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  נתונים כלליים על המועצה המקומית: -  פרק א'

  

  וחלים עליה דיני המועצות המקומיות. "מועצה מקומית" של המועצה הוא מוניציפלימעמדה  ה  .1א.

  אוחדה גני יהודה למועצה מקומית "סביון". 2003בשנת   .2א.

  בתי אב. 1266 - תושבים וכ  5,308 – ומאכלסת כם דונ 3,740 –על שטח של כ  משתרעתהמועצה   .3א.

  .10/2013מ החל  אשר מכהן בתפקידו מוטי לנדאוראש המועצה הנבחר הינו מר   .4א.

   .לראש המועצה סגנית אחת ללא שכר  .5א.

  ראש המועצה). למעטחברים ( 8 – המועצה מורכבת מ  .6א.

  מספר ועדות:למועצה   .7א.

  מספר ישיבות  שם הועדה

  2 הנהלה

  1  הסביבה איכות

  1  כספים

  6  תנועה ובטיחות בדרכים

  2  תיקון ליקויים

  1  הנדסה ואדריכלות

  1  ספורט

  4  ביטחון

  4    ביקורת

  5    חינוך, נוער וספורט

  2  מניעת סמים ואלימות

  

 מועצה לא התכנסו בתדירות הנדרשת.חלק מוועדות ה  

  חינוך:המועצה מפעילה מספר מוסדות   .8א.

(נכון לשנת  התלמידיםמספר   כמות  המוסד החינוכי
  )פ"אהלימודים תש

  143  6  גני ילדים

  405  1   בתי ספר יסודי

  257  1  חטיבת ביניים

  805  8  סה"כ

  

  , נושאי הפניות היו:)78(אשתקד  פניות למחלקת הרווחה 81היו  2020בשנת   .9.א

  מספר הפניות  נושא

  27  פניות קשישים

  19  הנובעות ממחלותפניות 

  19  פניות משפחות עם בעיות תפקוד במשפחה

  16  שונות

  81  סה"כ
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  .27/12/2020 בתאריך בעיתונותפורסם , 2019לשנת הדוח לתושב   . 10א.

 

  פרטים על ועדת ביקורת:  .11א.

  

  הערות  לא  כן  נושא/נוהל  מס"ד

  א. האם בחרה הרשות ועדת ביקורת?  1
  ביקורת?ב. מתי הוקמה ועדת 

  
  ג. האם ועדת הביקורת דנה בדוחות הביקורת שהכין:

  מבקר פנים -
  משרד הפנים -
  
  
  
  מבקר המדינה -

  כן
  
  
  
  כן

  לא

    
  18כינון המועצה החדשה דצמבר 

  
  
  

הוועדה סברה כי עליה להימנע 
בעקבות חשש לניגוד  ,מדיון בדוח

  עניינים.
  

  לא רלוונטי

      כן  האם הרכב ועדת הביקורת בהתאם לחוק?  2

האם הועדה הגישה המלצות למליאת הרשות לדוח    3
  הביקורת של:

  מבקר פנים -
  משרד הפנים -
  
  
  
  מבקר המדינה. -

  
  
  כן

  לא
  

    
  
  

הוועדה סברה כי עליה להימנע 
בעקבות חשש לניגוד  ,מדיון בדוח

  עניינים.
  

  לא רלוונטי

האם ועדת ביקורת מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים   4
  המלצות הביקורת שהעלה:ויישום 

  מבקר הפנים -
  משרד הפנים -
  
  
  
  מבקר המדינה -

  
  
  כן

  לא

  
  
  

  
  
  

הוועדה סברה כי עליה להימנע 
בעקבות חשש לניגוד  ,מדיון בדוח

  עניינים.
  

  לא רלוונטי

האם מועצת הרשות המקומית קיימה דיון בדוחות   5
  הביקורת שנערכו ברשות ובהמלצות ועדת הביקורת?

  
  כן
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  הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה. –ב'  קפר

  

  לא נמצאו ליקויים בשנת הדוח.
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  מעקב אחר תיקון הליקויים. –רק ג' פ

  הליקויים שהמועצה יכולה וחייבת לתקן

  תוקן /  הליקוי  

  לא תוקן /

תוקן 

 חלקית

 ארנונה ומים  

בדבר  ''2001 -את הוראות החוק ''תאגידי מים וביוב התשס''א המועצה אינה מקיימת  1ג.

 .הקמת תאגידי מים וביוב

 לא תוקן

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית  

ועדות חובה שהתכנסו  6מתוך  2, 2020וועדות החובה לא התכנסו בשנת  16מתוך  10   2ג.

 .לא קיימו מספר ישיבות מספיק, ולא מונתה ועדה לשיפור אתרים כנדרש לפי חוק

 לא תוקן

  מערך השכר והעסקת עובדים  

הרשות לא קיבלה אישור ממשרד הפנים המאשר את שכר הבכירים של עובד אחד   3ג.

  במועצה 

  תוקן

  ניהול נכסים ובטיחות  

נכסים נעשה  5 -בהתאם לנכסים שאותרו על ידי הביקורת כנכסי המועצה, נמצא כי ב  4ג.

שימוש על ידי גורמים חיצוניים, ללא תמורה וללא ביצוע נוהל הקצאת מקרקעין. בשנת 

 .המועצה החלה בהליך ההסדרה על ידי פרסום פרוגרמה 2017

תוקן 

  חלקית
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  השנה.תחומי הפעילות שבוקרו  –רק ד' פ

  התקציב הרגיל – 1ד.

תוך דיונים רצופים של ראש  2020מבוסס בעיקרו על התקציב והביצוע לשנת  2020התקציב לשנת  .1

 המועצה, גזברית המועצה, חברי המליאה וראשי המחלקות.

 .לתקציב השנתי צורפו הסברים מפורטים כנדרש .2

 2020 מברדצב 25אושר במליאת המועצה ביום  2020לשנת ₪ אלפי  68,189 התקציב המקורי בסך .3

 .2020במרץ,  26ואושר ע"י משרד הפנים ביום 

ואושר ע"י  2020מבר דצב 02אושר במליאת המועצה ביום ₪ אלפי  66,808תקציב המעודכן בסך ה

 .2021בפברואר  08משרד הפנים ביום 

  

  2020לעומת הביצוע בשנת  2020שנת להתקציב  טיות בסכומים ושיעורים ניכרים ביןס

      
  הסבר

   2020תקציב 
  ש"חאלפי 

 2020ביצוע 
  ש"חאלפי 

  
  הפרש

סטייה 
  באחוזים

            תקבולים:
              

  )86%(  )2,923(  485  3,408  1  תכנון ובנין העיר  23
              
            

            תשלומים:
              

  16%  539  3,983  3,444  2  בנין עירתכנון ו  73
  )17%(  )917(  4,575  5,492  3  לא רגיליםתשלומים   99
              

  הסברי המועצה:

 .מחלקת הנדסה היו נמוכות מהתקציבהעברות מקרנות פיתוח לכיסוי הוצאות  .1

 לא בוצעו כל עבודות התכנון שתוכננו. .2

  .אי ניצול סעיף רזרבה וכן ביצוע נמוך בהנחות ארנונה לעומת התקציב .3
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  .2020שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים כנגזרת משכר מנכ"ל הרשות המקומית שהתקבלו במהלך שנת  – 2ד.

  

  המקומית.שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים כנגזרת משכר מנכ"ל המועצה   12. ד.

  

ממונה על   מבקר  מהנדס  מנכ"ל  גזבר   
  תלונות הציבור

)1(  

מנהל מחלקת 
  חינוך 

יועצת לקידום 
מעמד האישה 

)2(  

רופא וטרינר 
)3(  

יועץ 
  )4משפטי (

  לא  לא  כן  כן  כן  כן  כן  כן  כן  האם המשרה מאוישת? כן/לא

האם העובד  01.01.2000-לגבי עובדים המועסקים לאחר ה 
  לתפקידו? כן/לאנבחר במכרז 

  לא  לא  לא רלוונטי  כן  לא רלוונטי  כן  כן  כן  כן

האם היקף המשרה של העובד תואמת את היקף המשרה 
  שפורסם במרכז? כן/לא

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  כן  לא רלוונטי  כן  כן  כן  כן

  

 

 על פי ההנחיות, הורחב תפקידו של מבקר הפנים גם לממונה על תלונות הציבור. .1

 המועצה מינתה את מנהלת מחלקת הרווחה גם ליועצת לקידום מעמד האישה. .2

 הואיל וקיים הסכם עם עיריית רמת גן לשימוש ברופא הוטרינרי של העירייה.  יטרינרהרשות לא מינתה רופא ו .3

 .משפטיהמשמשים כיועץ חיצוניים ין דבמועצה אין יועץ משפטי עובד המועצה, אלא עורכי  .4
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  . 2020אשר התקבלו במהלך שנת  המקומית הרשות ידי על המועסקים הסטטוטוריים העובדים רשימת  22. ד

  

  תאריך המעבר לחוזה בכירים  הנוכחי התאריך המכרז לתפקיד  הנוכחי בתפקיד התאריך תחילת העסקת  ברשות המקומית התאריך תחילת העסקת  ההיקף משרת  תפקיד

  07/2020  01/2020  07/2020  07/2020  50%  מבקר המועצה

  11/2020  -  11/2020  11/2020  100%  מנכ"ל

  

  .2020המקומית ששכרם משולם כאחוז משכר המנכ"ל אשר התקבלו במהלך שנת  הרשות ידי על המועסקים העובדים רשימת - 3.3ד.

האם נערך מכרז   תפקיד
לקליטת העובד? 

  כן/לא

משרד האם קיים אישור 
הפנים לחוזה הבכירים? 

  כן/לא

האם קיימת התאמה בין 
החוזה לאישור ממשרד 

  הפנים? כן/לא

האם קיימת התאמה בין השכר 
ברוטו בפועל לבין החוזה? 

  כן/לא

האם קיימת התאמה בין חוזה 
הבכירים שנחתם לבין המכרז  לקיים 

  בפועל? כן/לא

אחוז משרת 
  בכירים

מבקר 
  המועצה

  90%  כן  כן  כן  כן  כן

מנכ"ל 
  המועצה

  100%  כן  כן  כן  כן  לא

  

סוג טבלה על 
פיה מחושב 

שכר 
  הבכירים

לאיזו 
רמה/דרגה 

כת משתיי
  ?הרשות

שכר ברוטו 
  בפועל

האם קיימת התאמה 
בין אישור משרד 

הפנים לבין 
הדרגה/רמה לפיה 

משולם שכרו בפועל? 
  כן/לא

האם דמי הכלכלה 
המשולמים לעובד 

בפועל תואמים את 
 היקף משרתו?

  כן/לא

האם התשלומים 
המשולמים לעובד 

מעבר לדמי הכלכלה 
תואמים את האמור 

  בחוזה? כן/לא

האם 
לעובד 

רכב 
צמוד? 

  כן/לא

לעובד רכב צמוד ובמידה 
האם שווי השימוש  –

בתלוש השכר תואם את 
התעריפים בקבוצה אליה 

  משתייך הרכב?

האם הפרשות לקופת 
הגמל בוצעו על פי 

השיעור הקבוע בחוזה 
ובהתאם להנחיות 

  חוזר המנכ"ל?
  כן/לא

  כן  -  לא  כן  כן  כן  ₪  9,565  1  ב

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  ₪  21,255  1  ב
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  של נבחרים ועובדים. יתרות חוב – .3ד.

                                                                                                                             .מתחת לשתי תקופות גבייהאין יתרות חוב של נבחרים ועובדי מועצה למעט יתרות  31.12.2020נכון ליום 
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  רישום הקצאה של משרד הפנים לסלי סיוע בעקבות משבר הקורונה –. 4ד.

  הכנסות: – ריכוז ביצוע בגין סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה 

 סך הביצוע בספרי הרשות  שם הכרטיס  סעיף תקציבי בהנחיות

  אלפי ש"ח

סך הביצוע בספרי הרשות 

 "אחר" ראה פירוט ףבסעי

  אלפי ש"ח

ההפרש בין הביצוע ברשות 

אלפי  לנתוני משרד הפנים 

  ש"ח

  הסבר להפרשים

  הכנסות

 -הכנסות ממשרד הפנים    1.22.9999.910

  31.12.2020קורונה עד 

125  -  -    

 –הכנסות ממשרד הפנים   1.22.9999.910

 2020קורונה עבור 

שהתקבלו בתקופה 

30.04.2021-01.01.2021  

0  -      

   

        הביצוע בסעיף אחרפירוט   הכנסות

סך הביצוע בספרי הרשות   סל הסיוע  סעיף תקציבי אחר

  אלפי ש"ח בכרטיס שונה מהנדרש

  הסבר הרשות  סיבה לשינוי הנדרש

קורונה  -הכנסות ממשרד הפנים    1.19.0000.910

  31.12.2020עד 

      

קורונה  –הכנסות ממשרד הפנים   1.19.0000.910

שהתקבלו בתקופה  2020עבור 

30.04.2021-01.01.2021  
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  הכנסות (המשך) –ריכוז ביצוע בגין סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה 

  

  :באלפי ש"ח 31.12.2020מידע על הכנסות שהתקבלו עד 

  125  סה"כ מענקי קורונה שניתנו לפי נתוני משרד הפנים

  פירוט הסעיפים:

  1  בהכשרת פקחיםקורונה: סיוע 

  8  תמרוץ בדיקות ב

  22  תמרוץ בדיקות א

  93  כלי סיוע מנה א

  2  ג'-מקדמה בגין מנות ב'

  -  הצטיידות חגי תשרי
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  המשך -רישום הקצאה של משרד הפנים לסלי סיוע בעקבות משבר הקורונה  – 4ד.

  הוצאות: –ריכוז ביצוע בגין סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה 

אלפי  סך הביצוע בספרי הרשות  שם הכרטיס  סעיף תקציבי בהנחיות
  ש"ח

ההפרש בין הביצוע ברשות לנתוני 
  אלפי ש"ח משרד הפנים

  הסבר להפרשים

  סעיפי הוצאות

XX1.72.9999.1   קורונה –הוצאות שכר מתשאלים        

XX1.72.9998.1   הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד– 
  קורונה

      

X1.72.9999.53   קורונה –הוצאות אחזקת רכבים        

      61  קורונה –הוצאות הסברה ופרסום   1.72.9999.520

 –הוצאות ציוד מיגון והצטיידות   1.72.9999.932
  קורונה

201      

      21  קורונה - הוצאות הצטיידות מוקד   1.72.9999.931

      283  סה"כ הוצאות בגין סלי קורונה

  

בספרי הרשות  סך הביצוע הוצאות    
  ש"ח אלפי בכרטיס שונה מהנדרש

  זבר לרישום בסעיף אחרהסבר הג  בחר את הסיבה לשינוי הנדרש

          סעיף תקציבי אחר

        קורונה –הוצאות שכר מתשאלים   

 –הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד   
  קורונה

      

        קורונה –הוצאות אחזקת רכבים   

        קורונה –הוצאות הסברה ופרסום   

 –הוצאות ציוד מיגון והצטיידות   
  קורונה

      

        קורונה - הוצאות הצטיידות מוקד   

        סה"כ הוצאות בגין סלי קורונה
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  בדיקות בנושא עודפים מת"ברים – 5ד.

  מיפוי קרנות וחוקי עזר:

תוקף חוק   מקור חוקי  סוג ההיטל  מס"ד
  העזר

האם הרשות 
גובה את 

  ההיטל

שם החשבון 
  בספרים

ליום יתרה 
31.12.2020  

האם הקרן 
  מנוהל בנפרד?

האם חוק העזק 
  בתוקף?

  הערות  תקין/לא תקין

  קרנות ראשיות

  1  תקין  כן  לא  5,010,581  7000011000  כן    חוק תכנון והבנייה  השבחה  1

  1  תקין  כן  לא  5,010,581  7000011000  כן    חוק תכנון והבנייה  חלף השבחה  2

              לא    תקנות  אדמת בניין  3

כבישים   4
  ומדרכות

אין תוקף   חוק עזר
  לחוק עזר

  2  לא תקין  כן  לא  105,578  2006611521  כן

אין תוקף   חוק עזר  תיעול  5
  לחוק עזר

  1  תקין  כן  לא  1,070,763  7000000986  כן

              לא    חוק עזר  שצ"פ  6

אין תוקף   חוק עזר  מים וביוב  7
  לחוק עזר

  1  תקין  כן  לא  1,070,763  7000000986  כן

                      
   . קרן פיתוח כללית/קרנות אחרות8

קרן בית   8.1
  עלמין

  3  תקין  -  כן  419,821  7000020000  כן    חוק עזר

קרן מקדמות   8.2
אגרות בניית 

  מרתפים

  3  תקין  -  כן  44,000  7000030000  כן    חוק עזר

  הערות:

  מניעה שירשמו באותה קרן.התקבולים נרשמים באותה קרן, מאחר ומדובר על סוג תקבול זהה/קשור אין  .1

 בהתאם להנחיות. מתאימה התקבולים נרשמים ישירות בתב"ר לשיפוץ כבישים ומדרכות ולא בקרן .2

 ולא מתוקף חוק עזר. מוצעה החלטת מתוקף נעשית הגבייה .3
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  המשך - בדיקות בנושא העברה בין קרנות פיתוח – 5ד.

  מדגם עודפים מתב"רים:

מספר תנועה   מס"ד
  בספרים

תקין/לא   הקרן אליו בוצעה העברה  התב"ר ממנו בוצעה העברה  סכום
  תקין

אם "לא תקין" 
האם נרשמה 
  פ"נ בספרים?

  הערות

        שם החשבון  מספר חשבון  שם החשבון  מספר חשבון   ₪אלפי     

                    

 תולאולמ ילרים'צ קרנות  2007641540  70  2546  1
  ספורט

7000011000 
  

 קרן לפיתוח ותכנון
  

      תקין

 סביון תיעוד מרכז קרנות  2007091540  9  3419  2
  יהודה גני

7000011000 
  

 קרן לפיתוח ותכנון
  

      תקין

 צביעת קבלניות עבודות  2007352750  13  1107  3
  כבישים

2007351522 
  

משרד התחבורה 
 צביעת כבישים

  

      תקין

 נזקי קבלניות עבודות  2007362750  23  2615  4
  שורשים

2007322750 
  

קבלניות עבודות 
 תשתיות מים וביוב

  

      תקין

 מוסדות שיפוץ קרנות  2007191540  100  1260  5
  ציבור

7000011000 
  

 קרן לפיתוח ותכנון
  

      תקין
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  המשך -בדיקות בנושא העברה בין קרנות פיתוח  – 5ד.

  מדגם העברות בין קרנות:

מהות   סכום  מספר תנועה בספרים  מס"ד
התקבול/סוג 

  היטל

תקין/לא   הקרן אליה בוצעה העברה  בוצעה העברה הקרן ממנה
  תקין

אם "לא תקין" 
האם נרשמה 
  פ"נ בספרים?

  הערות

        שם החשבון  מספר חשבון  שם החשבון  מספר חשבון     ₪אלפי     

                      

 7000010000  כנוןות לפתוח קרן  7000011000  היטל השבחה  1,867  3603  1
  

הועדה המקומית 
 לתכנון

  

      תקין

היטלי   64  2880  2
  השבחה

7000011000 
  

 7000010001  כנוןות לפתוח קרן
  

 5%ועדה לתכנון 
 השבחה

  

      תקין

החזר   124  3603  3
  השבחה

 7000010000  כנוןות לפתוח קרן  7000011000
  

הועדה המקומית 
 לתכנון

  

      תקין

מיון ריבית   2  3620  4
  ני"ע

 7000010000  כנוןות לפתוח קרן  7000011000
  

המקומית הועדה 
 לתכנון

  

      תקין

מיון היטל   100  831  5
  השבחה

7000010001 
  

 5%ועדה לתכנון 
 השבחה

  

 לפתוח קרן  7000011000
  כנוןות

      תקין
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  בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים –6ד.

  נספח א'

  

 לדוחות הכספיים.רוטים המצורפים ילהלן מספר נתונים בנוגע לגבייה וחייבים. נתונים אלה הם בהמשך לפ  -  1.16. .ד

  

  2020-2019טבלת שטחים וגביה לשנים 

   שטחים באלפי מ"ר   סוג הנכס
חיוב משוקלל למ"ר 

 בש"ח
  

סה"כ חיוב באלפי 
 ש"ח

   % -השינוי ב   
גידול 

(קיטון) 
שטחים 
באלפי 

 מ"ר

גידול   
(קיטון) 

שטחים ב 
- % 

    2020 
 

2019   2020 
 

2019   2020 
 

2019   
בחיוב משוקלל 

 למ"ר
  

בסה"כ 
 חיוב

    

                                       

  1.5%   8.45   4.1%   2.6%   27,396   28,523   48.83   50.09   561.03   569.49   מגורים

משרדים 
 ושירותי מסחר

  16.9 
 

14.22   171.96   128.26   2,906   1823.8   34.1%   59.3%   2.68  
 

18.8% 

בנקים וחברות 
  ביטוח

  0.33    0.33    1,102    1,074    365    356    2.6%   2.6%   -    -  

  )0.2(%    )1.51(   2.4%   2.7%    8    8    0.01    0.01    733.38    731.87    יתקלאאדמה ח

 811   24.47   25.1   27.47   32.31   קרקע תפוסה
 

672   2.6%   20.6%   4.84 
 

17.6% 

 12.3   מבנה חקלאי
 

11.69   1.03   1.03   13   12   %)0.7(  
 

4.5%   0.61   5.3% 

  -    )2.28(   %(100)  -    807.9    -    354.34    -    2.28   -    נכסים אחרים

 0.9%   12.8   5.0%   4.0%   31,077   32,627   23.01   23.93   1,350.4   1,363.2   סה"כ

                                          

 

  במהלך השנה כתוצאה מתוספת נכסים. חלטבלת השטחים והחיובים נערכה לתחילת שנה ואינה כוללת את השינוי בסכומי המס בשל הצמדה ואת הגידול בחיובי ארנונה אשר  •
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 רוטים המצורפים ילהלן מספר נתונים בנוגע לגבייה וחייבים. נתונים אלה הם בהמשך לפ  - 16..2.  ד

 (המשך) לדוחות הכספיים

  
  

 נספח ב'
  

  נכסים. 1,453 במערכת הארנונה מטופלים
  
  

   .376היה  31.12.2020מספר החשבונות המשלמים החייבים ביום 

ממספר החייבים, היות ויתכן שחוב של חייב  נמוךהינו  536בנספח ג' להלן  מספר המקרים בסך של 

  אחד ירשם  כמספר  מקרים  (במספר טווחי חוב ובמספר שנים).

  
  
  

    לבין נספח ג' (בעמוד הבא) 1לטופס  2להלן התאמה בין סכום חובות הארנונה לפי נספח  •
           

  ₪אלפי   

  5,853     ) 1לטופס  2סכום חובות הארנונה של התושבים (לפי נספח 

    
  442  זכאים בגין ארנונה

    
  6,295       סה"כ לפי נספח ג'

  
  

  

זהרה בטאבו (נתון זה לא אהערת  ולגבי האשר נרשמ ,החייב ארנונה אחד נכס יש 2020לסוף שנת  •
  מבוקר).
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  ספח ג'נ

  המשך: –בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים  - 16..3ד.

  :ש"חבאלפי  הלן ניתוח התפלגות החוב לפי גובה חוב למקרהל

    

  סה"כ    7מעל שנה   7שנה   3-6שנה   שנה קודמת  שנה שוטפת  

סך   סביוןמועצה מקומית 
  החוב

סך   מקרים
  החוב

סך   מקרים
  החוב

סך   מקרים
  החוב

סך   מקרים
  החוב

סך   מקרים
   חובה

יחסי מסכום חלק 
  החוב

  מקרים

                            טווח החובות   ארנונה

0-2,000  ₪ 43 204 7 41 2 28 2 6 8 13 62 1% 292 

2,001-5,000  ₪ 209 61 18 6 41 12 8 2 6 2 282 4.5% 83 

5001-25,000  ₪ 542 57 212 18 308 22 11 2 151 12 1,224 19.4% 111 

25,001-50,000  ₪ 235 7 83 3 138 5 61 2 151 4 668 10.6% 21 

 29 64.5% 4,059 9 946 5 1,344 7 531 3 255 9 982 ₪  50,000מעל 

 536 100% 6,295 40 1,262 17 1,327 74 1,020 71 576 338  2,011  סה"כ:

סוגי 
  חייבים

    92.4%  5,815                    5,815  מגורים

    1.0%  63                    63  בתי עסק למיניהם

ציבוריים ומשרדי מבנים 
  ממשלה

29                    29  0.5%    

    6.1%  388                    388  שונות

    100%  6,295                    6,295  סה"כ חייבים

                              

    15.4%  774                    774  בטיפול עו"ד
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  הנחות ארנונה – 6.2ד. 

(להלן התקנות) קובעות סוגי הנחות  1993מארנונה) התשנ"ג תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות 

  שהמועצה חייבת לתת לפי החוק והנחות שהיא רשאית לתת ואת שיעורן.

הביקורת נערכה בהתאם לנהלי הבדיקה שנקבעו על ידי האגף לביקורת ותוצאות הבדיקה נכללו בדוח נפרד, 

  .שנשלח למשרד הפנים

 50עלות היקף הכספי הגבוה ביותר. בכל אחת מסוגי ההנחות נבדקו בביקורת נבדקו שתי סוגי ההנחות ב

  מקרים או כל המקרים לפי נמוך מבניהם.

, בעלי גמלת סיעוד, אזרחים ותיקים, נכסים בבניה ומעלה 90% לנכיםהשנה הביקורת התמקדה בהנחות 

נחות בניגוד לתקנות.הבהם ניתנו המקרים לא נמצאו מקרים  בכל, ומעלה 75%ונכים ושיפוץ 
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  השתתפות בתקציב הג"א – 6.3 .ד

  2020נתוני ביקורת התקציב בנושא הג"א מקומי לשנת 

 סעיף מס"ד
תקצוב 

לפי 
 הנחיות

תקצוב 
בהצעה 
 החתומה

תקציב 
בספרי 
 הרשות

ביצוע 
בפועל 
בפרק 

723 

ביצוע המופיע 
בסעיף אחר 

(מפורט 
  בהערות)

הפרש בין 
הצעה 

חתומה 
לביצוע, פרק 

723  

הפרש בין 
ההצעה 

החתומה 
לביצוע בפרק 

723 

הפרש בין 
ההצעה החתומה 

לביצוע בפועל 
 כולל בסעיף אחר

 הערות

    1 2 3 4 5  4+5=6  4-2=7 6-2=8 
  
  

 )70( )70(  -  - - 70 70 70 כח אדם 1
מעלות  50%

העסקה של 
 הקב"ט

2 

תחזוקה, בדק, ציוד, 
מבנים, חשמל, חומרים 

(כולל תקנה מקלטים 
מקלטים רגילים  723.42

 ודו תכלתיים)

40 56 42 - -  -  )56( )56(   

   - -  -  - - - - 100 שיפוץ מקלטים 3

   )19( )19(  51  - 51 70 70 40 רכש ומערכות 4

    )11(  )11(  -  -  -  11  11  11  ביטוח ופרסום  5

   - - - - - - - - רכישת ערכות מגן אישיות 6

7 
במימון תשלום השתתפות 

 הוצאות משותפות
1 1 1       )1( )1(   

8 
תקבול השתתפות במימון 

 הוצאות משותפות
- - - - - - - -   

   )157( )157(  51  - 51 194 208 262 סה"כ הג"א מקומי 9

   6 6  37  - 37 32 31 31 השתתפות בהג"א ארצי 10

   )151( )151(  88  - 88 226 239 293 סה"כ כללי 11
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  המשך –השתתפות בתקציב הג"א  – 5.3ד.

 נושא מס"ד
חתימת ר' 

 רשות
חתימת 

 גזבר
חתימת קב"ט/ מנהל 

מדור חירום ובטחון       
חתימת הממונה על 

 המחוז במשה"פ
חתימת 

 מפקד המחוז
 הערות

1 
הצעת תקציב חתומה ע"י כל 
 בעלי התפקידים (שנת הביקורת)

   כן כן כן כן כן

2 
הצעת תקציב חתומה ע"י כל 

 בעלי התפקידים (שנה נוכחית)
    כן כן כן כן כן

    

  

  

 נושא מס"ד
כמות 
עפ"י 
 תקן

 כמות קיימת
פער 
 לתקן

 הערות

1 
ציוד מיגון אישי 
 לעובדי הרשות

24 24 - 
 

 

  
  
 

      

 נושא מס"ד
ביטוח 
יעודי 
 לציוד

ביטוח 
במסגרת 

ביטוח כללי 
 של הרשות

האם 
הביטוח 
משעובד 
 לפקע"ר

האם 
הרשות 
חתמה 

על 
 נספח ח

 הערות

   לא לא כן לא ביטוח 1

 
  
       

 הערות לא מדוע ? כן נושא מס"ד

1 
ניצול תקציב 
הג"א מקומי  

 עודוילי
   כן

 

2 
האם תקציב כ"א 

 יעודוימנוצל ל
   כן

ח אדם הג"א (קב"ט המועצה) נמצא ושכר כ
 בתקציב המועצה 

הפרש בין הצעה חתומה לבין   סעיף  מס"ד
  תקציב בספרי הרשות

  הסבר הגזבר

      כל אדם  1

  ותיקונים. תחזוקה מצריך ולא יחסית דשח במועצה המקלט  )14(  תחזוקה, תיקונים וחומרים  2

    -  שיפוץ המקלטים  3

      רכש מערכות  4

      ביטוח ופרסום  5

      רכישת ערכות מיגון אישיות  6

 תשלום  השתתפות במימון  7
  הוצאות משותפות

    

תקבול השתתפות במימון   8
  הוצאות משותפות

    

    )14(  סה"כ הג"א מקומי  9

    1  השתתפות בהג"א ארצי  10

    )13(  סה"כ כללי  11
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  השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי. 46.ד. 

  סביוןהרשות המקומית: 

  

מבוקר. כמו כן מוגש על ידי הרשות דוח כספי מבוקר עי, בלתי יהרשות המקומית הגישה דוח רבעון רב

  על ידי רואי החשבון. להלן נתונים נבחרים מהדוחות והסברי הרשות להפרשים, במידה וקיימים.

  

  

 הסבר מספר הפרש דוח כספי מבוקר דוח רבעוני הנושא

     12/04/2021 תאריך הגשת הדוח למשרד הפנים

 1 625 13,581  12,956 סה"כ רכוש שוטף

 2 109 2,406 2,515 הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו

   -  -  -  גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

   -  -  -  גרעונות סופיים בתב"רים

 3 552 12,094 11,542 סה"כ התחייבות שוטפת

 3 1,290 11,257 9,967 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 4 9 1,423 1,414 מצטבר בתקציב הרגיל עודף

 2 )270( 7,999 8,269 בגין אגרות והיטליםחייבים 

    -  4,733  4,733  עומס מלוות

 5 24 32,093 32,069 כללית (כולל הנחות) מארנונה הכנסות

  - 13,090 13,090 סה"כ שכר 

    -  908  908 פרעון מלוות

   - 514 515 הוצאות מימון

    -  -  - גרעון שוטף

שוטף עודף  601 610 9 4 

בתב"ר בשנת הדוחסה"כ תקבולים   8,642 8,642 -  

  6 134 8,942 8,808 סה"כ תשלומים בתב"ר בשנת הדוח

  

  להלן הסברי הרשות להפרשים:

  בוצע מיון שונה בין הסעיפים המאזניים. .1

ומיון יתרות לתשלומים לא  ביטולי עסקאות כרטיסי אשראי שבוצעו לאחר הגשת הדוח הרבעוני .2

 .מתוקצבים

קליטת חשבוניות ספקים שהתקבלו לאחר פרסום הדוח הרבעוני, עדכון יתרות זכאים בגין ארנונה  .3

 .2020והפרשות לשנת 

 , עדכון הפרשותקליטת חשבוניות ספקים שהתקבלו לאחר הפרסום הרבעוני, רישום ביטולי עסקאות .4

 .2020ועדכון יתרת זכאים לארנונה 

 . ועדכון הפרשות 2020עדכון זכאים בגין ארנונה לשנת  .5

  פקודות שנרשמו לאחר הגשת הדוח הרבעוני. .6
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  אחרים: – 56. .ד

 כחלק מהליך הביקורת עלו הממצאים הבאים: .א

 נושאים שונים .1

 

 תבר"ים: .א

 סופיים בתבר"ים וגירעונותבדיקת עודפים  1א.

  31/12/2020להלן רשימת התבר"ים ללא תנועה, בהם קיים גרעון נכון ליום 

  

סכום   שם התב"ר  תב"רמספר 

הגרעון 

  ₪)(אלפי 

  הסבר  סופי/זמני

  1  זמני  228  תשתיות מים וביוב  732

בטיחות מוסדות   740

  ושטחים

  1  זמני  88

עבודת כביש   741

  ומדרכות

  1  זמני  20

  

  .2021שנת פועל בתקציב התב"רים הוגדל ב .1

 

 תב"רים שהופעלו לפני אישור הממונה במשרד הפנים:  2א.

לא נמצאו תב"רים שהופעלו לפני אישור הממונה במשרד בשנת הדוח, 

  הפנים.

 

                  סטייה מתקציב מאושר: 3א.

  בשנת הדוח, לא נמצאו תב"רים עם סטייה מהתקציב המאושר.

  

 נושאים אחרים:       

 בדוח הכספי: 2לטופס  4הפרשים מהותיים בשכר בהתאם לנספח  .1

שולם לראש הרשות  2020ובשנת מאחר  בשכר נבחריםמהותית  עליהקיימת 

₪ אלף  5והוגדלה משכורתו ב ₪ אלף  50בסך  2019הפרשים משנת 

 נוספים.

  

ת הביקורת לא דנה בדוחות מבקר דווע על כך כי בשנה קודמת נרשם ליקוי .2

להבהיר כי הליקוי היה מופנה למבקר הפנים של המועצה שלא  ישהפנים, 

 הגיש את הדוח ולא לוועדת הביקורת.

  .  2020לשנת  לא נכלל בדוחכמו כן, מאחר והליקוי אינו ניתן לתיקון הוא 
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  דוחות מבקרים אחרים: .ב

  :, עלו הנושאים הבאיםהמועצה הדתיתבנושא  ,2020לשנת בדוח מבקר הפנים 

מטרת הביקורת הייתה לבחון את נאותות תהליכי העבודה של ה מועצה הדתית סביון בנושאים 

  הבאים:

 ניהול התקציב. .1

 תהליך ביצוע רכש והתקשרויות עם ספקים ונותני שירותים. .2

 מתן תמיכות. .3

 התקשרויות למתן שירותי דת ותרבות תורנית. .4

 הוצאות אחזקה שוטפות. .5

  נהלים והגדרת תפקידים. .6

  

  הם: העיקריים ממצאי הביקורת

מעבר לזמן  2018-2019המועצה הדתית הגישה את תקציבה למשרד שירותי הדת לשנים  .1

 ק.הקבוע בחו

יעוד לקבלת הצעות מחיר ולא נעשה תהמועצה לא הגדירה בעלי תפקידים בתהליך הרכש, אין  .2

 שימוש בטפסים בעת ביצוע רכש בהתאם לנוהל.

 כאשר תהליך אישור התמיכה היה לא תקין.₪  75,000המועצה הדתית העבירה תמיכה בסך   .3

תתפות עבור פעילויות אותם הם מקיימים. השהמועצה הדתית מעבירה תמיכות לגופים שונים כ .4

העברת תמיכות אלו הנם בניגוד לחוזר מנכ"ל בנושא תמיכות הדורש הקצאת תקציב לסך 

 התמיכות. 

חלק מהפעילויות אותם מימנה המועצה הדתית לגופים שונים באמצעות תמיכות היו אמורות  .5

 לותם.להתקבל מנותני שירותים להם היא מעבירה תשלום שוטף עבור פעי

שתו של הממונה בעל סמכות במועצה הדתית הנה חברת ועד עמותת בית הכנסת "תפארת יא .6

סת משמש כחבר ועד יצחק". מצב זה בו בן משפחת הממונה המאשר העברת כספים לבית הכנ

 תמך ע"י המועצה הדתית מהווה ניגוד עניינים. של גוף קשור הנ

 

 נמצאו הליקויים הבאים: 2020בשנת במהלך הסקר על הבקרה הפנימית ברשות, שנעשה  .ג

 

מערך הגבייה וההפקדות נמצא באחריות עובדת אחת. המועצה לא אימצה נהלים לביקורת  .1

לטענת הרשות, מאחר וכוח האדם ברשות מצומצם ואין תנועה רבה  ופיקוח על הנושא.

במהלך השנה של תשלומים במזומן ובשקים, התאמות הבנקים והתאמות למערכת הגבייה 

  שעושה מחלקת הנהלת חשבונות הינה בקרה מספקת.

וכן  למחלקת הגבייה בה גובים ומאחסנים תקבולים עד להפקדתםאין הגבלת גישה פיזית  .2

  י עובדי ונבחרי המועצה ולמסמכים המאוחסנים בהם. גם לחדר

אין לרשות אוגדן עם הנחיות ונהלים הקשורים לכל תפקיד ברשות ולכן, עובד חדש שנכנס  .3

לתפקיד כלשהו במועצה לומד את ההנחיות הקשורות לתפקידו ( הנחיות משרד הפנים 

מונים עליו וקולגות והנחיות פנימיות של הרשות) תוך כדי תפקידו על ידי שיחות עם המ

 למקצוע. 
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  דוח לתושב     

 מועצה מקומית סביון
 2020תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

 (באלפי ש"ח)
                   
                   
                   

              5,333 מספר תושבים שנה קודמת
       3,740 שטח שיפוט (דונם) 5,308 מספר תושבים *

       10 דירוג סוציואקונומי  1,266 מספר משקי בית 
                   

 מאזן  נתוני ביצוע התקציב הרגיל
 2019 2020 נכסים  2019%ביצוע  2020%ביצוע  2020תקציב  הכנסות

 15,953 13,580 רכוש שוטף  89.59% 59,390 88.77% 58,287 59,548 הכנסות עצמיות 
 16,738 11,129 השקעות  5.15% 3,412 6.24% 4,096 3,990 השתת' משרד החינוך

 90 24 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות  2.61% 1,741 3.00% 1,967 2,171 השתת' משרד הרווחה 
        2.61% 1,727 1.52% 999 1006 השתת' משרדי ממשלה אחרים

        0.03% 20 0.47% 311 93 מענקים ומלוות
        100.00% 66,290 100.00% 65,660 66,808 סה"כ

 32,781 24,733 סה"כ             

        2019%ביצוע  2020%ביצוע  2020תקציב  הוצאות
 2019 2020 התחייבויות  10.96% 7,189 13.23% 8,582 9,090 משכורות ושכר כללי

 15,140 11,975 התחייבויות שוטפות  66.45% 43,582 64.30% 41,713 41,867 פעולות אחרות
        5.81% 3,812 6.28% 4,073 4,238 שכר חינוך

 12,088 6,779 קרן לעבודות פיתוח ואחרות  10.78% 7,070 9.84% 6,384 7,212 פעולות חינוך
 90 24 קרנות מתוקצבות  0.67% 439 0.67% 435 481 שכר רווחה

 813 1,605 עודף מצטבר בתקציב הרגיל  3.19% 2,095 3.48% 2,257 2,522 פעולות רווחה
 4,650 4,350 עודפים זמניים נטו בתב"ר  0.72% 469 0.80% 516 488 מימון

 32,781 24,744 סה"כ  1.41% 928 1.40% 908 910 רעון מלוות יפ

        100.00% 65,584 100.00% 64,868 66,808 סה"כ

               2020 2019 
 792   עודף בשנת הדוח

 
 5,533 4,733 עומס מלוות לסוף שנה    706

                   
  
 ארנונה -דוח גביה וחייבים         2019 2020  
               2020 2019 
 2,968 3,895 יתרת חוב לתחילת השנה             

 31,987 32,912 חיוב השנה        8.35% 7.21% עומס המלוות מההכנסה %
 )1,744( )2,693( הנחות ופטורים שניתנו        22.84% 18.24% סך ההתחייבויות מההכנסה %

              12,298 12,221 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
 33,211 34,114 סך לגביה        61 69 מספר משרות ממוצע

 29,316 29,400 גביה בשנת הדוח             
 3,895 4,714 יתרת חוב לסוף השנה             
 1,082 1,139 חובות מסופקים וחובות למחיקה             
 4,977 5,853סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים             

 30% 28% (*)אחוז גביה מהפיגורים         נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל
 94% 94% אחוז גביה מהשוטף (*)        2019 2020  

עודף (גרעון) זמני לתחילת 
 השנה

 88% 86% יחס הגביה לחוב הכולל (*)        4,843 4,650

 49 50 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר        11,793 8,642 תקבולים במהלך השנה
 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.        11,986 8,942 תשלומים במהלך השנה

         4,650 4,350 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
              

   הפניםתקציב הרשות אושר על ידי משרד        2020*נכון לחודש אוקטובר 
          

 


