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  סבא �התפתחות הגירעו	 בעיריית כפר

  1995 עד 1993בשני� 

  � ביקורת מעקב�

 מצא לנכו� מבקר 1996סבא בשנת �לאור מצבה הכספי הקשה של עיריית כפר

  .1995 עד 1993לנתח ולבדוק את התפתחות הגירעונות של העירייה בשני� , העירייה

ח מטע� "י רו" עח הכספי המבוקר"הניתוח מתבסס על נתוני� אשר פורסמו בדו

  .משרד הפני�

לשני� , 20'  ח השנתי של מבקר העירייה מס"עיקרי  הממצאי� כפי שפורסמו בדו

  . מובאי� בהמש)1996/97

   גירעו	  .1

  :1993 � 1995להל� צבירת הגירעו� בשני� 

  

  
  שנה

גירעו� 
  מצטבר
לתחילת 
  השנה

  
  גירעו� שנתי

  
  מענק

הלוואה 
  לכיסוי
  גירעו�

גירעו� 
  מצטבר
  נהלסו� הש

  סכו� מליוני   
  ח"ש

סכו� 
  י7מליונ
  ח"ש

   מתקציב%
רגיל של 
  השנה

  סכו� מליוני   
  ח"ש

  סכו� מליוני 
  ח"ש

1993  32.7  16.1  16%  �  14  34.8  
1994  34.8  19.8  16%  7.5  15     32  
1995    32  17.9  11%  �  �  49.9  

  

ח המהווה " מיליו� ש32.7 � הגיע ל1993גירעו� העירייה המצטבר לראשית  .1.1

   1993 מס) התקבולי� של העירייה שהסתכ� בשנת 35%

  .אחוז זה נחשב גבוה. ח" מיליו� ש94.5 �ב

  

 14 בדר) של קבלת הלוואה בס) 1993הגירעו� הניכר צומצ� במהל) שנת 

דבר שמכביד על תקציבה השוט+ של העירייה , ח לכיסוי גירעו�"מיליו� ש

  .ע� פירעו� המלווה, בשני� הבאות



  

  

290

  

  ח והגירעו� " מיליו� ש16.1 � הסתכ� ב1993 בשנת הגירעו� השוט+

  הגיע , )לאחר ניכוי המלווה לכיסוי הגירעו� (1993הנצבר לסו+ 

  .ח" מיליו� ש34.8 �ל

 מתקבולי 16%ח המהווה " מיליו� ש19.8 נוצר גירעו� שוט+ של 1994בשנת  .1.2

  .ח" מיליו� ש128 �העירייה שהסתכמו ב

 בדר) של קבלת הלוואה 1994 שנת ג� גירעו� משמעותי זה צומצ� במהל)

התקבל מענק ממשרד הפני� בס) , כמו כ�. ח לכיסוי גירעו�" מיליו� ש15בס) 

מיליו� אחד מתו) מענק זה עוכב עד הגשת הצעה לתוכנית (ח " מיליו� ש7.5

  ).1995י העירייה ונתקבל במהל) שנת  "הבראה ע

  

 מכלל 25%היינו , ח" מיליו� ש32 � הגיע ל1994הגירעו� הנצבר לסו+ שנת  

  .אחוז זה נחשב  למשמעותי מאוד. תקבולי העירייה לאותה שנה

  

מכביד בהכרח על הפעילות השוטפת , גירעו� שוט� ומצטבר בהיק� כספי כזה

  .של העירייה

 מכלל 11%ח המהווה  " מיליו� ש17.9 נוצר בנוס+ גירעו� שוט+ של 1995בשנת  .1.3

  .ח" מיליו� ש165.6 �תקבולי העירייה לאותה שנה שהסתכ� ב

 מכלל 30%ח המהווה " מיליו� ש49.8 � הגיע ל1995הגירעו� המצטבר לסו+ 

  .תקבולי העירייה לאותה שנה

  

,  לא בצורת מענק ולא בצורת הלוואה,  לא נתקבל כל סכו�1995בשנת 

  .1994ח בגי� מענק על חשבו� שנת  " מיליו� ש1למעט , להקטנת הגירעו�

  

  . והוא מכביד על תפקוד שוט� של העירייהג� אחוז זה נחשב גבוה
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  עומס המלוות  .2

  

  
  שנה

  
  עומס מלוות לסו� השנה

  

  
  פירעו� שוט� של מלוות במש' השנה

סכו�   
  ח"מיליוני ש

   מהתקציב%
  הרגיל לשנה

  סכו� מיליוני 
  ח"ש

 מהתקציב הרגיל %
  לשנה

1993  58.2  57%  7.2     7%  
1994  94.5  75%    12.7       10%  
1995    120.9  70%    15.9  9.2%  

  

 הוא הגיע לס) 1993לסו+ שנת . עומס המלוות לפירעו� בשני� הבאות הוא גבוה 2.1

 שהסתכ� 1993 מכלל התקציב הרגיל לשנת 57% �ח המהווה כ" מיליו� ש58.2

אחוז זה הוא מאד גבוה לכל הדעות ומכביד על  התפקוד . ח" מיליו� ש102 �ב

�  .הפיננסי השוט

 מכלל התקציב 75% �ח " מיליו� ש94.59 �גיע עומס המלוות ל ה1994לסו+ שנת  2.2

  .הרגיל השוט+ לאותה שנה

 מכלל התקציב 70% �ח " מיליו� ש120.9 � הגיע עומס המלוות ל1995לסו+ שנת  2.3

  .הרגיל השוט+ לאותה שנה

 ונמש' ג� 1993 �לדעת הביקורת עומס המלוות מהווה בעיה קשה החל בשנת  2.4

והוא יל' ויכביד על תקציב העירייה בשני� הבאות  1995 � ו 1994 �בשני� 

  .מבחינת משקל פירעו� המלוות מכלל תקציב העירייה

 1994בשנת , ח" מיליו� ש15.9 � ל1995הפירעו� השוט+ של המלוות הגיע בשנת  2.5

ח בשנת " מיליו� ש7.2 �ח בהשוואה ל" מיליו� ש12.7 �ל) כולל הוצאות מימו�(

  .25% � הוא כ1994 לעומת שנת  1995מלוות בשנת הגידול בנטל פירעו� ה. 1993

  

  גורמי גידול הגירעו	 .3

  

 33.8 גידול בהכנסות של � היו גורמי הגידול בגירעו� 1993 לעומת שנת 1994בשנת 

  כ' שבעצ� , ח" מיליו� ש37.1 בסכו� של �ח וההוצאות גדלו במעט יותר "מיליו� ש
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  .ח" מיליוני ש3 �בכהגירעו� השנתי השוט� היה גבוה מהשנה הקודמת 

�  את עיקר הגידול בגירעו� נית� ליחס לגידול החריג בסעי

ח " מיליוני ש12 לס' 1993ח בשנת " מיליוני ש7.2אשר עלה מס' , פירעו� מלוות

  . בשנה75% וזהו גידול חריג של 1994בשנת 

 מקורו בעיקר בסעיפי� 1993 לעומת שנת 1994הגידול בהכנסות בשנת  3.1

  :הבאי�

  

  )19%גידול של (ח  "   מיליו� ש8.7  מארנונההכנסות 

  )26%גידול של (ח  "   מיליו� ש4.3  הכנסות עצמיות

  )33%גידול של (ח " מיליו� ש10.5  השתתפות המשרדי� היעודי�

  )�1993לא היה קיי� ב(ח  "   מיליו� ש7.5  מענק משרד הפני� להקטנת הגירעו�

  ) ח" ש26,000 רק 1993שנת ב(ח"  מיליו� ש2.8  הכנסות שונות ובלתי רגילות

  ח" מיליו� ש)�0.3(  אחרות               

  ח"  מיליו� ש33.5  כ"סה

 מקורו בעיקר בסעיפי�   1993 לעומת שנת 1994הגידול בהוצאות בשנת  3.2

  :הבאי�

  

  )39%גידול של (ח "  מיליו� ש18.8  משכורות ושכר

  )33%גידול של (ח "    מיליו� ש6     הוצאות לפעולות

  )28%גידול של (ח "    מיליו� ש5     יות ותרומותהשתתפו

  )75%גידול של (ח "    מיליו� ש5.4  פירעו� מלוות

  ח"    מיליו� ש7.5  מענק משרד הפני�

  )28%ירידה של (ח "מיליו� ש)  �4.7(  כלליות

  ח"  מיליו� ש)�0.9(  אחרות

  ח" מיליו� ש37.1  כ"סה

  

בסכומי� , ת וה� בהוצאותהנתוני� מראי� כי חלה עלייה ניכרת ה� בהכנסו

  .1993 בהשוואה לשנת 1994בשנת , ובאחוזי�

  

 ממשי) המצב בו הגידול בהוצאות עולה על הגידול בהכנסות ביחס 1994בשנת  3.3

  . והדבר גור� לגירעו� שוט+ הגדול בהשוואה לשנה הקודמת1993לשנת 
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יוב למעשה הגירעו� א+ גדל ביותר מהעולה מהניתוח לעיל עקב הכללת אגרת ב

  .ח בסעי+ הכנסות שונות ובלתי רגילות" מיליו� ש2.8בס) 

  . הכנסות אלו נכללו בתקציב הבלתי רגיל1993כאשר בשנת 

הגידול לפי סעיפי . ח" מיליו� ש37.6 חל גידול בהכנסות בס) 1995בשנת  3.4

  :הכנסות כלהל�

  )1994 לעומת 37%גידול של (ח " מיליו� ש20.0      ארנונות

  השתתפות המשרדי�

  )1994 לעומת 32%גידול של (ח "  מיליו� ש13.6      היעודי�

  הכנסות שונות ובלתי

  )1994 לעומת 349%גידול של (ח "  מיליו� ש10.0      רגילות

  )1994 לעומת 100%קיטו� של (ח "מיליו�  ש)   �7.5  (  מענק משרד הפני�

  )1994 לעומת 8%גידול של (ח "    מיליו� ש1.7     הכנסות עצמיות

  ח"   מיליו� ש)�0.2  (  חרותא

  

  0 מיליו� 37.6     כ          "סה

  

ח במספר " מיליו� ש35.8 גידול בס) כללי של  1995חל בשנת , ג� בהוצאות 3.5

  :סעיפי הוצאות כלהל�

  

  )1994 לעומת 23%גידול של (ח " מיליו� ש15.3   משכורת ושכר

  )1994 לעומת 32%גידול של (ח "   מיליו� ש7.9   הוצאות לפעולות

  )1994 לעומת 58%גידול של (ח " מיליו� ש13.2  השתתפות ותרומות                         

  )1994 לעומת 25%גידול של (ח "   מיליו� ש3      פירעו� מלוות

  )1994 לעומת 100%קיטו� של (ח "מיליו� ש) �7.5(  מענק משרד הפני�

  ח"   מיליו� ש3.9   אחרות

  

  0 מיליו� 35.8   כ"סה

  

 עולה הגידול בהכנסות על הגידול בהוצאות ולכ� הגירעו� השוט� 1995שנת ב 3.6

  .1994 קט� מזה שבשנת 1995בשנת 

מצד ההכנסות נית� לראות כי בעוד שרוב מרכיבי ההכנסות שומרי� על יחס  

קבוע מתו) כלל ההכנסות הרי שמשקל ההכנסות השונות והבלתי רגילות הול) 

  .ת העצמיותוגדל ולעומת� קט� משקל ההכנסו
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הרי , בעוד רוב מרכיבי ההוצאה שומרי� על יחס קבוע מתו) ס) הכל ההוצאות

 הכנסות �הגידול בשני סעיפי� (שמשקל ההשתתפויות והתרומות הול) וגדל 

הכוללת את ההנחות בארנונה , נובע משינוי שיטת הרישו�, שונות והשתתפויות

  ).בסעיפי� אלה

  

  המאושר לבי	 הביצוע בפועלניתוח הסטיות בי	 התקציב .   4

ח תוכנ� מאוז� ואול� בביצוע " מיליו� ש102בס) , 1993תקציב שנת  4.1

  .8.3%שזו חריגה של , ח" מיליו� ש110.7 �ההוצאות הגיעו ל

ח " מיליו� ש94.5חלה הקטנה בהכנסות לעומת התקציב , מאיד) גיסא

נסות עיקר ההקטנה הינה בהכ. 7.5% הקטנה של �ח " מיליו� ש102לעומת 

ח בתקציב לעומת " מיליו� ש7.5 �ש� הוקט� הסכו� מ, שונות ובלתי רגילות

  .הקטנה בהיקפיי� בלתי סבירי� �ח בלבד בביצוע " אלפי ש26

  

ח כהעברה מהתקציב " מיליו� ש7.5על מנת להציג תקציב מאוז� כלול ס) 

  . סכו� שלא הועבר בפועל�הבלתי רגיל לסעי+ הכנסות שונות 

  

, ח בתקציב" מיליו� ש18.7ח לעומת " מיליו� ש16.2ות ניגבו בהכנסות כללי

  .13%גבייה בתת ביצוע של 

 ביצוע �ח " מיליו� ש2.5בתקבולי המשרדי� היעודי� היה גידול של , מאיד)

  . בהשוואה לתקציב8%מעל של 

 �ח" מיליו� ש8.7 � חרגו מהתקציב המאושר בכ1993ההוצאות של שנת 

8.3%.  

  :ב היתה בסעיפי� הבאי�עיקר החריגה מהתקצי 4.2

  

   אחוז חריגה                 ח"מיליוני ש                                                   

    מהתקציב                          ח"ש                                                         

  12%                             5.3         משכורות ושכר                                   

  17%                           2.7השתתפויות ותרומות                                  

)לא קיי� בשנה קודמת                     (1.1הוצאות בגי� שני� קודמות                         
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היה כלל ריאלי ולא יכול היה לשמש כלי ניהולי מהאמור לעיל עולה כי התקציב לא 

  .בכלל ושל בקרה בפרט

  . היו הפרשי� ניכרי� בי� התקציב לביצוע1994ג� בשנת  4.3

  

  ח לעומת " מיליו� ש126בצד ההכנסות הוקצבו מלכתחילה 

ביצוע ההכנסות היה אומנ� . ח שבוצע בפועל בשנה הקודמת" מיליו� ש94.5

אול� ג� הוא עבר את השנה שעברה , ח" ש מיליו�5.6 �נמו) מהתקציב בכ

 7.5הניתוח אינו כולל את מענק משרד הפני� בס) . (ח" מיליו� ש26 �בקרוב ל

  ).ח"מיליו� ש

  

  :עיקר הירידה בי� ההכנסות בפועל לבי� התקציב היו בסעיפי� הבאי�

  ).�5%(  בפועל 53.7 �   בתקציב ל56.5 �הכנסות מארנונה ירד מ •

  ).�8.5%(  בפועל 20.6 �  בתקציב ל22.5 �הכנסות עצמיות ירד מ •

  ).�2.1% (  בפועל 42.7 �   בתקציב ל43.6 �השתתפות המשרדי� הייעודי� ירד מ •

ח בגי� אגרת ביוב לתקציב הרגיל " מיליו� ש2.8בשנה זו קיימת העברה של  

. סכו� זה כלול ה� בתקציב וה� בביצוע). נעשה מיו� שונה לעומת שנה קודמת(

, ח הכנסות ריבית מהשקעות לתקציב הרגיל" מיליו� ש0.9קפו ס) נז, כמו כ�

  . נזקפו ברוב� לקר� לעבודות פיתוח1993בעוד בשנת 

  :עיקר החריגה בהוצאות היתה בסעיפי� הבאי�

  

  סכו� החריגה               אחוז החריגה                                       

    מהתקציב המאושר          ח"במיליוני ש                                       

  

  17%      9.8       משכורת ושכר  

  6%      1.3   השתתפויות ותרומות

  31%      3      פירעו� מלוות

  

החריגה בסעי� פירעו� מלוות מעידה כי תקציב אינו ריאלי ולא שיק� נכונה 

  .הביצוע חרג מהתקציב המאושר, כמו כ� .את המצב האמיתי
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  .1994פערי� בי� התקציב לביצוע מצטמצמי� לעומת שנת  ה1995בשנת  4.4

  

ללא התייחסות (להל� עיקר הירידה בי� ההכנסות בפועל לבי� התקציב  4.4.1

  ):למענק משרד הפני�

     

ירידה של (ח " מיליו� ש22.2 �ח ל" מיליו� ש30.2 �הכנסות עצמיות מ� 

26.5%.(  

  

ח " מיליו� ש56.3 �ח ל" מיליו� ש58.4 �השתתפות המשרדי� היעודי� מ�  

 �ומאיד) גידול בסעי+ הכנסות שונות ובלתי רגילות מ) 3.6%ירידה של (

  ).800%עלייה של (ח " מיליו� ש12.8 �ח ל" מיליו� ש1.6

  

למרות (, ח אינ� כלולות בתקציב" מיליו� ש5.6הכנסות מפעל הביוב בס) �

  .א) כלולות בביצוע) שבשנה הקודמת כ� נכללו

  :גידול נובע מהסעיפי� הבאי�בצד ההוצאות עיקר ה 4.4.2

  

   �ח בתקציב ל" מיליו� ש79.4 � עלייה מ�משכורות ושכר 

  ).3.5%(+ח בביצוע " מיליו� ש82.2

  

  �ח בתקציב ל" מיליו� ש30.3 � עלייה מ� הוצאות לפעולות

  ).6.3%(+ח בביצוע " מיליו� ש32.4

  

  ח בתקציב " מיליו� ש29.8 � עלייה מ� השתתפויות ותרומות

  ).19.8%(+ח בביצוע " מיליו� ש36.3 �ל

        המצב הכספי.     5

  

  .1993סבא היה גרוע בסו+ שנת �  בכפר∗∗∗∗היחס השוט+

התחייבויות , ח" מיליו� ש9.7 עמדו מול נכסי� שוטפי� בס) 1993בסו+ שנת 

  .ח" מיליו� ש18.9שוטפות בס) 

                                                           
∗ �   היחס בי� ההתחייבויות השוטפות לנכסי� השוטפי��יחס שוט
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ח " מיליו� ש19.5מול נכסי� ושוטפי� של :  היחס השוט+ השתפר1994בשנת 

שיפור זה הושג בעיקר . ח התחייבויות שוטפות" מיליו� ש22 עמדו 1994לסו+ 

  .עקב מענק משרד הפני� הכלול ברכוש השוט+

  

 24 שוב הורע היחס כיוו� שההתחייבויות השוטפות עמדו על 1995בשנת  

  .ח בלבד" מיליו� ש11.9ח בזמ� שהנכסי� השוטפי� הסתכמו בס) "מיליו� ש

  .זו לא הועברו מלוות או מענקי� לתקציב השוט+ההסבר לכ) הוא שבשנה 

 אי� להעביר  עודפי� 23' סעי+ מס, 1985 �ה "לפי חוק יסודות התקציב התשמ  

בהנחיות משרד הפני� מפורט . מתקציב בלתי רגיל לתקציב לפעולות שוטפות

. כי עודפי� מהתקציב הבלתי רגיל יש להשקיע בנפרד מכספי התקציב הרגיל

יש לזקו+ לתקציב , נסות בגי� ריבית והצמדה להשקעות אלהאת ההכ, כמו כ�

  .הבלתי רגיל

  

חות הכספיי� עולה כי הסכומי� המושקעי� בגי� עודפי קרנות "מניתוח הדו

 �פיתוח ותקציבי� בלתי רגילי� נמוכי� מהעודפי� הרשומי� בספרי� 

  .והמצב לאור) השני� הול) ומחמיר

 לצורכי פיתוח נוצלו לצורכי המסקנה המתבקשת היא כי סכומי� שניגבו

  .מימו� הגירעו� בתקציב השוט+

  

  
  שנה

  קר� לעבודות פיתוח ועודפי
  י� זמניי�"תבר

  סעיפי ההשקעות
  המתייחסי�

  
  הפרש

1993  37.9  12  25.9  

1994  37.9  8.1  29.8  
1995  45.9  8.4  37.5  

  

 קר� לעבודות פיתוח  ועודפי מימו� 1993במאז� העירייה מופיעי� לסו+ 

  :תקציב הבלתי רגיל כלהל�ב

  

  ח"   מיליו� ש9.1                �קר� לעבודות פיתוח  

  ח" מיליו� ש28.8    �רי� זמניי� "עודפי תב

  ח" מיליו� ש37.9        כ"סה
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ח בסעיפי " מיליו� ש12כנגד סכומי� אלו עמדו בס' הכל בצד החובה 

  .ההשקעות המתייחסי� לאות� נושאי�

  

  :) ומחמירלאור) השני� המצב הול

  :1994שנת 

  ח"      מיליו� ש8    קר� לעבודות פיתוח

  ח" מיליו� ש29.9    רי� זמניי�"עודפי תב

  ח" מיליו� ש37.9                     כ"סה

  

ח בסעיפי " מיליו� ש8.1מול סכומי� אלו עמדו בס' הכל בצד החובה 

  .ההשקעות המתייחסי� לאות� נושאי�

  

  1995שנת 

  ח" מיליו� ש22.1    קר� לעבודות פיתוח

  ח" מיליו� ש23.8    רי� זמניי�"עודפי תב

  ח" מיליו� ש45.9                                  כ"סה

  

ח בסעיפי " מיליוני ש8.4מול סכומי� אלה עמדו בס' הכל בצד חובה 

  .ההשקעות המתייחסי� לאות� נושאי�

  

המסקנה המתבקשת היא כי סכומי� שניגבו לצורכי פיתוח נוצלו לצורכי 

  .ימו� הגירעו� בתקציב השוט�מ
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  ניסיונות הבראה.     6

במועד סיו� הביקורת טר� נסגרו ספרי החשבונות של העירייה וטר�    6. 1

חות הכספיי� המבוקרי� ולכ� לא הושלמה המלאכה לגבי "הוגשו הדו

 הצביעו על כ) שישנה מגמת גידול 1997הדיוני� על תקציב . 1996שנת  

ובגירעו� המצטבר ) למרות שאי� גידול ריאלי מתוכנ� (בגירעו� השנתי

  .1996בשנת 

א) חלק מהנחות היסוד לאיזו� ,  הוגש תקציב מאוז�1997לגבי שנת 

קבלת הלוואה נוספת , הגדלת הכנסות עקב העמקת הגבייה(התקציב 

עד כה נתקבלו ההלוואות (אינ� ממשיות ) 'ח וכו" מיליוני ש15של 

  ).תנית בתוכנית הבראהבחלק� וקבלת� בעתיד מו

  י המש) מגמת העלייה "מצב תזרי� המזומני� הל) והורע במיוחד ע

  : נצפי�1997 בשנת �ה� בעומס המלוות וה� בפירעו� השוט+ 

  

  .ח" מיליוני ש144.3עומס מלוות בתחילת השנה   �

  .ח" מיליוני ש16.9תוספת הלוואות והצמדה שוטפי�   �

  .ח" מיליוני ש22.9פירעו� מלוות   �

  

 עד כדי 1997פי נתוני גזברות העירייה עומס המלוות יגיע בשנת �על

  . מהתקציב השוט+10%כ התקציב והפירעו� השוט+ לכמעט " מסה66%

נציי� כי הנתוני� . המספרי� מראי� על מצב פיננסי הול) ומתדרדר

  כוללי� את ההלוואות הקשורות במכו� הביוב  החדש בס) , לעיל

  .50% �א סכו� זה עומס המלוות הוא כלל. ח" מיליו� ש40 �כ

  

לאור המצב הכספי הקשה החליטה ועדת הכספי� של מועצת העירייה   .6.2

ל העירייה וגזבר "העירייה ובהרכבה ג� מנכ7למנות ועדת סגני ראש 

  .העירייה על מנת למצוא דרכי� להתייעלות וצמצומי�
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י גזבר " עלהל� מובאת רשימת הנושאי� אשר הובאו לדיוני הועדה

  : ואשר היו משפרי� את מצבה של העירייה בשתי דרכי�, העירייה

  

  

  .ח" ש8,400,000                קיצו2 בתקציב השוט+ של  .א

  .ח" ש 6,976,000י שינוי סדר עדיפויות של   "תגבור פעולות ע  .ב

  ח"ש 15,376,000    כ       "ס ה                                                              

  

גזברות העירייה הגישה הצעה לתיקו� סול� העדיפויות בעירייה במטרה 

הצעת התקציב של הגזברות הצביעה על קיצוצי . להביא לאישור תקציב מאוז�

  .היינו אפשרות של איזו� התקציב השוט+, ח" ש15,376,000  �תקציב בס)

� ע� ראשי היחידות קיימה דיוני, שהוזכרה לעיל, לאחר שועדת הסגני�

היא המליצה בפני מועצת העירייה על קיצו2 , הנוגעי� בנושאי� השוני�

עליו , ח" מיליו� ש15 �מתו) סכו� של כ, ח בלבד" ש1,770,000תקציבי של 

  .הצביעה גזברות העירייה

  

  ביקורת מעקב .7

עיריית כפר סבא לא הצליחה להוציא אל הפועל את תוכנית ההבראה עליה 

כמעט מדי ,  היו ניסיונות נוספי�2002 ועד שנת 1995מאז ,  על כ�יתר. הוחלט

ג� מבצע מדידות . א) ללא הצלחה יתרה, להיכנס לתוכניות הבראה, שנה

השטחי� החייבי� בארנונה והכללת כל השטחי� החייבי� בארנונה בחישובי 

לא הביאו לשיפור מצבה הכלכלי של , הארנונה תו) עידכונ� על פי חוק

  .העירייה

 ובמיוחד לאחר 2000ח רואי החשבו� מטע� משרד הפני� לשנת "בעקבות דו

  : שרואי החשבו� טענו כי

        הגירעו� המצטבר העולה הגירעו� המצטבר העולה הגירעו� המצטבר העולה הגירעו� המצטבר העולה , , , , הגירעו� השוט� הגבוההגירעו� השוט� הגבוההגירעו� השוט� הגבוההגירעו� השוט� הגבוה, , , , מצבה הכספי של העירייהמצבה הכספי של העירייהמצבה הכספי של העירייהמצבה הכספי של העירייה" " " "     

        החריגות בתחו� ההוצאות ואי השגת יעדי החריגות בתחו� ההוצאות ואי השגת יעדי החריגות בתחו� ההוצאות ואי השגת יעדי החריגות בתחו� ההוצאות ואי השגת יעדי , , , ,  מהכנסותיה השוטפות מהכנסותיה השוטפות מהכנסותיה השוטפות מהכנסותיה השוטפות1111/3/3/3/3על על על על 

         של חדלות פירעו� ומעוררי� ספקות  של חדלות פירעו� ומעוררי� ספקות  של חדלות פירעו� ומעוררי� ספקות  של חדלות פירעו� ומעוררי� ספקות עלולי� להביא את העירייה למצבעלולי� להביא את העירייה למצבעלולי� להביא את העירייה למצבעלולי� להביא את העירייה למצב, , , , הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות
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        ."."."."עסק חיעסק חיעסק חיעסק חי""""לגבי המש� תפקודה כלגבי המש� תפקודה כלגבי המש� תפקודה כלגבי המש� תפקודה כ

  הקמת ועדה נוספת על מנת להביא  הוחלט ביוזמת מועצת העירייה על

  הועדה נעזרה בחברת מומחי� . להבראת מצבה הכספי של העירייה

  ".מ"בע) 1987(מכלול יעו2 פיננסי ושירותי� "

רעו� העירייה ועוד בטר� מועצת   לגבי התפתחות גי2002המצב נכו� למאי 

  : הינו כלהל�2002העירייה אישרה את התקציב לשנת 

 �  )ח"מיליוני ש(התפתחות הגירעו� השוט

  

  2002תקציב   2001  2000  1999  

  321  320  292  287  )ברוטו(תקבולי� 

  356  334  326  302  תשלומי�

  35  14  34  15  גירעו�

  9.7%  4.2%  11.8%  5.3%  באחוזי�

  

  .ח" מיליו� ש100 �עירייה גירעו� נצבר בהיק+ של כבנוס+ ל

  

  

   :2001יועצי החברה הצביעו על הסיבות להתפתחות הגירעו� בשנת 

  . מכלל ההוצאות57% הוצאות השכר מהוות  •

  . ההכנסות לא עלו בקצב הצפוי •

  : שיעורי הסיבסוד בשירותי� שוני� הוא גבוה מאוד •
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        הוצאות    

ד סיבסו  פעולות  שכר  כ"סה  

  העירייה

שיעור 

  הסיבסוד

  24%  29,309  27%  73%  37,496  חינו)

  37%  13,389  67%  33%  122,136  רווחה

תרבות נוער 

  וספורט

26,646  60%  40%  19,422  74%  

  �  �  57%  43%  77,940  תחומי� אחרי�

  33%  62,120  43%  57%  264,218  כ"סה

  

  :החברת הייעו2 המליצה על תוכנית  הבראה לשנתיי� שעיקרי    

  )גבייה ומימו�, ארנונה(הגדלת מקורות  •

   התייעלות ארגונית תו) צמצו� בכוח אד� •

  או הגדלת השתתפותו/ צמצו� שירותי� לתושב ו •
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  :החברה א+ הצביעה על צעדי הבראה כלהל�

  

  )ח"באלפי ש (2002שנת   )ח"באלפי ש(שנה מלאה  

  8,000  12,000  הגדלת תקבולי�

  7,300  20,700  הקטנת הוצאות

  �  1,200  פריסת מלוות

  )2,700(  �  )בטחו�(תוספות לתקציב

  )2,000(  �  עלות יישו� התוכנית

  10,600  33,900  כ"סה

  

אבל , מועצת העירייה בדיוניה על התוכנית המוצעת החליטה לאמ2 את התוכנית

  .בפריסה של שלוש שני� ולא אישרה את מלוא העלאת הארנונה המוצעת

  

  סיכו�.    8 

, למרות ניסיונה של העירייה במהל) השני�, ת המעקב מראה שבעצ�ביקור

עד כה הדבר לא צלח ומצבה הכספי של העירייה , להיכנס לתוכנית הבראה

  .הל) והורע

היות וישנ� התנגדויות מצד , ג� תוכנית ההבראה הנוכחית טר� יצאה לדר)

  .ועדי תושבי� אחרי�, ועד ההורי� העירוני, ועד עובדי העירייה

ד לסיו� הביקורת טר� הסתיימו הדיוני� על תוכנית ההבראה וטר� אושר ע

  .למרות איחור של כחצי שנה , 2002תקציב העירייה לשנת 

ההצלחה של העירייה להיכנס לתוכנית הבראה �ת� לסכ� בכ) שעקב איינ

  הגירעו� הל) , אבד זמ� פעולה יקר,  השני� האחרונות6יסודית בתקופה של 

שללא כל ספק יהיו , ה הרבה יותר לגשת ולנקוט צעדי הבראהותפח ועכשיו קש

  . כואבי� יותר


