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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  5,333 – ומאכלסת כם דונ 3,740 –על שטח של כ  משתרעתהמועצה   .3א.

  .10/2013מחודש 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.

  למועצה מספר ועדות:  .7א.

  מספר ישיבות  שם הועדה

  1  הסביבה איכות

  1  כספים

  1  חזות

  2  מכרזים

  6  הנדסה ואדריכלות

  1  ספורט

  4  התקשרויות

  4  ביטחון

  4  ביקורת

  5    חינוך, נוער וספורט

  1 מל"ח פס"ח

  3  מניעת סמים ואלימות

  

 מועצה לא התכנסו בתדירות הנדרשת.חלק מוועדות ה  

  המועצה מפעילה מספר מוסדות חינוך:  .8א.

(נכון לשנת  התלמידיםמספר   כמות  המוסד החינוכי
  )י"הלימודים תשע

  145  6  ילדיםגני 

  415  1   בתי ספר יסודי

  247  1  חטיבת ביניים

  807  8  סה"כ

  

  , נושאי הפניות היו:)129(אשתקד  פניות למחלקת הרווחה 272היו  2019בשנת   .9.א

  מספר הפניות  נושא

  149  פניות קשישים

  36  פניות הנובעות ממחלות

  33  פניות משפחות עם בעיות תפקוד במשפחה

  15  אלימות

  39  שונות

  272  סה"כ
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  .17/09/2020 בתאריך בעיתונותפורסם , 2018לשנת הדוח לתושב   . 10א.

 

  פרטים על ועדת ביקורת:  .11א.

  

  הערות  לא  כן  נושא/נוהל  מס"ד

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

  
  ג. האם ועדת הביקורת דנה בדוחות הביקורת שהכין:

  פנים מבקר -
  
  
  
  משרד הפנים -
  
  
  מבקר המדינה -

  כן
  
  
  

  לא
  
  
  
  כן
  

    
  18כינון המועצה החדשה דצמבר 

  
בהתאם לפרוטוקול הועדה לא 

דוחות מבקר לעיון הועדה הוגשו 
(# ליקוי  2018-2019פנים לשנים 

  )1ב.
  
  
  
  

  לא רלוונטי

 יו"ר הועדה אינו מסיעה שונה    כן  האם הרכב ועדת הביקורת בהתאם לחוק?  2
  מאחר ואין סיעות במועצה

האם הועדה הגישה המלצות למליאת הרשות לדוח    3
  הביקורת של:

  מבקר פנים -
  משרד הפנים -
  מבקר המדינה. -

  
  

  לא
  כן
  

    
  
  
  

  לא רלוונטי

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

  מבקר הפנים -
  משרד הפנים -
  המדינה מבקר -

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  לא רלוונטי  
  לא רלוונטי
  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

  

 5ראה עמ'  }58-19{ 2018-2019שנים רשות לדוחות מבקר פנים של הועדת הביקורת לא דנה ב  - 1ב.

  .12סעיף א.

  

} 60-19{ עובד אחד במועצההרשות לא קיבלה אישור ממשרד הפנים המאשר את שכר הבכירים של   - 2ב.

  .3.3סעיף ד. 10ראה עמ' 

    

, אשר חל על המועצה, לפיו ציבותיפי נוהל משרד הפנים לרשויות   תשלום השכר בוצע על"תגובת המועצה: 

כל המסמכים , למותר לציין כי חודשים אף בלא אישור מטעם משרד הפנים 3ניתן להעסיק עובדים במשך 

  ."הרלוונטיים להעסקה ולשכר הועברו למשרד הפנים
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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 -וביוב התשס''אהמועצה אינה מקיימת את הוראות החוק ''תאגידי מים   1ג.

 .הקמת תאגידי מים וביוב

 לא תוקן

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית  

ועדות חובה שהתכנסו לא  7מתוך  3, 2019וועדות החובה לא התכנסו בשנת  16מתוך  9   2ג.

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

 לא תוקן

 נכסים ובטיחותניהול   

נכסים נעשה  5 -בהתאם לנכסים שאותרו על ידי הביקורת כנכסי המועצה, נמצא כי ב  3ג.

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

 .המועצה החלה בהליך ההסדרה על ידי פרסום פרוגרמה 2017

תוקן 

 חלקית

  והתקשרויותרישום, דיווח כספי   

  תוקן  .חידוש ההתקשרות עם היועץ המשפטי לא בוצע בהתאם לחוזרי מנכ''ל משרד הפנים  4ג.

המועצה ערכה התקשרות עם יועץ מקצועי ללא ביצוע ההליך הנדרש בחוזרי מנכ''ל   5ג.

  .משרד הפנים

  תוקן
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  תחומי הפעילות שבוקרו השנה. –רק ד' פ

  התקציב הרגיל – 1ד.

תוך דיונים רצופים של ראש  2018מבוסס בעיקרו על התקציב והביצוע לשנת  2019התקציב לשנת  .1

 המועצה, גזברית המועצה, חברי המליאה וראשי המחלקות.

 .לתקציב השנתי צורפו הסברים מפורטים כנדרש .2

 2018 בצדמבר 26אושר במליאת המועצה ביום  2019לשנת ₪ אלפי  63,920 התקציב המקורי בסך .3

 .2019, במאי 01ואושר ע"י משרד הפנים ביום 

ואושר ע"י  2019בצדמבר  25אושר במליאת המועצה ביום ₪ אלפי  66,666תקציב המעודכן בסך ה

 .2020בפברואר  09משרד הפנים ביום 

  

  2019לעומת הביצוע בשנת  2019שנת להתקציב  טיות בסכומים ושיעורים ניכרים ביןס

      
  הסבר

   2019תקציב 
  ש"חאלפי 

 2019ביצוע 
  ש"חאלפי 

  
  הפרש

סטייה 
  באחוזים

            תקבולים:
              

  )89%(  )3,225(  391  3,616  1  תכנון ובנין העיר  23
  100%  2,760  2,760  -  2  תקבולים בלתי רגילים  5
              
            

            תשלומים:
              

  )17%(  )677(  3,382  4,059  3  תשלומים לא רגילים  99
              

  הסברי המועצה:

 מחלקת הנדסה היו נמוכות מהתקציב .העברות מקרנות פיתוח לכיסוי הוצאות  .1

 הרשות לא תיקצבה תקבולים אלו מפאת חוסר וודאות למועד קבלתם. .2

  .אי מימוש רזרבה שתוקצבה .3
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  .2019שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים כנגזרת משכר מנכ"ל הרשות המקומית שהתקבלו במהלך שנת  – 2ד.

  

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

  

גזבר   
)1(  

ממונה על תלונות   מבקר  מהנדס
  )2הציבור (

מנהל מחלקת 
  חינוך 

יועצת לקידום מעמד 
  )3האישה (

רופא וטרינר 
)4(  

יועץ משפטי 
)5(  

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

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

לא   כן  כן
  רלוונטי

  לא  לא  לא רלוונטי  כן  לא רלוונטי

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

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

  

 תפקיד מנכ"ל או מזכיר העירייה לא מאוייש. .1

 על פי ההנחיות, הורחב תפקידו של מבקר הפנים גם לממונה על תלונות הציבור. .2

 הרווחה גם ליועצת לקידום מעמד האישה. המועצה מינתה את מנהלת מחלקת .3

 טרינר הואיל וקיים הסכם עם עיריית רמת גן לשימוש ברופא הוטרינרי של העירייה. הרשות לא מינתה רופא ו .4

 .משפטיהמשמשים כיועץ חיצוניים ין דבמועצה אין יועץ משפטי עובד המועצה, אלא עורכי  .5
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  . 2019אשר התקבלו במהלך שנת  המקומית הרשות ידי על המועסקים הסטטוטוריים העובדים רשימת  22. ד

  

היקף   תפקיד
  המשרת

ברשות  התאריך תחילת העסקת
  המקומית

 בתפקיד התאריך תחילת העסקת
  הנוכחי

 התאריך המכרז לתפקיד
  הנוכחי

תאריך המעבר לחוזה 
  בכירים

מנהלת מחלקת 
  חינוך

100%  06/2019  06/2019  08/2019  06/2019  

  

  .2019המקומית 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

האם קיים אישור משרד 
הפנים לחוזה הבכירים? 

  כן/לא

האם קיימת התאמה בין 
ממשרד החוזה לאישור 
  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

מנהלת 
מחלקת 

  חינוך

  90%  כן  כן  כן  כן  כן

דובר 
  המעוצה

  60%  כן  כן  כן  כן  כן

מנהל 
  מחלקת גינון

  50%  כן  כן  לא  )3(#ליקוי בלא   כן

  

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

התשלומים האם 
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 רלוונטי  לא  כן  כן  כן  ₪ 19,015  1  ב

  כן  לא רלוונטי  לא  כן  כן  כן  ₪  12,753  1  ב

  כן  לא רלוונטי  לא  כן  כן  לא   ₪  10,627  1  ב
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  של נבחרים ועובדים. יתרות חוב – .3ד.

                                                                                                                             .מתחת לשתי תקופות גבייהאין יתרות חוב של נבחרים ועובדי מועצה למעט יתרות  31.12.2019נכון ליום 
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  הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית –. 4ד.

נכסים נעשה שימוש על ידי גורמים  5 -בהתאם לנכסים שאותרו על ידי הביקורת כנכסי המועצה, נמצא כי ב

המועצה החלה בהליך ההסדרה על ידי  2017חיצוניים ללא תמורה וללא ביצוע נוהל הקצאת מקרקעין. בשנת 

  .מהפרסום פרוגר

  לא בוצעו הקצאות חדשות ע"י הרשות. 2019בשנת 
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  בדיקות בנושא ארנונה  –. 5ד.

  בדיקת נוהל רישום נכס חדש ושינוי סיווג לנכסים קיימים.  א.

  ברשות המקומית קיים נוהל רישום נכס החדש אשר עיקריו הם:

 או מדידה או דו"ח פקח שימשו כאסמכתא. 4פתיחת נכס חדש מותנת בטופס  .1

 בכל מקרה מחלקת גביה תוציא דרישה למדידת הנכס. .2

 צו הארנונה של העירייה. החיוב יבוצע לפי .3

  האחראית על בדיקת רישום הנכס באופן נכון היא אחראית מחלקת גביה. .4

  :2019להלן טבלת נכסים חדשים שנוספו בשנת 

מספר   

הנכס 

במחלקת 

  גבייה

תיאור 

מילולי 

של 

  הנכס

מקור 

המידע 

של מערך 

הגביה 

  לנכס זה

גודל 

הנכס 

במערך 

הגביה 

  במ"ר

האם 

הגודל 

מתאים 

למקור 

  המידע

תאריך 

תחילת 

הפעילות 

במערך 

  הגביה

האם 

התאריך 

מתאים 

לרשום 

במקור 

  המידע

קוד 

 התעריף

שנקבע 

  לנכס זה

תאור 

קוד 

  התעריף

  

האם קוד 

 התעריף

מתאים 

לאופי 

השימוש 

  בנכס

מספר 

סיווג 

הנכס 

במערך 

  הגבייה

תאור סווג הנכס 

כפי שסווג 

  במערך הגביה

האם הסיווג 

מתאים 

לסיווג 

הראשי 

הנכון 

  בנספח א'?

  הערות

בית   74207300  .1

  בבניה

בית   50  כן  01/05/2020  כן  544  מדידה

  בבניה

  1  כן  מבנה מגורים  1  כן

חוזה   עסק  70952108  .2

  שכירות

עסקי   299  כן  01/03/2019  כן  4745

  משולב

משרד, שירותים   2  כן

  רחומס

  2  כן

  

  הערות:

אבל החיוב בפועל החל לאחר שהבניה הסתיימה בשנת  2019הנכס בבניה נרשם בשנת  מסתיימת. שהבניה לאחר מתחיל החיוב, בארנונה חיוב ללא קוד הוא בבניה בית קוד .1

2020. 

  נטרי הקיים, השתמשו בתשריטים של החוזה בכדי לעשות את החלוקה החדשה.אהושכר חדר כושר בתוך מתחם הק .2



  מועצה מקומית סביון

  2019דוח ביקורת מפורט לשנת 

 

14   
 

  בנושא שינוי סיווג: להלן טבלת בדיקה

מספר הנכס 

במחלקת 

  הגביה

תיאור מילולי 

  של הנכס

 קוד התעריף

הקודם שנקבע 

  לנכס זה

תאור קוד 

  התעריף הישן

מקור המידע 

 ךשל מער

הגביה לשינוי 

  נכס זה

הסיבה לשינוי 

  החיוב  תעריף

קוד התעריף 

  החדש לנכס זה

תאור קוד 

  התעריף החדש

האם הקוד 

תעריף מתאים 

לאופי השימוש 

  בנכס?

  הערות

עסק עד בית   301  בית עסק   81024616

  מ'40

השוכרת עזבה   פיקוח

  את הנכס.

מבנה חקלאי   661

  למשק ג.יהודה

    כן

 עלה מבדיקה  גביה  מגורים משולב  199  משרד  80757301

כי סוג הנכס 

היה שגוי ובוצע 

  תיקון בהתאם.

    כן  עסק  299

81009909 

  

עסקים עד   303  תחנת דלק

  מ200

מכתב   פיקוח

מהשוכרים 

שעזבו 

2.9.2018  

חקלאי מבנה   661

  למשק ג.יהודה

    כן

70138000 

  

    כן  מגורים משולב  199  סיום שיפוצים  פיקוח  בית בבניה  50  בית בבניה

71273300 

  

עסקים עד   303  עסק

  מ200

בעקבות     מדידה

תוספת חיוב 

של קרקע 

  תפוסה 

    כן  עסקים משולב  299
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  המשך: –בדיקות בנושא ארנונה  –. 5ד.

  המפורט. בדיקת נספח א בדוח הביקורת  ב.

קוד תעריף 

  הארנונה

תאור קוד 

 תעריף

  הארנונה

האם הקוד 

מופיע בצו 

  הארנונה

האפיון אליו 

 –שייך הנכס 

  סיווג ראשי

תאור אפיון 

הנכס כפי 

שסווג במערך 

  הגביה

האם האפיון 

אליו שייך הנכס 

  נכון

שאליו  האפיון

היה צריך 

משוייך קוד 

 תעריף

  הארנונה

תאור אפיון 
הנכס שאליו 

צריך לסווג היה 
 במערך הגביה

  

האם נספח א 
תוקן בגין שינוי 

 זה?
  

  הערות

 1 כן קרקע תפוסה 8 לא לא קיים שיוך  -  לא חלקת קבר 49

 2 כן מבנה מגורים 1 לא מגורים 1 לא נכס בבניה 50

-מגורים משולב 198
 גני יהודה

 3 כן מבנה מגורים 1 לא מגורים 1 לא

-מגורים משולב 199
 סביון

 3  כן מבנה מגורים  1 כן מגורים 1 לא

- עסקים משולב 298
 גני יהודה

 3 כן עסקים 2 לא עסקים 2 לא

 3 כן עסקים 2 לא  עסקים 2 לא עסקים משולב 299

 4 כן אחר 13 לא לא קיים שיוך   לא גני ילדים 500

  

  הערות:

 לתושב.קוד התעריף אינו מחייב בארנונה אלא בתחזוקה של קבר בבית קברות כשירות  .1

 בבניה אין חיוב בארנונה. כאשר בניין למגורים נמצא .2

 הקודים המופיעים בצו הארנונה. בתתי הסעיפים של החיובים נמצאים כאשר בנכס יש כמה סיווגי ארנונה שונים (לדוגמא: בית מגורים, בריכה וכד') הוא נרשם כנכס משולב אשר  .3

  המועצה לא מחייבת בארנונה את גני הילדים. .4
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  בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים.  5ד.

  בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים – 6ד. 

  נספח א'

  

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

  

  2019-2018טבלת 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 
- % 

    2019 
 

2018   2019 
 

2018   2019 
 

2018   
בחיוב משוקלל 

 למ"ר
  

בסה"כ 
 חיוב

    

                                       

  1.8%   10.02   2.2%   0.4%   26,809   27,396   48.65   48.83   551.01   561.03   מגורים

משרדים 
 ושירותי מסחר

  14.22 
 

15.1   128.26   128.68   1,823   1,943   %)0.3(    %)6.1(    )0.88(  
 

%)5.8( 

בנקים וחברות 
  ביטוח

  0.33    0.33    1,074    1,079    356    356    %)0.4(    0.2%   -    0.6%  

  -    -   1.3%   1.3%    7.9    8    0.01    0.01    733.38    733.38    אדמה חלקאית

 672   24.40   24.47   35.53   27.47   קרקע תפוסה
 

867   0.3%   %)22.5(    )8.06( 
 

%)22.7( 

 11.69   מבנה חקלאי
 

11.70   1.03   1.03   12   12   0.6% 
 

0.5%   )0.02(   %)0.1( 

 0.4%   0.01   0.4%   -   805   808   355   355   2.27   2.28   נכסים אחרים

 0.1%   1.08   0.9%   0.8%   30,800   31,077   22.83   23.01   1,349.3   1,350.4   סה"כ

                                          

 

  ספת נכסים.במהלך השנה כתוצאה מתו 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. 1,394 במערכת הארנונה מטופלים
  
  

   .299היה  31.12.2019מספר החשבונות המשלמים החייבים ביום 

ממספר החייבים, היות ויתכן שחוב של חייב  נמוךהינו  542בנספח 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   

  4,977     ) 1לטופס  2סכום חובות הארנונה של התושבים (לפי נספח 

    
  )596(  מיסים מראש

    
  4,381       סה"כ לפי נספח ג'

  
  

  

זהרה בטאבו (נתון זה לא אאין נכסים החייבים ארנונה אשר נרשמו לגביהם הערת   2019לסוף 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

מסכום חלק יחסי 
  החוב

  מקרים

                            טווח החובות   ארנונה

0-2,000  ₪ 30 232 2 57 2 33 0 0 6 12 40 0.9% 334 

2,001-5,000  ₪ 170 50 20 6 15 4 0 0 5 2 210 4.8% 62 

5001-25,000  ₪ 629 60 176 12 239 17 20 3 154 11 1,218 27.8% 103 

25,001-50,000  ₪ 245 8 95 3 138 5 75 2 45 1 598 13.6% 19 

 24 52.8% 2,315 8 811 1 95 6 458 3 231 6 720 ₪  50,000מעל 

 542 100% 4,381 34 1,021 6 190 65 852 81 524 356  1,794  סה"כ:

סוגי 
  חייבים

    92.7%  4,061                    4,061  מגורים

    0.6%  28                    28  בתי עסק למיניהם

 מבנים ציבוריים ומשרדי
  ממשלה

14                    14  0.3%    

    6.3%  278                    278  שונות

    100%  4,381                    4,381  סה"כ חייבים

                              

    1.8%  78                    78  בטיפול עו"ד
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  הנחות ארנונה – 2.6ד. 

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

  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

 50ה ביותר. בכל אחת מסוגי ההנחות נבדקו בביקורת נבדקו שתי סוגי ההנחות בעלות היקף הכספי הגבו

  ניהם.ימקרים או כל המקרים לפי נמוך מב

, לנכים, בעלי גמלת סיעוד, אזרחים ותיקים, נכסים בבניה ושיפוץ והורה יחידהשנה הביקורת התמקדה בהנחות 

נחות בניגוד לתקנות.ההמקרים לא נמצאו מקרים בהם ניתנו  בכל
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  השתתפות בתקציב הג"א – 6.3 .ד

  2019נתוני 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 
  
  

 41 41  111  - 111 110 70 70 כח אדם 1
מעלות  50%

העסקה של 
 הקב"ט

2 

תחזוקה, בדק, ציוד, 
מבנים, חשמל, חומרים 

מקלטים (כולל תקנה 
מקלטים רגילים  723.42

 תכלתיים)ודו 

40 57 - - -  -  )57( )57(   

   )100( )100(  -  - - - 100 100 שיפוץ מקלטים 3

   28 28  68  - 68 75 40 40 רכש ומערכות 4

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

   )29( )29( - - - - 29 29 רכישת ערכות מגן אישיות 6

7 
תשלום השתתפות במימון 

 הוצאות משותפות
1 1         )1( )1(   

8 
תקבול השתתפות במימון 

 הוצאות משותפות
- - - - - - - -   

   )129( )129(  179  - 179 185 307 290 סה"כ הג"א מקומי 9

   )31( )31(  -  - - - 31 31 השתתפות בהג"א ארצי 10

   )159( )159(  179  - 179 185 338 321 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 6 18 
ערכות מגן נהרסו בשיטפון  16

 .2019בשנת 

 

  
  
 

      

 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  

 ליעודו
   כן

 

2 
האם תקציב כ"א 

 מנוצל ליעודו
   כן

שכר כח אדם הג"א (קב"ט המועצה) נמצא 
 בתקציב המועצה 

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

  הסבר הגזבר

  עלות העסקת הקב"ט גבוהה מעלות על פי משרד הביטחון  40  כל אדם  1

 לכך בהתאם, ותיקונים תחזוקה מצריך ולא יחסית דשח במועצה המקלט  )57(  תחזוקה, תיקונים וחומרים  2
  .אישי ומיגון חירום בציוד להשקיע עדיפות הייתה

 לכך בהתאם, ותיקונים תחזוקה מצריך ולא יחסית דשח במועצה המקלט  )100(  שיפוץ המקלטים  3
  .אישי ומיגון חירום בציוד להשקיע עדיפות הייתה

 בקנית הושקעו המקלטים ושיפוץ לתחזוקה שיועד הסכוםמ ניכר חלק  35  רכש מערכות  4
  .חירום ציוד

    )11(  ביטוח ופרסום  5

  .2019המועצה לא תיקצבה את קניית הערכות בתקציב לשנת   )29(  רכישת ערכות מיגון אישיות  6

תשלום  השתתפות במימון   7
  הוצאות משותפות

)1(    

תקבול השתתפות במימון   8
  הוצאות משותפות

    

    )122(  סה"כ הג"א מקומי  9

    )31(  בהג"א ארציהשתתפות   10

    )153(  סה"כ כללי  11
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  השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי. 45.ד. 

  סביוןהרשות המקומית: 

  

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

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

  

  

 הסבר מספר הפרש דוח כספי מבוקר דוח רבעוני הנושא

     15/03/2020 תאריך הגשת הדוח למשרד הפנים

 1 857 15,953  15,096 סה"כ רכוש שוטף

 2 64 5,169 5,105 הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו

 3 1,147 15,140 13,993 סה"כ התחייבות שוטפת

 3 566 14,303 13,737 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

 4 )291( 813 1,104 מצטבר בתקציב הרגיל עודף

 2 116 6,553 6,437 חייבים בגין אגרות והיטלים

 5 )290( 30,845 31,135 כללית (כולל הנחות) מארנונה הכנסות

  - 11,440 11,440 סה"כ שכר 

   - 469 469 הוצאות מימון

שוטף עודף  997 706 )291( 4 

 6 )251( 11,793 12,044 סה"כ תקבולים בתב"ר בשנת הדוח

  6 384 11,986 11,602 סה"כ תשלומים בתב"ר בשנת הדוח

  

  להלן הסברי הרשות להפרשים:

  בוצע מיון שונה בין הסעיפים המאזניים. .1

 .ביטולי עסקאות כרטיסי אשראי שבוצעו לאחר הגשת הדוח הרבעוני .2

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

 .2019והפרשות לשנת 

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

 .2019ועדכון יתרת זכאים לארנונה 

 . ועדכון הפרשות 2019עדכון זכאים בגין ארנונה לשנת  .5

  פקודות שנרשמו לאחר הגשת הדוח הרבעוני. .6

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  מועצה מקומית סביון

  2019דוח ביקורת מפורט לשנת 

 

23   
 

  אחרים: – 55. .ד

 כחלק מהליך הביקורת עלו הממצאים הבאים: .א

 נושאים שונים .1

 

 תבר"ים: .א

 סופיים בתבר"ים וגירעונותבדיקת עודפים  1א.

  31/12/2019להלן רשימת התבר"ים ללא תנועה, בהם קיים גרעון נכון ליום 

  

סכום   שם התב"ר  מספר תב"ר

הגרעון 

  ₪)(אלפי 

  הסבר  סופי/זמני

שיפוץ מוסדות   534

  ציבור

  1  זמני  4

  

  מהמשרד לאיכות הסביבה.₪ אלפי  90המועצה ממתינה לקבלת תקציב בסך  .1

 

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

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

  הפנים.

 

                   סטייה מתקציב מאושר: 3א.

מס' התבר"ים   ₪חריגה באלפי   הפרק

  שחרגו

  הסבר

  1  1  134  נכסים ציבוריים

  1  1  6  מים

  1  1  183  חשמל

    3  323  סה"כ

  

 –הרשות הגישה תוכנית שנתית להגדלת התב"רים לאישור משרד הפנים  .1

   .2020הגדלת התבר"ים אושרה ע"י משרד בשנת 

 נושאים אחרים:       

עסקים הפועלים בשטח המועצה המקומית  34מתוך  9לביקורת נמסר כי  .א

 . 2019פעלו ללא רישיון עסק בשנת 

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

גידול בהוצאות שכר בעלות השכר הממוצעת למשרה וקיים הפרש חריג 

בשנה הנוכחית לבין השכר בשנה בין שכר מחלקת רווחה  10.6%בשיעור של 

ת שהייתה זכאית למענק יובל קיבלה את מאחר ועובדת סוציאלי הקודמת

  המענקים המגיעים לה רטרואקטיבית.
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  דוחות מבקרים אחרים: .ב

, עלו הנושאים הועדה המקומית מצפה אפקבנושא  ,2019לשנת בדוח מבקר הפנים   

  :הבאים

הועדה המרחבית "מצפה אפק" מספקת שירותים סטטוטוריים של תכנון ובנייה   

לישובים סביון, בית דגן, באר יעקב, כוכב יאיר וצור יגאל. בין היתר היא גובה בשם 

  הרשויות היטלי השבחה, אגרות בניה ואגרות אחרות. 

כקרן לכיסוי  5%מזה מספר שנים מקזזים מההיטל ההשבחה סכום בשיעור של   

תביעות אפשריות בגין ירידת ערך נכסים. על פי חוק יש להעביר בתחילת כל שנה 

  סכומים אלה, בניכוי פיצויים ששולמו, לרשות.

 3,321,725הצטברו בקרן  2019דבר זה לא נעשה על אותן שנים, נכון לסוף שנת   

  שלא הופקדו בחשבון בנק נפרד.   ₪ 

יותר עם גישה  שוטףכי יש לאפשר העברת מידע   ,המבקר בתמצתיות הייתה המלצת

ישירה למאגרי המידע של הועדה ולהתייחס לחו"ז בין הועדה לרשות כחשבון בנק 

  ולעדכן אותו בהתאם.

סימלי לזכות המועצה בספרי הועדה שמחייב העברת כספים כמו כן, יש לקבוע סכום מק

  למועצה. 

   

 נמצאו הליקויים הבאים: 2019בשנת 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
 2019תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

 (באלפי ש"ח)
                   
                   
                   

              5,218 מספר תושבים שנה קודמת
       3,740 (דונם)שטח שיפוט  5,333 מספר תושבים *

       10 דירוג סוציואקונומי  1,266 מספר משקי בית 
                   

 מאזן  נתוני ביצוע התקציב הרגיל
 2018 2019 נכסים  2018%ביצוע  2019%ביצוע  2019תקציב  הכנסות

 11,898 15,953 רכוש שוטף  92.74% 59,927 89.56% 59,390 61,223 הכנסות עצמיות 
 13,509 16,738 השקעות  4.43% 2,860 5.16% 3,412 3,298 השתת' משרד החינוך

 64 90 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות  2.53% 1,632 2.63% 1,741 2,045 השתת' משרד הרווחה 
        0.31% 202 2.61% 1,727 100 השתת' משרדי ממשלה אחרים

            0.03% 20   מענקים ומלוות
        100.00% 64,621 100.00% 66,290 66,666 סה"כ

 25,471 32,781 סה"כ             

        2018%ביצוע  2019%ביצוע  2019תקציב  הוצאות
 2018 2019 התחייבויות  11.60% 7,240 11.03% 7,189 7,115 משכורות ושכר כללי

 11,791 15,320 התחייבויות שוטפות  65.86% 41,089 66.45% 43,582 44,303 פעולות אחרות
        5.74% 3,584 5.85% 3,812 3,768 שכר חינוך

 8,666 12,088 קרן לעבודות פיתוח ואחרות  10.64% 6,641 10.84% 7,070 7,112 פעולות חינוך
 64 90 קרנות מתוקצבות  0.64% 397 0.67% 439 428 שכר רווחה

 107 788 עודף מצטבר בתקציב הרגיל  3.31% 2,064 3.21% 2,095 2,588 פעולות רווחה
 4,843 4,650 עודפים זמניים נטו בתב"ר  0.69% 432 0.72% 469 422 מימון

 25,471 32,781 סה"כ  1.51% 940 1.42% 928 930 פרעון מלוות 

        100.00% 62,387 100.00% 65,584 66,666 סה"כ

               2019 2018 
 6,333 5,533 עומס מלוות לסוף שנה    2,234   706   עודף בשנת הדוח

                   
  
 ארנונה -דוח גביה וחייבים         2018 2019  
               2019 2018 
 3,217 2,968 יתרת חוב לתחילת השנה             

 30,739 31,987 חיוב השנה        9.80% 8.35% עומס המלוות מההכנסה %
 )1,664( )1,744( הנחות ופטורים שניתנו        18.25% 22.84% סך ההתחייבויות מההכנסה %

              11,956 12,298 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
 32,292 33,211 סך לגביה        61 61 מספר משרות ממוצע

 29,324 29,316 גביה בשנת הדוח             
 2,968 3,895 יתרת חוב לסוף השנה             
 1,017 1,082 חובות מסופקים וחובות למחיקה             
 3,985 4,977סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים             

 44% 30% (*)אחוז גביה מהפיגורים         נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל
 96% 94% אחוז גביה מהשוטף (*)        2018 2019  

עודף (גרעון) זמני לתחילת 
 השנה

 91% 88% יחס הגביה לחוב הכולל (*)        15,403 4,843

 49 49 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר        8,434 11,793 תקבולים במהלך השנה
 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.        18,994 11,986 תשלומים במהלך השנה

         4,843 4,650 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה
              

   הפניםתקציב הרשות אושר על ידי משרד        2019*נכון לחודש אוקטובר 
          

 


