכה על ידי מבקר העירייה מראה כי  הבדיקה  .3.1

קיימות בעיריית כפר סבא הוראות לגבי הדיווח החודשי 

לדיווח על פי  למעט הדרישה מצד מחלקת כח אד�, מפורטה

 . הצהרה אחת לשנה

מעיו� במסמכי� ובהסכמי� הנוגעי� למר רפי סער יוצא כי בכל  .3.2

מקו� צוי� כי מכסת הניידות אושרה לו על פי הצהרה מדי שנה 

והביקורת לא מצאה כי צויי� במסמ, כלשהו שעליו לדווח באופ� 

 . מפורט מדי חודש

המפורט מדי חודש הועלה לראשונה במכתבו של יווח נושא הד .3.3

בו , 31.5.2001מתארי, , במשרד הפני�, ק"ראש ענ% שכר ברשומ

  : ל העירייה "כסמנכ, אושר חוזהו האישי של מר סער

 ..."  

ל "סמנכ,  אושר לשל� למר רפי סער10.9.2000בתארי, .  1

 ,8 משכר בכירי� דרגה 40%כ, ששכרו לא יעלה על , העירייה

 משכר 70% – כל שנה עד להגיעו להעסקה ב 10%תוספת 

  . 10/2005בכירי� החל מחודש 

ל משרד הפני� והממונה על "בהתא� לחוזה המשות% למנכ.  2

  .  ובהתא� לחוזה שהועבר לאישורנו23.3.93השכר באוצר מיו� 
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, נקבע כי לעובד בכיר שאי� הרשות מעמידה לרשותו רכב צמוד

ב שירות על פי דיווח כמקובל בשירות ישול� החזר הוצאות רכ

  . בהתא� לרמת הניידות ולפי אחוז משרתו, המדינה

מ " ק1,000מ המירבית שתאושר לעובד לא תעלה על "מכסת הק

 ). 'נספח ב". (לחודש על פי דיווח מפורט על ביצוע בפועל

לא נמצאו כל מסמכי� כתובי� על פיה� נית� לקבוע כי מכתב  .3.4

לידיעתו של מר סער ולכ� א% לא נמצאו כל זה או תוכנו הועברו 

 משאבי אנוש אשר ידרשו ממר סער –מסמכי� מצד העירייה 

למעט (, ט במקו� דיווח שנתי על פי הצהרהדיווח חודשי מפור

 . )2002 – מ ל העירייה"מכתבו של מנכ

או משאבי אנוש /ל העירייה ו"מפיו של מנכ, משנודע למר סער .3.5

ואי� על (� דורש דיווח חודשי מפורט על כי משרד הפני,  בעירייה

הוא החל מיד , 2002בחודש אוגוסט , )כ, מסמכי� כתובי�

ודיווחי� , לדווח באופ� מפורט על נסיעותיו מדי חודש בחודשו

 . מחלקת השכראלה נמצאו ב

באופ� כללי בעיריית כפר סבא נקבע כי עובדי� המקבלי� מכסת  .3.6

אשר החלו עבודת� ניידות במסגרת החזר הוצאות רכב שירות ו

אלא ,  אינ� חייבי� בדיווח מפורט1999מר+ , בעירייה לפני

 אשר החלו לעומת� עובדי�. בדיווח על פי הצהרה שנתית

כפי ,  חייבי� בדיווח חודשי מפורט1999לאחר מר+ עבודת� 

, נוהל זה נקבע לאחרונה(שנקבע על ידי הממונה על השכר באוצר 

שתפקידה לדו� ולאשר לאחר שראש העיר מינה ועדת רכב 

 ). מכסות ניידות לעובדי�
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 'נספח א
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  'נספח ב

  


