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 09-7649119טל:                  
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תשפ"ב תשרי,   כ"ח 
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 לכבוד 
 חברי מועצת העיר  

 
  

 
 2019לשנת  כספידו"ח -לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  הזמנההנדון:  

 
 , 6.10.2021הנכם מוזמנים לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין, שתתקיים ביום רביעי, 

, כפר  14אליהו התשבי  ", רח'  אופירה נבוןל' בתשרי תשפ"ב, באולם הספורט  בבית ספר "

 . שמן המניין  הישיבה תחל עם סיומה של ישיבת מועצת עיר .סבא

  

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות:

 להציג תו ירוק טרם הכניסה לישיבהחובה  •

 חובה לעטות מסיכת אף ופה. •

 חובה לשמור על היגיינה ולחטא ידיים בכניסה.  •

 מטרים בין אדם לאדם ולהימנע ממגע פיזי.  2חובה לשמור על מרחק            •

 

 :נושא לסדר

 . 2019ח ביקורת רו''ח חיצוני מטעם משרד הפנים לשנת "דיון מיוחד בדו

 
 
 

    
ברכה,ב                                                                                      
      

 מנכ"ל  יובל בודניצקי, 
 סבא -עיריית כפר
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בנושא דו"ח ביקורת רו"ח   17.3.2021ביקורת בישיבתה מיום   ה לענייניבהמשך לדיון שנערך בוועד

 חיצוני מטעם משרד הפנים, הדו"ח מובא לדיון מועצת העיר כנדרש על ידי משרד הפנים.

 

 רצ"ב המסמכים הבאים: 

 2019דו"ח כספי מבוקר לשנת  .1

 2019דו"ח ביקורת מפורט לשנת   .2

 2019התייחסות הגזבר לליקויים בדו"ח ביקורת מפורט לשנת   .3

 . 17.3.2021פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מיום  .4

 .  29.9.2021 פרוטוקול ועדת כספים מיום  .5
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  דוח המבקרים 
  

 

  לכבוד 
  גב' תמי נאסה 

  מ.מ. מנהל אגף בכיר לביקורת והממונה על החשבונות 
 

  משרד הפנים
  ירושלים 

  

  נ,"ג
  

  עיריית כפר סבא    הנדון:    

  2019בדצמבר  31דוחות כספיים לשנה שהסתיימה ביום 

  
ליום   "הרשות")  (להלן:  סבא  כפר  עיריית  של  המצורף  המאזן  את  תקבולים    2019בדצמבר    31ביקרנו  ריכוז  ואת 

ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי הרגיל וריכוז תקבולים  
וקרן   הרגיל  הבלתי  הרגיל,  התקציב  של  "דוחות  ותשלומים  (להלן:  תאריך  באותו  שהסתיימה  לשנה  פיתוח  לעבודות 

כספיים"). דוחות כספיים אלה הינם באחריות ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית. אחריותנו היא לחוות  
 דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

  

    
ידי רואי חשבון אחרים. חוות דעתם על הדוחות הכספיים  הסכומים המוצגים כמספרי השוואה לשנה קודמת בוקרו על  

 היתה בלתי מסוייגת. 15.08.2019הנ"ל שניתנה בתאריך 
  

    
בביאור   להנחיות    1כאמור  בהתאם  שיטת המזומנים המתוקנת  בסיס  על  הדוחות הכספיים הוכנו  לדוחות הכספיים, 

דוחות   עריכת  בדבר  הפנים  במשרד  החשבונות  על  המקומיות  הממונה  הרשויות  ותקנות  מקומיות  ברשויות  כספיים 
תשמ"ח חשבונות),  לרשויות     1988- (הנהלת  כספי  דיווח  מסגרת  מהוות  האמורות  ההנחיות  "ההנחיות").  ביחד  (להלן 

 מקומיות השונה מכללי חשבונאות מקובלים. 

  

    
לרבות   בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  (דרך  ערכנו  חשבון  רואי  בתקנות  שנקבעו  תקנים 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  - . על1973- פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג
בדיקה   כוללת  ביקורת  להנחיות.  בהתאם  מהותית  מוטעית  הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה 

בס  התומכות  ראיות  של  הכללים  מדגמית  יישום  של  בחינה  גם  כללה  ביקורתנו  הכספיים.  שבדוחות  ובמידע  כומים 
וכן   המקומית   הרשות  וגזבר  המקומית  הרשות  ראש  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  בהנחיות  שנקבעו 

נאו בסיס  מספקת  שביקורתנו  סבורים  אנו  להנחיות.  בהתאם  בכללותה  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  ת  הערכת 
 לחוות דעתנו. 

  

    
נאות בהתאם להנחיות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי   לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ''ל משקפים באופן 

  ו באות  השהסתיימשנה  ואת התקבולים, התשלומים והעודף מפעולותיה ל  2019בדצמבר    31ם  ושל הרשות המקומית לי
 .ךתארי 

  

    
   דעתנו, אנו מפנים תשומת הלב ל: מבלי לסייג את חוות  

   בדוחות הכספיים בו מפורטות ההתחייבויות התלויות בגין תביעות שהוגשו כנגד העירייה. 13א. ביאור 
אלפי ש"ח ומהווה    141,066בו היקף החובות המסופקים והחובות למחיקה של העירייה מסתכם ב    1לטופס    2ב. נספח  

 , לפי נתוני אגף הגביה. 2019בדצמבר   31מסך החייבים בגין ארנונה, אגרות והיטלים ליום  59%כ  
  

    

    
  MBAסאמר סלמאן, רו"ח 

   
  

   חנא סלמאן, משרד רואי חשבון 
  
 2020 דצמבר ב 10וף הגליל, נ
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  1טופס מס' 
   

  

  2019 בדצמבר 31מאזן ליום 

  ש"ח) באלפי (

  
   31.12.2018   31.12.2019 ביאור     נכסים 

  
 רכוש שוטף 

              

   90,359   77,899 (א)3     קופה ובנקים - נכסים נזילים 

   12,162   20,619 (ב)3     הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 

   8,989   5,792 (ג) 3     תשלומים לא מתוקצבים  - חייבים 

   -    -  (י)3(ו), 2     ניירות ערך סחירים

        104,310   111,509   

                

                
  השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח  

 ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים          
   134,392   117,293 )א(י3

                

   9,395   8,506 (ד)3(יא), 2     השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות 

                

   48,264   48,264 (ה)3 מתוקצבותהשקעות במימון קרנות  

                

                

               גרעונות בתקציב הרגיל 

   4,973   3,466       גרעון לתחילת השנה 

   ) 1,506(   ) 1,245( 2טופס      עודף בשנת הדוח 

   3,467   2,221       גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה 

                

                

   -     9,266 3טופס      גרעונות זמניים בתב"רים, נטו

              

                
       289,860   307,027   

                

    
  

            

  הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם 

                

                

               נוספים נתונים 

   266,900   283,143 1לטופס  3נספח      עומס המלוות 

                

         1לטופס  2נספח      חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים

   230,282   231,754       חובות פתוחים 

   874   7,001       מכוסים בהמחאות לגביה 

        238,755   231,156   
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  1טופס מס' 
  2019 בדצמבר 31מאזן ליום 

  (באלפי ש"ח) 

  
  

     31.12.2018   31.12.2019 ביאור התחייבויות 

           

          התחייבויות שוטפות 

     111,490   110,676 )ו(3 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 

     2,473   4,108 ) ז(3 והכנסות מראשפקדונות  - תקבולים לא מתוקצבים 

     113,963   114,784   סה"כ התחייבויות שוטפות 

              

              

             קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו

     120,494   117,293 5 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 

     13,898   -   3טופס  עודפים זמניים בתב"רים נטו 

    117,293   134,392     

              

              

     10,408   9,519 )ח(3 קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 

              

              

     48,264   48,264 )ט(3 קרנות מתוקצבות 

              

              

              
   289,860   307,027     

              
  
  

  הביאורים והפירוטים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

_______________  
 רפי סער 

 _______________  
 צבי דוידי 

 גזבר העיריה   ראש העיר 
  

 10.12.2020תאריך אישור הדוחות:    
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  2טופס מס' 
  ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב 

  2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח) ב(

  
           תשלומים                  תקבולים       

   ביצוע   ביצוע   תקציב ביאור  מספר ושם הפרק      ביצוע   ביצוע   תקציב ביאור  מספר ושם הפרק   
      2019   2019   2018        2019   2019   2018  

                                    
               הנהלה וכלליות    6               מיסים ומענקים  .1

   21,426   22,521   23,663   מנהל כללי 61     410,484   420,675   415,700   מיסים  11  

   17,482   16,480   16,999   מנהל כספי 62     6,998   6,691   6,980   אגרות  12  

   2,201   2,268   2,105   הוצאות מימון  63                    

   17,162   18,250   17,782   (למעט ביוב)   פרעון מלוות 64     732   211   165   מענקים כלליים ומיוחדים 19  

      422,845   427,577   418,214         60,549   59,519   58,271   

                                    

               שרותים מקומיים  7               שרותים מקומיים  .2

   64,481   71,933   68,955   תברואה  71     1,946   3,366   2,380   תברואה  21  

   10,774   11,907   11,722   שמירה וביטחון  72     6,012   7,343   6,470   שמירה וביטחון  22  

   10,715   10,661   12,240   תכנון ובנין העיר 73     6,336   6,161   6,250   תכנון ובנין העיר 23  

   38,103   39,926   39,241   נכסים ציבוריים  74     214   285   380   נכסים ציבוריים  24  

   3,631   4,113   4,149   חגיגות, מבצעים ואירועים  75     29   43   50   חגיגות, מבצעים וארועים  25  

   9,618   10,013   8,864   שרותים עירוניים שונים  76   * 343   453   622   שרותים עירוניים שונים  26  

   51   50   40   פיקוח עירוני  78     2,316   1,461   2,730   פיקוח עירוני  28  

   249   302   322   שירותים חקלאיים  79                    

      18,882   19,112   17,197         145,533   148,905   137,622   

                                    

               שרותים ממלכתיים  8               שרותים ממלכתיים  .3

   364,201   381,488   374,307 )7( חינוך 81     250,591   262,351   254,061 )7( חינוך 31  

   56,822   62,254   62,506   תרבות 82     21,068   22,932   22,874   תרבות 32  

   170   173   150   בריאות  83                    

   85,984   92,092   91,902 )6( רווחה 84     57,601   63,702   60,765 )6( רווחה 34  

   3,810   4,516   4,515   דת 85                    

   752   600   965   קליטת עלייה   86     366   120   389   קליטת עלייה  36  

   682   738   702   איכות הסביבה  87                    

      338,089   349,105   329,625         535,047   541,861   512,420   

                                    

               מפעלים 9               מפעלים .4

   1,895   1,880   1,880   בתי מטבחיים 92                    

   4,408   5,833   4,576   נכסים  93     7,655   8,033   7,270   נכסים  43  

   7,631   6,913   7,920   תחבורה 94     16,557   17,802   19,765   תחבורה 44  

   10   17   15   חשמל 96     1,584   1,225   1,624   חשמל 46  

  מפעל הביוב  97     2,465   2,375   2,585 )8( מפעל הביוב  47  
 (כולל פרעון מלוות)      

)8( 6,989   6,811   7,015   

      31,244   29,435   28,262         21,380   21,454   20,959   

                                    

   85,277   86,649   86,029 )4( תשלומים בלתי רגילים  99 * 22,758   34,404   37,478 )4( תקבולים בלתי רגילים  .5

                                    

   814,549   858,388   848,538   סה"כ כללי     816,055   859,633   848,538   סה"כ כללי  

                                    

  
  מוין מחדש * 

        2018ביצוע     2019ביצוע     2019תקציב       

       816,055   859,633   848,538   סה"כ תקבולים   

       814,549   858,388   848,538   סה"כ תשלומים  

       1,506   1,245   -    עודף בשנת הדוח   
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  3טופס מס' 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל 

  ) אלפי ש"ח(

  
  

      2019   2018   

           תקבולים ותשלומים בשנת הדוח   .1

           תקבולים א.  

   15,582   12,979   השתתפות הממשלה       

   6,838   9,225   השתתפות מוסדות       

   1,291   1,608   השתתפות בעלים       

   78,459   68,335   מקורות עצמיים ואחרים      

   305   821   התקציב הרגילהשתתפות       

   30,000   34,000   מלוות שנתקבלו       

   132,475   126,968   סה"כ תקבולים      

                  

           תשלומים  ב.  

   119,857   105,725   עבודות שבוצעו במשך השנה       

   12,007   23,517   תכנון       

   7,181   7,842   תשלומים אחרים       

   2,190   13,048   העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות       

   141,235   150,132   סה"כ תשלומים       

                  

   ) 8,760(   ) 23,164(   גרעון בשנת הדוח       

                    

           לתחילת השנה תקבולים ותשלומים שנצברו  .2

   1,229,106   1,305,882   תקבולים    

   1,206,448   1,291,984   תשלומים     

   22,658   13,898   יתרות זמניות נטו לתחילת השנה     

                  

           *  תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה .3

   1,305,882   1,134,281   תקבולים    

   1,291,984   1,143,547   תשלומים     

   13,898   ) 9,266(   יתרות זמניות נטו לסוף השנה     

                  

           היתרה הנ"ל מורכבת:     

   30,224   12,632   עודפי מימון זמניים     

   16,326   21,898   גרעונות מימון זמניים     

          )9,266 (   13,898   

                  

           לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים  *  

   55,699   298,569   שנסגרו בשנת הדוח:                          
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  4טופס מס' 
 הבלתי רגיל ובקרן לעבודות פיתוח ריכוז התקבולים והתשלומים בתקציב הרגיל, 

  2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  ) באלפי ש"ח(

  
  

 2018    2019   התאמה   

           הכנסות 

 797,820    836,970   1 מתקציב רגיל   

 54,505    58,019   2 מתקציב בלתי רגיל  

 100,149    76,823   3 מקרן לעבודות פיתוח 

 952,474       971,812    ההכנסות סך כל 

            

           הוצאות 

            

 813,511    856,820   4 תקציב רגיל

 139,045    137,084   5 תקציב בלתי רגיל 

 5,006    3,028   6 מקרן לעבודות פיתוח 

 957,562    996,932    סך כל ההוצאות 

            

 ) 5,088(    ) 25,120(    הוצאות על הכנסות בשנת התקציב עודף 

  
  
  

     
  

   

           הרכב הגרעון הכללי 

 1,506    1,245    עודף בשנת הדוח בתקציב הרגיל 

 ) 8,760(    ) 23,164(    גרעון בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל

     )21,919 (    )7,254 ( 

            

 2,166    ) 3,201(    גידול בקרן לעבודות פיתוח(קיטון) 

            

 ) 5,088(    ) 25,120(    גרעון כללי 
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  4התאמות לטופס 
  התאמה בין הדוחות הכספיים ליתרות הנ"ל 

  (באלפי ש"ח) 
  
  

  
         

    2019    2018  

          

        :1  התאמה מס'

 816,055   859,633   סה"כ הכנסות בתקציב הרגיל: 

 ) 18,235(   ) 22,663(   העברות מקרנות פיתוח 

 797,820   836,970   סה"כ נטו 

          

         :2  התאמה מס'

 132,475   126,968 סה"כ הכנסות בתקציב הבלתי הרגיל:

 ) 77,665(   ) 68,128(   העברות מקרנות פיתוח 

 ) 305(   ) 821(   העברות מהתקציב הרגיל 

 54,505   58,019   נטו סה"כ 

          

         :3  התאמה מס'

 103,072   91,840   תקבולים מקרן לעבודות פיתוח 

 ) 2,190(   ) 13,048(   העברות מתב"רים 

 ) 9(   ) 1,222(   העברות מקרנות אחרות 

 ) 733(   ) 747(   העברות מהתקציב הרגיל 

 9   -     תקבולים אחרים לא מקרנות 

 100,149   76,823   סה"כ נטו 

          

         :4  התאמה מס'

 814,549   858,388   סה"כ הוצאות בתקציב הרגיל: 

 ) 305(   ) 821(   העברות לתבר"ים

 ) 733(   ) 747(   העברות לקרנות פיתוח 

 813,511   856,820   סה"כ נטו 

          

         :5  התאמה מס'

 141,235   150,132   סה"כ הוצאות בתקציב הבלתי רגיל:

 ) 2,190(   ) 13,048(   העברות לקרנות פיתוח 

 139,045   137,084   סה"כ נטו 

          

          

              :6  התאמה מס'

  100,906     95,041     תשלומים מקרן לעבודות פיתוח 

  ) 18,235(     ) 22,663(     העברות לתקציב הרגיל 

  ) 77,665(     ) 68,128(     העברות לתב"רים

        ) 1,222(     העברות לקרנות אחרות 

  5,006     3,028     סה"כ נטו 

    

  
  
  
  

    

      2,166    גידול בקרן לעבודות פיתוח שנה קודמת 
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  1,2ביאור 
  2019 בדצמבר 31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  כללי  – 1ביאור 
  

  
- הרשויות המקומיות חייבות בניהול מערכת הנהלת חשבונות לפי תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) , התשמ"ח   א.

1988 . 
                  

 להלן.  2רישום נתוני הנהלת החשבונות נערך ב"שיטת המזומנים המתוקנת" כמפורט בביאור  ב.  

                  

  
להנהלת   ג.  בהנחיות  שנקבעו  כפי  הפנים,  במשרד  החשבונות  ביקורת  על  הממונה  הנחיות  פי  על  נערכו  הכספיים  הדוחות 

 חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, בתוקף היותו גוף אחראי ומפקח בכל הנוגע לניהול חשבונותיה של רשות מקומית. 
                  

 בהתאם להנחיות הנ"ל השונות מכללי חשבונאות מקובלים בנושאים מהותיים.הדוחות הכספיים נערכו     

                  

 הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים מאחר שדוח זה אינו נדרש על פי ההנחיות הנ"ל. ד.  

      

  הרשות הינה רשות איתנה כמשמעותה בפקודת העיריות.   ה.  

      

  אלפי ₪.  843,432. סכום התקציב המקורי: 17.04.2019תקציב הרשות המקורי אושר על ידי מועצת הרשות בתאריך   ו.  

  , 04.12.2019התקציב עבר ארבעה עדכונים במהלך השנה, כאשר האחרון שבהם אושר על ידי מועצת הרשות ביום      

  אלפי ₪. 848,538בסכום כולל של     
  

                  
  

       עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

    
הישראלי   המוסד   של  חשבונאות  בתקני  כנדרש  מדווחים  בסכומים  ולא  היסטורי  נומינלי  בסיס  על  ערוכים  הדוחות 
קודמת   לשנה  עקבי  באופן  בעריכת הדוחות הכספיים  יושמו  החשבונאית אשר  עיקרי המדיניות  לתקינה בחשבונאות. 

 להלן: מפורטים 
                  

           רכוש קבוע  א.  

                  

ההשקעות ברכוש קבוע מופחתות עם זקיפת ההוצאות לתקציב הרגיל או הבלתי רגיל, בהתאם למקור המימון, ואינן      
 מוצגות כנכס במאזן ופחת בגינן אינו מקבל ביטוי על פני תקופות הדיווח. 

                  

         הלוואות שנתקבלו  ב.  

                  

     הלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל.  ) 1(  

                  

  
שכן   ) 2( שנצברו),  הצמדה   והפרשי  ריבית  (קרן,  העירייה  שחבה  ארוך  לזמן  ההלוואות  יתרת  את  כולל  אינו  המאזן 

 ). 1לטופס  3ההלוואות נרשמו כהכנסות בזמן קבלתן, עומס המלוות לתאריך הדוח הכספי מוצג כנספח למאזן (נספח 
                  

  
פרעון מלוות (כולל קרן, ריבית והפרשי הצמדה) שזמן פרעונם הגיע, לפי לוחות סילוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל,   ) 3(

 בפועל.גם אם לא שולמו  
                  

אינן   ) 4(   הכספי,  הדוח  תאריך  לאחר  הוא  סילוקין,  לוחות  לפי  פרעונן,  ושזמן  שהצטברו  הצמדה  והפרשי  ריבית  הוצאות 
 נרשמות כהוצאה.

                  

     מלוות לצורך שעה (לזמן קצר) ומשיכות יתר מבנקים מוצגות כסעיף מאזני.  ) 5(  

                  

   הלוואות לזמן קצר כוללות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו עד לתאריך הדוח.  ) 6(  

                  

       פרעון מלוות בגין ביוב נכלל בסעיף הוצאות מפעל הביוב.  ) 7(  

                  
  

   



פר  כ   סבא  עיריית 

  11

  
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) – 2ביאור 
  

         זכויות מוניטריות ג.
                
זכויות מוניטריות מייצגות השקעות שונות של העירייה, לרבות בגופים המבצעים פעילויות לקידום השרותים או האינטרסים של   ) 1(

 הלוואות לעובדים וכדו'.העירייה (כולל השקעות בתאגידים עירוניים), זכויות מים, 
  

                
   תשלומים בגין רכישת זכויות מוניטריות נזקפים כהוצאה בתקציב הרגיל או הבלתי רגיל עם התהוותן .  ) 2(
                
     זכויות מוניטריות מוצגות במאזן במחיר העלות כדלהלן:  ) 3(
                
     השקעות במימון קרנות מתוקצבות.                - בנכסים   
       קרנות מתוקצבות.  - בהתחייבויות   
                
   חלקה של העירייה ברווחי (הפסדי) תאגידים עירוניים אינם נזקפים לזכות (לחובת) ההשקעה בתאגידים העירוניים.  ) 4(
                
               
               הלוואות לתאגיד המים והביובד.  
    

     הלוואות שניתנו על ידי העירייה לתאגיד המים והביוב שבבעלותה אינן מוצגות כהשקעה בדוחות הכספיים.

   .11המידע על ההלוואות מוצג בביאור   
                
     מוצגים בהשקעות במימון קרנות מתוקצבות ובקרן המתוקצבת,סכומים שלא נפרעו במועדים שנקבעו בהסכם שבין הצדדים   

    ובעת פירעונם בפועל מופחתת ההשקעה והקרן המתוקצבת בהתאמה.  
                  

         פקדונות בבנקים  ה.
                
   הכספי .פקדונות בבנקים כוללים ריבית והפרשי הצמדה ושער שהצטברו עד לתאריך הדוח   
               

         ניירות ערך סחירים ו.
                
   ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי המימוש בבורסה לתאריך הדוח הכספי.  

        
           רישום הכנסות  ז.
                
   בסיס מזומן. הכנסות ממיסים, אגרות, הטלים והשתתפויות נרשמות על  ) 1(
   ).1לטופס  2מידע על מצב חשבון החייבים (יתרת החייבים שנצטברו) מוצג כנספח למאזן (נספח   
                
   מענקים והשתתפויות ממשרדי ממשלה ומגופים ציבוריים אחרים המיועדים לתקציב הרגיל נזקפים על בסיס מצטבר.  ) 2(
                
   הכנסות מיסים מראש.  - גביות מיסים והכנסות מראש המתייחסות לתקופה שלאחר תאריך המאזן מוצגות כהתחייבויות  ) 3(
                
   הנחות ופטורים מתשלומי חובה נרשמו כהוצאה בסעיף המתאים כנגד זיכוי סעיף הכנסה המתאים בתקציב הרגיל.  ) 4(
                
   מדיבידנד נרשמות על בסיס מזומן. הכנסות   ) 5(
                

  
  .ח

   

  רישום הוצאות 
   

        

       ההוצאות נרשמות על בסיס מצטבר. ) 1(
                

 הוצאות ששולמו בשנת החשבון ואשר מתייחסות לתקופות מאוחרות יותר, נזקפות לדוח תקבולים ותשלומים במועד התשלום.  ) 2(
                

       ראה סעיף ב' לעיל. - פרעון מלוות  ) 3(
                

תשלומים עבור חופשה שנתית ועבור ימי מחלה נרשמים בחודש בו הם  מדווחים על ידי הרשות כמיועדים לתשלום עבור העדרות   ) 4(
 ). 9מחלה שנצברו וטרם שולמו (ראה ביאור בגין חופשה ובגין מחלה .  לא נערכה הפרשה עבור ימי חופשה או עבור ימי  

                
א. לא נרשמה הפרשה לפיצויים בגין עובדי העירייה אשר זכאים לפנסיה תקציבית. במקרים בהם פורש העובד, כאמור לעיל, לפני   ) 5(

 כמיועדת לתשלום. הגיעו לפנסיה, ההוצאה לפיצויים נרשמת בחודש בו היא מדווחת על ידי העירייה 
                

  
בקרן   הרשות  שמפקידה  השוטפים  התשלומים  בגובה  לפיצויים  הוצאה  נרשמת  צוברת,  לפנסיה  הזכאים  הרשות  עובדי  בגין  ב. 

 ).9ראה ביאור  - פנסיה. יתרת ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת שאינה מכוסה 
    

קודמות,   ) 6( תקופות  בגין  שכר  להיות  תוספות  צריכות  אלו  תוספות  בהם  בחודשים  נרשמות  קיבוציים,  שכר  מהסכמי  הנובעות 
 מדווחות לתשלום על פי הקבוע באותם הסכמים. 
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 ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) – 2ביאור 
  
  
  
 

   והיטלי השבחה רישום הכנסות מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח  .ט
                
 תקבולים מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח ומהיטלי השבחה נזקפים לקרן לעבודות פיתוח.   
                
       מקרנות הפיתוח מועברים סכומים לתקציב הרגיל בגין:   
   עבודות פיתוח. ) הוצאות לפרעון מלוות בשנת הדוח בגין מלוות שנתקבלו למימון  1(  
         ) הוצאות מחלקת הנדסה. 2(  
 התחייבות הרשות לביצוע עבודות פיתוח בגינן נגבו השתתפויות הבעלים אינן מקבלות ביטוי בדוחות הכספיים.   
                
                

         זקיפת התשואה על השקעות  י.
                

   מהשקעות שמקורן מקרן לעבודות פיתוח נזקפה לתקציב הרגיל.התשואה  ) 1(
     התשואה מהשקעות שמקורן מעודפי תב"רים נזקפה לתקציב הרגיל. ) 2(
     התשואה מהשקעות בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית נזקפה לקרן זו. ) 3(
 שמקורם בקרן לעבודות פיתוח במסגרת הוצאותיה בתקציב הרגיל. הרשות לא זקפה ריבית רעיונית בגין שימוש בעודפי מזומנים  ) 4(

                
                
                
       דמי ניהול לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית  .אי
               

ניהול שנוכו, החל משנת     בשנים    2%  - ו    2004משכרם בשנת    1%, מעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית, בשיעור של  2004דמי 
 שלאחר מכן, נזקפו לקרן מיועדת לא מתוקצבת.

                

  
"היעודה").    - כספי ההשקעה המיועדת למטרה זו הופקדו בחשבון נפרד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (להלן  

 היעודה כוללת רווחים שהצטברו עד לתאריך הדוח הכספי.
   לא הופקד ביעודה. 2007אלפי ₪ שנוכה עד לסוף שנת  1,013סכום של   

    
  
            

       חובות מסופקים או המיועדים למחיקה  .בי
               

שנת     וכולל  עד  חובות  בנוסף,  הגבייה;  במערכת  וקודדו  ספציפי  באופן  העירייה  ע"י  סומנו  המסופקים  הוגדרו    2012החובות 
 כמסופקים. 

      
  

          

       גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן .יג
               

  

דעת   שיקול  להפעיל  מסוימים,  במקרים  הרשות,  הנהלת  נדרשת  לעיל,  המתוארת  הרשות  של  החשבונאית  המדיניות  ביישום 
והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים.  חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים  

האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות  
 שונות מאומדנים אלה. 
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  3ביאור 
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 
  
  

 פירוטים לסעיפי המאזן   - 3ביאור 
      

  

  
    31.12.2019   31.12.2019 

  

         קופה ובנקים -נכסים נזילים  א.

   158,235   141,703 בנקים מסחריים    

   21,317   11,870 מוניציפל בנק בע"מ   

            

   179,552   153,573 )1ובנקים (סך כל הנכסים הנזילים קופה   

   89,194   75,674 )2השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ( - בניכוי  

    77,899   90,359   

            

   147,776   111,746 כולל פקדונות לזמן קצר  ) 1(

  
רשות מקומית תנהל את ההקצבות לפיתוח בחשבון  , נקבע כי 2010), התש"ע 38ע"פ תיקון לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' ) 2(

כספי   יופקדו  הפיתוח  בחשבון  הפיתוח).  חשבון  (להלן  זו,  למטרה  ורק  אך  המיועד  בנקאי,  בתאגיד  שייפתח   נפרד  בנק 
ההקצבות לפיתוח בלבד, והוא ישמש את הרשות המקומית רק למטרות שלשמן יועדו ההקצבות. המדינה לא תעביר לרשות  

לפיהן. הכספים בחשבון  מקומית הקצב  ות לפיתוח, אלא במישרין לחשבון הפיתוח שנפתח לפי הוראות תיקון זה והמנוהל 
 הפיתוח האמור לא יהיו ניתנים לעיקול אא"כ מתקיימים במצטבר תנאים שנקבעו בתיקון האמור.

  
  

    31.12.2019    31.12.2018    

       הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו  ב.

   76   5,349 החינוך משרד   

   670   -  משרד הפנים  

   70   -  משרד הקליטה   

   -    2,105 משרד לבטחון פנים   

   80   1,204 משרדים וגופים ממשלתיים אחרים  

   1,896   1,493 ציפליות ואחרים  י רשויות מונ  

   9,370   10,468 חברות כרטיסי אשראי   

    20,619   12,162   

            

      תשלומים לא מתוקצבים -חייבים  ג.

   274   247 פקדון בבית משפט   

   1,015   1,031 אחרים   

   3,178   -  ) 11החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (ביאור   

   3,831   3,672 )11תאגיד מים וביוב בע"מ (ביאור   - פלגי שרון   

   690   842 ) 8אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (ביאור מפעל המים כפר סבא   

    5,792   8,989   

            

         השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות  ד.

      התנועה בקופה מיועדת לכיסוי דמי ניהול פנסיה תקציבית   

   8,855   9,395 יתרה לתחילת השנה   

   629   599 הפקדות במהלך השנה   

   -    ) 1,999( משיכות במהלך השנה   

   ) 89(   511 רווח (הפסד) ביעודה השנה   

   9,395   8,506 סה"כ השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות   
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 
  

 פירוטים למאזן (המשך) – 3ביאור 
              

    31.12.2019    31.12.2018    

         השקעות במימון קרנות מתוקצבות ה.

      תאגידים עירוניים   

   50   50 מניות בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ   

   500   500 תשלומים ע"ח מניות בחברה הכלכלית לפיתוח   

   46,708   46,708 השקעה בתאגיד פלגי שרון   

   889   889 והצמדה פלגי שרון ריבית   

   1   1 החברה העירונית לתרבות   

    48,148   48,148   

         השקעות אחרות   

   116   116   מניות החברה לאוטומציה   

   48,264   48,264 סה"כ השקעות במימון קרנות מתוקצבות   

  
            

         הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו  .ו

   52,514   48,418 ספקים, קבלנים ונותני שרותים    

   31,476   33,171 עובדים וניכויים לשלם  

   18,439   16,929 מוסדות וזכאים שונים   

   7,797   7,364 ) 13הפרשה להתחייבויות תלויות (ביאור   

   -     3,062 ) 11החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (ביאור   

   1,264   1,732 )11החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ (ביאור   

    110,676   111,490   

            

      פקדונות והכנסות מראש   -תקבולים לא מתוקצבים  .ז

   2,473   2,728 זכאים בגין ארנונה   

   -    1,380 גביה מהורים - הכנסות מראש חינוך   

    4,108   2,473   

            

         קרנות בלתי מתוקצבות אחרות  .ח

      התנועה בקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית   

   9,868   10,408 יתרה לתחילת השנה   

   629   599 ניכוי מהעובדים במהלך השנה   

       ) 1,999( החזר בגין השתתפות בהוצאות   

   ) 89(   511 ביעודה השנה רווח (הפסד)   

   10,408   9,519 סה"כ קרנות בלתי מתוקצבות אחרות   

            

      קרנות מתוקצבות  .ט

   116   116 קרן לרכישת ני"ע וזכויות בלתי סחירות   

   550   550 קרן מניות ופרמיה בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא   

   46,708   46,708 שרון קרן השקעה בתאגיד פלגי   

   1   1 החברה העירונית לתרבות   

   889   889 ריבית והצמדה פלגי שרון   

    48,264   48,264   
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 
  

  פירוטים למאזן (המשך) – 3ביאור 
 
  

    31.12.2019  31.12.2018 

     ניירות ערך סחירים  .י
    ההרכב:   
 45,199  41,619 השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני   

 (45,199)  (41,619) (יב))3סכומים מיועדים לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח (ביאור   - בניכוי   

 -   - סה"כ   

         
  
         

  .אי
  

  השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח 
      זמניים בתקציבים בלתי רגילים: ולעודפים

    ההרכב:   
 45,199  41,619 (יא)) 3השקעה באג"ח ממשלתי וקונצרני (ביאור   

 89,193  75,674 (א)) 3פקדונות בבנקאים (ביאור   

 134,392  117,293  סה"כ   
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  4ביאור 

  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  פירוט תקבולים ותשלומים לא רגילים 

  (באלפי ש"ח) 
  

  
  תקבולים ותשלומים בלתי רגילים   -   4ביאור 

    
   ביצוע   ביצוע   תקציב 

2019   2019   2018   

             ולים  לא רגיליםתקב

   1,993   4,924   3,500 )19החזר משנים קודמות (ראה ביאור  

   18,235   22,663   28,848 העברה מקרנות פיתוח 

   1,629   1,214   1,080 החזר הוצאות סוציאליות ששולמו לעובדים 

   -    1,999   3,000 החזר מקרן דמי ניהול פנסיה תקציבית לכיסוי תשלומי פרישה 

   *        900   3,604   1,050 הכנסות מריבית ושערוך השקעות 

  37,478   34,404   22,758   

   
   

            

        תשלומים לא רגילים

   51,001   52,753   51,000 הנחות במיסים

   31,403   32,855   32,760 תשלומי פנסיה 

   987   482   -   מיסים בשל הוצאות עודפות 

   1,069   559   -   )20הוצאות בגין שנים קודמות (ביאור 

   817   -    -   הפסד מניירות ערך 

   -    -    2,269 א לפקודת העיריות 208רזרבה להוצאות לפי סעיף 

  86,029   86,649   85,277   

  
             *מוין מחדש
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  5ביאור 
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  (באלפי ש"ח) 

  
  קרן לעבודות פיתוח 

        קרן לעבודות פיתוח ואחרות   - 5ביאור   

 א.
מהשתתפות בעלים בעבודות פיתוח, מאגרת הנחת צינורות וממקורות אחרים, המיועדים למימון  בקרן לעבודות פיתוח, נרשמים תקבולי העירייה מהטלי ביוב והשבחה,  

 כל עוד לא נקבעה מסגרת תקציבית ספציפית אליה ניתן לזקוף תקבולים אלה.  עבודות פיתוח,
 (א) לעיל).  3(ראה ביאור  ים ספציפייםכספי הקרן עד לשימוש בהם מנוהלים ביחד עם חשבונות הבנקים השוטפים של העירייה ולא בחשבונות בנק ב.

         העירייה נוהגת לזקוף את התשואה המתקבלת בגין ההשקעות של הקרנות לתקציב הרגיל.  ג. 

       כספי הקרנות מיועדים למימון תקציבים בלתי רגילים, בהתאם לאישורים של מועצת הרשות ומשרד הפנים. ד.

         רעיונית על השימוש בכספי הקרן לעבודות פיתוח לצרכי התקציב הרגיל. לא נזקפת ריבית  ה.

             להלן תנועת הקרנות בשנת הדוח (באלפי ש''ח):  ו.
  

  
יתרה  

לתחילת  
 שנה 

תקבולים  
 בשנת הדוח 

העברה  
 מתב"רים

העברות  
מקרנות  
 ואחרות 

העברה  
מתקציב  

 רגיל

הכנסות  
 מהשקעות 

סה"כ  
 תקבולים

העברות  
 לתב"רים 

העברה  
לתקציב  

 הרגיל

העברה  
לגרעון  
 מצטבר 

העברות  
לקרנות  
 אחרות 

תשלומים  
אחרים 

 והוצאות (*) 

סה"כ  
 תשלומים 

יתרה לסוף  
 השנה 

                             שם הקרן 

 120,494 100,906 5,006 -  -  18,235 77,665 103,072 -  733 9 2,190 100,140 118,328 סה"כ שנה קודמת 

                              

 32,030 37,826 2,638 -  -  11,727 23,461 43,274 -  207 1,222 -  41,845 26,582 קרן הטל השבחה 

 16,151 250 250 -  -  -  -  - -  -  -  -  -  16,401 קרן ממכירת מקרקעין 

 7,144 4,702 25 -  -  4,677 -  1,465 -  -  -  -  **    1,465 10,381    קרן ביוב 

 12,845 18,721 9 -  -  2,153 16,559 8,190 -  -  -  -  8,190 23,376 ניקוז קרן  

 14,144 27,753 -  -  -  -  27,753 13,048 -  -  -  13,048 -  28,849.  קרן עודפי תב"רים סופיים

 30,351 4,983 106 1,222 -  4,106 ) 451(  25,255 -  -  -  -  25,255 10,079 קרן כבישים ומדרכות 

 1,182 -  -  -  -  -  -  50 -  -  -  -  50 1,132 חניונים קרן  

 3,446 806 -  -  -  -  806 558 -  ***     540 -  -  18 3,694 קרנות אחרות 

                              

 117,293 95,041 3,028 1,222 - 22,663 68,128 91,840 - 747 1,222 13,048 76,823 120,494 סה"כ 

  
  האחרים כוללים הוצאות הקשורות לתקבולים בקרנות: שכר טרחה שמאים, עורכי דין ועררים.התשלומים       * 

  לגי שרון. פאלפי ₪ שהם פרעון מלוות מתאגיד הביוב  1,424סכום התקבולים בקרן ביוב כולל סך   ** 
 הכנסות מתקציב רגיל בגין עודף מגביית אגרות שמירה ביחס להוצאות שמירה.  *** 
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  ביאורים נוספים 
  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  
  

             נתוני משרד הרווחה בתקציב הרגיל – 6ביאור 

  

בספרי   נרשמו  הרווחה  משרד  באמצעות  שנעשו  הרווחה  תקציב  של  והתשלומים  התקבולים  של  הנתונים 
שנתקבלו מדוחות שהופקו ע"י המחשב של משרד הרווחה חלק מהנתונים שנזקפו  החשבונות על פי נתונים  

כך שהעלויות    25%- 0%לחובת העירייה גולמו בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים של העירייה בשיעור  
 ) שהוצאו ע"י משרד הרווחה והעירייה. 100%בתקציב הרגיל משקפות את מלוא סכום ההוצאות (

  

                    

                    

           נתוני משרד החינוך בתקציב הרגיל - 7ביאור 

  
נתוני התשלומים של תקציבי החינוך כוללים, בין היתר, סכומים בהם משרד החינוך חייב את העירייה עבור  

תשלומים שכר של גננות עובדות מדינה המועסקות על ידי משרד החינוך בגני הילדים שבבעלות העירייה.  
 אלו מוצגים בסעיף פעולות חינוך.

  

   השתתפות המשרד במימון שכר הגננות כלולה בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה.  

                    

                    

             מפעל המים והביוב   - 8ביאור 

   .חקלאית שיתופית בע"מ"על ידי "מפעל המים כפר סבא אגודה  1931מפעל המים מתנהל החל משנת   

  
את  גם  כיום  גובה  מפעל המים  סבא.  כפר  עיריית  של  שיפוט  שבשטח  האזור  לכל  מים  מספק  המים  מפעל 

   אגרת הביוב אותה הוא מעביר לתאגיד המים והביוב פלגי שרון בע"מ.   

       נכון לתאריך המאזן, אין הסכם תקף חתום בין מפעל המים לעיריית כפר סבא.   

 שילמה העירייה למפעל המים סך   2019העירייה משלמת למפעל המים באופן שוטף עבור צריכת המים. בשנת   

 אלפי ₪).  4,873אלפי ₪) ובגין צריכה לפארק עירוני וגינון ( 2,732אלפי ₪ בגין צריכת מים מוסדות ( 7,605 של  

                    

                    
  התחייבויות בגין פנסיה צוברת, הפרשה לחופשה ופדיון ימי מחלה   - 9ביאור 

   
      

אלפי ש"ח,   8,793א. התחייבות הרשות בגין ימי חופשה נצברים של עובדיה מסתכמת לתאריך המאזן לסך    
 אלפי ש"ח).  7,925 -  2018בדצמבר  31(ליום 

  

                    

  
ב. התחייבות הרשות בגין פיצויי פיטורין לעובדים המועסקים בתנאי פנסיה צוברת אשר אינה מכוסה על ידי  

אלפי   18,916 -  2018בדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום   19,415הפקדות מיועדות מסתכמת לתאריך המאזן בסך 
 ).חושב מחדש – ש"ח

  

                    

  
 18,863מסתכמת לתאריך המאזן לסך    50בגין צבירת ימי מחלה של עובדיה שמעל גיל  ג. התחייבות הרשות  

   אלפי ש"ח). 16,983 -   2018בדצמבר  31אלפי ש''ח (ליום 

                    

                    

                    
  מכירת נכסים  - 10ביאור 

   
      

   פרוייקט "היוון קרקעות אזור תעשיה":מכר מקרקעין במסגרת  א.   

 לא היו לעירייה הכנסות מדמי היוון בפרוייקט.  2018 - ו 2019בשנים   

 .אלפי ₪) 357 - אלפי ₪ (שנה קודמת   397היו לעירייה הכנסות מדמי חכירה בסך  2019בשנת   

 אלפי ₪),  2,955 - אלפי ₪ (שנה קודמת  4,011כמו כן, היו לעירייה הכנסות מהשכרת מבנים באזור התעשיה בסך   

  .אלפי ₪)  22 - אלפי ₪ (שנה קודמת 46ומתאי חניה   
 

 מכירת מקרקעין:   ב.   

 (כפר סבא הירוקה), 60/80העירייה פרסמה מכרז באמצעות החברה הכלכלית למכירת קרקעות בכפר סבא   

 אלפי ₪). 1,393היו לא היו תקבולים ממכירת מקרקעין אלו (שנה קודמת  2019בשנת   
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 2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

     

        

        

 הון עצמי                                תאגידים עירוניים   - 11ביאור 

 במאזן         יתרה בספרי  הלוואות /     

 התאגיד*      העירייה ח (ז) שטרי הון  פרמיה  מניות        שיעור אחזקה   מבנה משפטי                                   שם הגוף

 אלפי ₪                אלפי ₪   אלפי ₪  אלפי ₪  אלפי ₪                                                                                        

   3,062ז    31,824 -  500         50      100%  החברה הכלכלית פיתוח כפר סבא     חברה           

3,672ח                 89,235 6,674 39,947     87.43         87.43%  חברה             פלגי שרון בע"מ                              

   1,732ז                 7,036 -  - 1               100%        החברה העירונית לתרבות הפנאי      חל"צ     

        

       . 31.12.2019* לפי הדוחות הכספיים ליום 
  
  
 

       החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ 

 פרויקטים לקידומה, , במטרה ליזום ולפתח 1991א. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן "החברה") נוסדה בדצמבר 

 ₪ מהן מחזיקה    1מניות רגילות בנות  50,000של עירית כפר סבא: הונפקו  100%רווחתה ופיתוחה של העיר. החברה בבעלות      

 ₪ בהן מחזיקה  10מניות הנהלה בנות   22מניות וראש העיריה, מתוקף תפקידו, במניה אחת. כמו כן הונפקו  49,999 - העירייה ב     

 אלפי ₪ כתשלום פרמיה ע"ח מניות.  500אלפי ₪ עבור המניות, וכן העבירה עוד   50העיריה. העירייה שילמה      
  

       ב. להלן נתונים נבחרים מדוחותיה הכספיים של החברה: 

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   32,516 42,416 סך נכסים שוטפים לסוף השנה       

   21,261 28,941 סך התחייבויות שוטפות לסוף השנה        

   27,499 31,274 יתרת עודפים שנצברו לסוף השנה       

   82,338 83,252 מחזור הכנסות        

   1,825 3,775 רווח נקי לשנה        

        

     בדוחותיה הכספיים של העירייה. ג. חלק העירייה ברווחי החברה הכלכלית אינו מקבל ביטוי 

 אלפי ₪)  176 -  2018אלפי ₪ (בשנת   173ידי העירייה עבור מיסים, אגרות והחזרי הוצאות בסך של - חויבה החברה על 2019ד.  בשנת 

     אלפי ₪). 2,511  -  2018אלפי ₪. (בשנת  3,030ועבור פרויקט שילוט חויבה סך של       

 אלפי ₪)  1,315 -  2018אלפי ₪ (בשנת  1,206חויבה העירייה על ידי החברה בעמלת דמי ניהול חנייה ופיקוח עירוני בסך של  2019ה.  בשנת 

 אלפי ₪)  78,689 -  2018אלפי ₪ (בשנת  64,356חויבה העירייה על ידי החברה בגין עבודות במסגרת תב"רים שונים בסך של  2019ו.  בשנת 

 אלפי ₪ בגין כח אדם מושאל מהחברה. 308בנוסף, חויבה העיריה בסך  לא כולל הפרויקטים המצוינים להלן.    

 אשר מנוהלים ומבוצעים על ידי החברה,  - "מפעלות כפר סבא" ו"היוון קרקעות אזור תעשיה"  - ז. שני פרויקטים של העירייה 

 כזרועה הארוכה של העיריה, נרשמים בספרי העיריה כתב"רים במהלך עריכת הדוחות הכספיים, וזאת לאחר קבלת דוחות      

 כספיים מבוקרים של פרויקטים אלה מהחברה. רישומי ההכנסות וההוצאות מקבלים ביטוי בתב"רים ובקרן ממכירת מקרקעין.      

 מיליון ש"ח הרכישה  8.5- תעשיה" רכשה העירייה מקרקעין ממנהל מקרקעי ישראל תמורת כח. במסגרת פרויקט "היוון קרקעות אזור  

 מומנה בהלואה שנטלה החברה, בגינה העמידה העירייה ערבות לטובת החברה. המקרקעין בחלקם ממומשים חלקות חלקות,       

 ובגין חלקם מתקבלים דמי חכירה. כל הכספים מתקבלים באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא עד להחזר מלוא       

 לים מדמי ההיוון נרשמים בספרי העירייה לקרן ממכירת מקרקעין ומשם מועברים). התקבו2007ההלואה (נפרעה במלואה בשנת      

 לתב"ר למימון רכישת המקרקעין. דמי החכירה השוטפים נרשמים לתקציב הרגיל ומועברים אף הם לתקציב הבלתי רגיל למימון      

 אלפי ₪ )  1,216 - בסך כ 2018אלפי ₪ (בשנת  1,118גבתה החברה מהעיריה בפרויקט זה דמי ניהול בסך  2019הרכישה. בשנת      

     אלפי ₪).  357סך  2018אלפי ₪ בגין דמי חכירה (בשנת   397התקבלו  2019בשנת      

 אלפי ₪) 2,955 -  2018אלפי ₪. (בשנת  4,011קיבלה העירייה כספים מפרוייקט חדש של השכרת נכסים באזור התעשיה בסך   2019בשנת      

 דיור מוגן" אינה מקבלת ביטוי בספרי העירייה היות שבהתאם להסכם בין העירייה והחברה - ט.  הפעילות השוטפת של פרויקט "מעונות גיל 

 ת, החברה מנהלת את הפרויקט ובתמורה זכאית לרווח (או הפסד) המופק מהפעילות. להלן נתוני הפעילות של הפרוייקט: הכלכלי     

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   1,102 1,132 מחזור הכנסות       

   940 1,140 סך הוצאות       

   162 (8)  רווח (הפסד) שנתי      
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 ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019
 

תאגידים עירוניים (המשך) – 11ביאור   
        

      צור יגאל בע"מ  –פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר 

 פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית   - על הקמת תאגיד אזורי לביוב  30.6.2010א.  מועצת העיריה החליטה ביום  

 . התאגיד הינו 2011בינואר  1(להלן "התאגיד" או "פלגי שרון בע"מ") שהחל לפעול ביום  514558899צור יגאל בע"מ ח.פ.  –כוכב יאיר     

   צור יגאל. - למועצת כוכב יאיר  12.57%  - לעיריית כפר סבא ו 87.43%אשר שיעורי השליטה הם: משותף כ     

   .2010אישור מנהל המים להפעלת התאגיד ורשיון הפעלתו מטעם מנהל המים התקבל בחודש דצמבר     

     : 2010לנובמבר  16.  להלן עיקרי ההסכם בין העירייה לבין התאגיד שנחתם ביום ב

 צור יגאל. התאגיד יספק שירותי ביוב לעיריית כפר סבא ושירותי מים –א. יוקם תאגיד איזורי יחד עם המועצה המקומית כוכב יאיר       

 צור יגאל. העברת נכסי הביוב לתאגיד בהתאם לסקר נכסי הביוב שנערך. על פי סקר נכסי הביוב שווי הנכסים   –וביוב לכוכב יאיר          

 אלפי ₪. שווי הנכסים המועברים על ידי עיריית כפר סבא נטו מסתכם    17,103 - צור יגאל  - מועברים על ידי כוכב יאיר  ה         

 אלפי ₪, 55,008אלפי ₪  בניכוי  121,737 - אלפי ₪  (ערך הנכסים המועברים של העירייה על פי סקר הנכסים  66,729- לסך         

 . הלוואות ביוב שנטלה העירייה למימון השקעותיה במכון הטיהור המשותף עם הוד השרון אשר יועברו לתאגיד         

       ב. כנגד העברת הנכסים העירייה זכאית כדלקמן:     

 אלפי ₪ מניות רגילות.  87.43אלפי ₪), יקצה התאגיד לעיריית כפר סבא  40,034משווי הנכסים נטו (  60%תמורת  - א         

   אלפי ₪) יהווה הלוואת בעלים מעיריית כפר סבא לתאגיד.  20,021משווי הנכסים נטו ( 30% - ב         

 ). ההלוואה תישא גם ריבית 2012שנה. פרעון ראשון של קרן ההלוואה החל מהשנה ( 15 - ההלוואה הצמודה תיפרע במשך כ          

       לשנה. 5%צמודה בשיעור            

 אלפי ₪, יירשם   6,674 - מערך הנכסים המועברים על ידי העירייה בניכוי התחייבויות המט"ש דהיינו סך של כ 10%כנגד  - ג        

 לטובת עיריית כפר סבא שטר הון נדחה שאינו נושא ריבית וללא זמן פרעון. שטר ההון ייהפך להלוואת בעלים בשנה הראשונה           

 בו התאגיד מציג תזרים מזומנים חיובי בדוחותיו הכספיים עם אישורם על ידי הממונה. פרעון שטר ההון וכל שינוי בו מצריכים            

       אישור ממונה.            

 עובדי העירייה יושאלו לתאגיד לתקופה שתוסכם, ותמורת העסקתם תשולם לעירייה. השנה חויב התאגיד   –ג. השאלת עובדים 

 אלפי ₪). 2,362חויב התאגיד בסך  2018אלפי ₪ בגין השאלת עובדים (ראה סעיף ו' לבאור). (בשנת   2,286בסך        

 ד. העירייה זכאית להחזר מלא מן התאגיד של פרעון יתרת קרן הלוואות הביוב שנטלה למימון השקעותיה במט"ש המשותף עם הוד השרון 

 אלפי ₪ קרן וריבית  46,999אלפי ₪. ( 54,249את יתרת ההלוואות ע"ס   2012לאוקטובר  16 - פרע ב אלפי ₪. התאגיד 53,156בסך של     

       אלפי ₪).  7,250והצמדה בסך כולל של     

 (לפני מע"מ) מגביית  60%העירייה נשאה במלוא עלויות המימון לפיתוח השכונה ותהא זכאית לקבל  – 60/80ה. פיתוח שכונת כפר סבא 

       היטלי הביוב בפרוייקט.     

 ו. לפי ההסכם, העירייה מתחייבת להסדיר ולשלם את חובות הביוב מהעבר שנוצרו עד ליום הפעלת התאגיד והם יטופלו ע"י העירייה. 

 כמו כן לגבי התב"רים הפתוחים בנושא הביוב, העירייה מתחייבת לשאת בהוצאות השלמת העלויות הכרוכות באותם התב"רים,      

   ומאידך, העירייה תגבה את כל החייבים בגין חובות הביוב שנוצרו עד ליום הפעלת התאגיד.    

       ה. להלן החיובים שרשמה העירייה לחובת התאגיד: 

  2019 2018   

   24 24 חיוב בגין הוצאות שונות של העירייה          

   2,362 2,286 חיוב בגין הוצאות שכר לעובדים מושאלים           

   1,412 1,424 ב' וסעיף ט' להלן)1חיובי קרן ריבית והצמדה בגין הלוואות (ראה סעיף          

      12,870    -   החזר מע"מ (*)         

      16,668    3,734 סה"כ חיובים          

       . הסכומים נזקפו לקרן ביוב ,מ ממכירת נכסים לתאגיד"החזר מע (*)             

       העירייה לא גבתה היטלים עבור התאגיד.  2018 - ו  2019בשנת ו.     

       ז.      יתרת קרן ההלוואות לעירייה הרשומות בתאגיד (באלפי ₪): 

   2018 2019 חיובים:                                    

   11,275 10,348 קרן צמודה                                                             

    707    709 קרן וריבית שהגיע מועד פרעונן ולא נפרעו                                     

    11,982   11,057 סה"כ                                                                   

        

    6,674    6,674 שטר הון                                                              
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
  

     תאגידים עירוניים (המשך) – 11ביאור 

    

        

       ח. להלן נתונים נבחרים מדוחותיו הכספיים של התאגיד: 

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   55,929 63,747 סך נכסים שוטפים לסוף השנה       

   117,146 123,313 סך רכוש קבוע לסוף השנה        

   16,437 18,016 סך התחייבויות שוטפות לסוף השנה        

   99,036 96,937 סך התחייבויות לזמן ארוך לסוף השנה        

   31,076 37,084 יתרת עודפים שנצברו במאזן לסוף השנה        

   35,321 38,889 מחזור הכנסות        

   5,930 6,008 רווח נקי לשנה        

        

        

       החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא בע"מ 

 על הקמת חברה עירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא. ההחלטה אושרה ע"י שר הפנים  2012לינואר  4א. מועצת העיר החליטה ביום 

 .2012כחברה לתועלת הציבור, והחלה לפעול לקראת חודש ספטמבר  2012לאוגוסט  13. החברה נרשמה ביום 2012ליולי  29ביום      

 ₪ כל אחת שכולן הונפקו לעירייה.   1מניות רגילות בנות  1,000ב. הון המניות הרשום המונפק והנפרע של החברה הינו 

 המוסיקה" בכפר סבא, עמותה שהפעילה מערך לימודי מוסיקה במערכת החינוך, וכן את   ג. החברה המשיכה את פעילותה של "קרן 

       פעילות הקונסרבטוריון שהופעל ע"י המרכז הקהילתי.      

 תחרויות ד. העירייה העבירה לחברה סכומים בגין תמיכות, השתתפויות בתוכנית הלימודים בבתי ספר, תשלומים עבור הפקת אירועים, 

 אלפי ₪    2,643אלפי ₪) וכן סך של  8,276אלפי ₪ (שנה קודמת   7,588מוסיקה ופסטיבלים. בשנת הדוח העבירה העירייה לתאגיד       

       אלפי ₪). 2,531בגין תוכניות קיץ (שנה קודמת       

       ה. להלן נתונים נבחרים מדוחותיה הכספיים של החברה: 

  2019 2018   

   אלפי ₪  אלפי ₪   

   19,732 19,936 סך נכסים שוטפים לסוף השנה       

   12,047 12,916 סך התחייבויות שוטפות לסוף השנה        

   7,757 6,883 יתרת נכסים נטו שלא קיימת לגביהן הגבלה לסוף השנה         

   64,088 74,168 מחזור הכנסות        

   1,875 (874) הכנסות (הוצאות) נטו לשנה        

        

         

       שעבודים ומשכונות  -  12באור 

 (להלן: "יום העיון"):  24.08.2020בהתאם לדוח עיון במאגר רשם המשכונות נמצאו המשכונות והשעבודים הבאים, נכון ליום 

 אלף ש"ח    345א.  כל הכנסותיה של העיריה, לרבות הכנסות עתידיות ועצמיות, משועבדות לטובת בנקים שונים בסכומים שבין 

 אלף ש"ח. 311,565שנים. הסכום המשועבד המצטבר ליום העיון הינו  99שנים ועד  7בלתי מוגבל, לתקופות בין ועד סכום              

       יהם חתומה העיריה, נכון ליום העיון, הם כדלקמן: פיים עליב.  השעבודים הספצ

   לטובת נכס ממושכן       
  תאריך סיום 

 המשכון 

 18.03.2102 בזקכל תקשורת  + שלוחות  LGמרכזיית טלפון       

 15.08.2111   מפעל הפיס  2012לשנת  660ומס'   188אגרות חוב לשעבוד מענקים מס'       

 02.06.2113   מפעל הפיס  2014לשנת  93ומס'   2013לשנת  2303אגרת חוב לשעבוד מענקים מס'       

 07.04.2115   מפעל הפיס  2014לשנת  670אגרת חוב לשעבוד מענק מס'       

 18.05.2024   משרד המדע  בכפר סבא 33רח' ירושלים  142חלקה  6440זכות במקרקעין: גוש      
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  בויות תלויות יהתחי -  13באור 

       
 , כמפורט להלן: 31.12.2019משפטיות נכון ליום על פי מכתבים מיועציה המשפטיים של העירייה, עומדות נגדה תביעות  

 סוגי התביעות 

  מספר 
  התביעות 
 הפתוחות 

  הסכום  
  הכספי  

 בתביעות 

  סכום חבות  
  כספית  

 מוערכת  

 אלפי ₪  אלפי ₪     

       א. תביעות להן השפעה אפשרית על התקציב הרגיל

 2,262 9,693 15 הליכים הצהרתיים ותביעות אזרחיות 

 2,695 2,695 9 חוזיות וכספיות תביעות 

 607 2,980 23 בסכום שאינו מכוסה בביטוח  - נזקי גוף ורכוש 

 600 1,824 8 עבודה 

 לא ידוע  3,500 2 בג"צ

 לא צוין  לא צוין    93 עררים בענייני ארנונה 

 6,164 20,692 150 סה"כ 

 7,364     :31.12.2019סכום ההפרשה שנכללה במאזן העיריה ליום 

        

      ב. תביעות להן השפעה אפשרית על קרנות הפיתוח והתקציב הבלתי רגיל

 20,000 100,726 10 עתירות מנהליות 

 10,235 60,496 23 השבת אגרות והיטלי פיתוח 

 לא צוין  לא צוין  46 ערר היטלי השבחה 

 לא צוין  לא צוין  22 תובענות תכנון ובניה והפקעות 

 *  לא צוין  33,708   4 לחוק התכנון והבניה  197לפיצויים לפי סע' תביעות 

  105 194,930 30,235 

   * היועצים המשפטיים לא נקבו בסכום ההתחייבות המוערך לתביעות אלה 

        
  

         שומות ניכויים  -  14באור 

 והעיריה נדרשה לשלם את הסכומים כמפורט להלן: לעיריה נערכו שומות סופיות לניכויים עד וכולל שנת המס, 

 ; 2015 שנת המס  על ידי רשות המסים בגין השנים עד וכולל 2018לפי השומה שנערכה במהלך שנת  - אלפי ₪  1,013סך  - 

 .2015 שנת על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין השנים עד וכולל 2019לפי השומה שנערכה במהלך שנת  - אלפי ₪   482סך  - 

       הסכומים קיבלו ביטוי בדוחות כספיים אלה. 

 , וההפרשה שנרשמה כהתחייבות בספרי העיריה בגין שנים אלה הינה כמפורט  2016-2019טרם נערכו שומות סופיות עבור השנים 

       להלן. 18בביאור 

         

        רכישת רכוש קבוע במסגרת התקציב הרגיל   -  15באור 

 אלפי ₪, עבור מחשבים וציוד היקפי, ציוד וריהוט.  472בסך   קבוע העירייה רכשה במסגרת התקציב הרגיל רכוש 2019בשנת 
 
        

        עסקאות ליסינג -  16באור 

 שנים בקירוב.  3- חברות ליסינג שונות. כל חוזי הליסינג הינם ל  5כלי רכב בחכירה תפעולית, בהתאם לחוזים עם   73העירייה שוכרת 

       בגין ליסינג רכבים. מיליון ₪  2.97 - כ  2019סה"כ שולם בשנת 

         

       ערבויות  -  17באור 

 , אושר מתן ערבות להתחייבות מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא לתשלום דמי שימוש  07.08.2019על פי החלטת מועצת העיר מיום 

     . 2019-2020אלפי ש"ח בגין עונת המשחקים  800באצטדיון המושבה, בסך כולל של  

 כלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ על פי הסכם הלוואה  כמו כן, באותה ישיבה של מועצת העיר אושר מתן ערבות להתחייבות החברה ה

    מיליון ש"ח עבור פרויקט ייצור חשמל בגגות סולריים וקירוי מגרשי ספורט סולריים.  13בסך 
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  2019בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
  

 (באלפי ש"ח) 

        

  31.12.2019  31.12.2018 

         הכלולות בדוחות הכספיים הפרשות  – 18באור 

      : יםלהלן יתרות ההפרשות הכלולות בדוחות הכספי

   7,797  7,364 )13יבויות תלויות ותביעות (ראה באור י הפרשה להתח

   1,800  2,260 הפרשה לתשלום מיסים וניכויים 

   528  997  בגין אגרות תלמידי חוץ  – חובות מסופקים רשויות 

   1,583  1,583 הפרשה בגין דמי הבראה שטרם שולמה 

   11,708  12,204 סה"כ  

         

         

        הכנסות בגין שנים קודמות   - 19ביאור 

      הרכב: 

   -  2,565 ביטול הפרשה לחובות חברת פיקוח חניה 

   -  577 מ.ג.ע.רביטול הפרשה לחובות 

   -  800 עדכון הפרשות לתביעות משפטיות תלויות 

   204  490 עדכון הפרשות לאחרים

   315  492 מוסדות חינוך   - משטרה 

   839   -  2012-2016החזר מס שכר ביתר בגין השנים 

   635  - החזרים משנים קודמות 

  4,924  1,993   

         

         

        הוצאות בגין שנים קודמות   - 20ביאור 

       ההרכב: 

   444  469 אגרות חינוך והתחשבנות מול רשויות מקומיות 

   102  - חברה כלכלית שנים קודמות 

   190  - מועצה דתית 2014-2017גמר חשבון 

   238  - תיקון כפילויות שנים קודמות 

   95  90 אחרות 

  559  1,069   

         

 
       מערכות סולאריות   - 21ביאור 

   העיריה הקימה מערכות סולאריות לייצור "חשמל ירוק" במסגרת התקציבים הבלתי רגילים בשנים קודמות. 

 להלן.  1לטופס  3חלק מהמימון להקמת המערכות הסולאריות היה באמצעות מלוות לזמן ארוך מבנקים, אשר פרטים לגביהם מובאים בנספח 

 אלפי ₪). 1,584 -  2018אלפי ₪ (בשנת  1,226הסתכמו ב   2019הכנסות העיריה מייצור חשמל ומכירתו לחברת החשמל בשנת 

        

      

       אירועים לאחר תאריך המאזן  - 22ביאור 

  ) שהחלה בסין והתפשטה ברחבי העולם, לרבות בישראל.  COVID-19לאחר תקופת הדיווח, חלה התפרצות של "נגיף הקורונה" ( 

 בעקבות אירוע זה מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות צעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף, כגון הגבלות על תנועת  

       אזרחים, התכנסויות וכיוצא באלה.

  ירידה משמעותית בתחומים שונים בפעילות העירייה שהתבטאה   2020נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בעקבות האמור חלה בשנת 

   מחד בירידה בעיקר בהכנסות העצמיות, שבגין חלקן נתקבל שיפוי ממשרד הפנים, ומנגד בצמצום פעילויות. 

 בהתאם להערכת הנהלת העירייה, לא צפויה כתוצאה מהאמור השפעה מהותית על תוצאות הפעילות הכספית בתקציב הרגיל ובתקציב  

      .2020הבלתי רגיל של העירייה בשנת 

 מוקדם לאמוד את הגירעון הצפוי לשנה זו אך הנהלת העירייה שוקדת על צמצומו על ידי התאמה מירבית של הפעילות לרמת ההכנסות.  

 העירייה מקבלת שיפוי מהמדינה לוויתורים שנדרשו בהטלת המסים ומשרד הפנים התיר נטילת הלוואות לכיסוי הגירעון שייווצר. 

   לא תהיה להערכת ההנהלה מהותית. 2020הנגיף על הדוחות הכספיים לשנת   בנסיבות אלו, השפעת התפרצות
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  1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה 
  ) אלפי ש"ח(

  

    
יתרה לתחילת  

 השנה 
בשנת  חיוב 

 החשבון 
סה"כ פטורים,  

 שחרורים והנחות 
העברה ל / מ  

 סה"כ חיובים נטו  חובות מסופקים 
סה"כ גביות בשנת  

 יתרה לסוף השנה   הדוח 
%   - יחס גביה ב 

 לכלל החיובים

     (פירוט ג)      (פירוט ב) (פירוט א)    שם החשבון  מס.
  

 א.  
  

                 חשבונות על בסיס חיוב שנתי 

                 ארנונה 1

 94.1% 12,469 199,077 211,546 ) 144( 38,442 237,841 12,291 ארנונה למגורים  1.1

 86.2% 26,958 169,100 196,058 ) 1,423( 14,311 189,719 22,073 ארנונה אחרת  1.2

 -  127,647 -  127,647 1,567 8,797 5,196 129,681 חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה  1.3

 68.8% 167,074 368,177 535,251 -  61,550 432,756 164,045 סה"כ ארנונה   

                    

 68.8% 167,074 368,177 535,251 -  61,550 432,756 164,045 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר   

                    

                 פעמי חשבונות על בסיס חיוב חד   ב.  

 63.8% 1,750 3,085 4,835 -  -  3,039 1,796 שכר דירה  2

 95.0% 2,219 41,982 44,201 -  589 42,851 1,939 עצמיות חינוך  4

 100.0% -  41,560 41,560 -  -  41,560 -  ** הטלי השבחה 8

 48.7% 35,339 33,503 68,842 -  -  38,560 30,282 הטלי פיתוח  9

 99.9% 7 5,814 5,821 -  -  5,837 ) 16( אגרות בניה  10

 1.9% 10,760 210 10,970 -  -  3,188 7,782 הטל ביוב  11

 74.1% 8,187 23,452 31,639 -  801 22,515 9,925 שלטים, אישורים וכו'  14

 -  13,419 -  13,419 -  -  ) 1,984( 15,403 חובות מסופקים וחובות למחיקה  17

 67.6% 71,681 149,606 221,287 -  1,390 155,566 67,111 פעמי - חשבונות על בסיס חיוב חדסה"כ   

                    

 68.4% 238,755 517,783 756,538 - 62,940 588,322 231,156 סה"כ בשנת הדוח   

 69.0% 231,156 515,159 746,315 -  52,013 579,347 218,981 שנה קודמת   

 69.6% 218,981 501,913 720,894 -  57,555 566,867 211,582 שנתיים קודמות   

  

  
  הוגדרו כמסופקים. 2012החובות המסופקים סומנו ע"י העירייה באופן ספציפי וקודדו במערכת הגבייה; בנוסף, חובות עד וכולל שנת *   

   מיליון ₪ שגויה ואינה משקפת את היתרה הנכונה. 158העירייה היתרה המופיעה במערכת הגביה ע"ס ** היטלי השבחה נרשמו על פי הגביה בפועל, שכן לטענת 
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  פירוט א  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה 

  ) אלפי ש"ח(

  

  חיובי ריבית והצמדה   חיוב ראשוני שם החשבון  מס.
 על השוטף 

  חיובי ריבית והצמדה  
 בגין חובות קודמים

 חיוב בשנת החשבון  חיוב (ביטול) נוסף 

              
           חשבונות על בסיס חיוב שנתי  א.  

           ארנונה 1

 237,841 1,447 436 335 235,623 ארנונה למגורים  1.1

 189,719 6,736 1,120 542 181,321 ארנונה אחרת  1.2

 5,196 -  5,196 -  -  חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה  1.3

 432,756 8,183 6,752 877 416,944 סה"כ ארנונה   

              

 432,756 8,183 6,752 877 416,944 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי  

              

           בסיס חיוב חד פעמי חשבונות על  ב.  

 3,039 ) 21( 1 20 3,039 שכר דירה  2

 42,851 ) 32( 30 15 42,838 עצמיות חינוך  4

 41,560 -  -  -  41,560 הטלי השבחה  8

 38,560 ) 2,496( -  2,025 39,031 *  הטלי פיתוח  9

 5,837 ) 33( -  1 5,869 אגרות בניה  10

 3,188 ) 290( -  683 2,795 *  הטל ביוב 11

 22,515 ) 1,567( -  490 23,592 *  שלטים, אישורים וכו'  14

 ) 1,984( ) 2,245( 261 -  -  חובות מסופקים וחובות למחיקה  17

 155,566 ) 6,684( 292 3,234 158,724 פעמי - סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד  

              

 588,322 1,499 7,044 4,111 575,668 סה"כ   

  

  
  
  בסוג שירות זה אין במערכת הגביה הפרדה של חיובי ריבית והצמדה בין החובות השוטפים לחובות קודמים. * 
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  פירוט ב  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה 

  ) אלפי ש"ח(ב

                  
                  

פטורים שנה   שם החשבון  מס.
 שוטפת 

פטורים שנים  
 קודמות 

מחיקת  
חובות/חובות  

 אבודים
סה"כ פטורים   הנחות מימון  הנחות על פי ועדה  הנחות על פי דין 

 שחרורים והנחות 

                  
               חשבונות על בסיס חיוב שנתי  א.  

               ארנונה 1

 38,442 -  161 38,281 -  -  -  ארנונה למגורים  1.1

 14,311 -  -  12,648 -  40 1,623 ארנונה אחרת  1.2

 8,797 -  -  -  8,797 -  -  חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה  1.3

 61,550 -  161 50,929 8,797 40 1,623 סה"כ ארנונה   

                  

 61,550 -  161 50,929 8,797 40 1,623 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי  

                  

               חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי  ב.  

                  

 589 -  -  -  -  -   589 עצמיות חינוך  4

                  

 801 -  -  -  -  -   801 שלטים, אישורים וכו'  14

                  

                  

 1,390           1,390 פעמי - סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד  

                  

 62,940 - 161 50,929 8,797 40 3,013 סה"כ   
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  פירוט ג  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  החייבים בגין ארנונות, הטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה מצב חשבון 

  ) אלפי ש"ח(

 סה"כ גביות בשנת הדוח  גבית פיגורים  גביה השנה  שם החשבון  מס.
          

       חשבונות על בסיס חיוב שנתי  א.  

       ארנונה 1

 199,077 7,140 191,937 ארנונה למגורים  1.1

 169,100 6,982 162,118 ארנונה אחרת  1.2

          

 368,177 14,122 354,055 סה"כ ארנונה   

          

 368,177 14,122 354,055 סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי חוזר   

          

       חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי  ב.  

 3,085 775 2,310 שכר דירה  2

 41,982 121 41,861 עצמיות חינוך  4

 41,560 -  41,560 הטלי השבחה  8

 33,503 -  33,503 *  הטלי פיתוח  9

 5,814 -  5,814 אגרות בניה  10

 210 -  210 *  הטל ביוב 11

 23,452 -  23,452 *  שלטים, אישורים וכו'  14

          

 149,606 896 148,710 פעמי - סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד  

          

 517,783 15,018 502,765 סה"כ   

  
   

  * בסוג שירות זה אין במערכת הגביה הפרדה בין גביה שוטפת לגביית פיגורים. 
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  פירוט ד  - 1לטופס  2נספח 
  2019 הדוח הכספי לשנת

  2019 בדצמבר 31דוח גביה ויתרות חייבים ליום  

  ) אלפי ש"ח(ב

  

 *מיםארנונה ו נתוני גביה 
    ארנונה כללית   

  2019   2018      

              ורים גבית פיג

      35,959   34,364   יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה

      ) 3,445(   376   חיוב / זיכוי נוסף 

      ) 1,162(   ) 1,567(   העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 

      1,811   1,556   חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה 

      ) 1,132(   ) 1,009(   זיכויים ומחיקת חובות הנחות, פטורים, 

      32,031   33,720   סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)

      13,793   14,122   גביה בגין פיגורים

      18,238   19,598   יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 

               

              גביה שוטפת 

      409,464   416,944   תקופתי שוטף מצטבר חיוב  

      834   7,807   חיוב / זיכוי נוסף 

      890   877   חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה 

      ) 49,869(   ) 51,744(   הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות 

      361,319   373,884   סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)

      ) 345,193(   ) 354,055(   גביה שוטפת 

      16,126   19,829   שוטפת  יתרת פיגורים לתקופה

               

      34,364   39,427   יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה 

   
   

             

      43.06%   41.88%   % גביה מהפיגורים 

      95.54%   94.70%   % גביה מהשוטף 

         91.26%   90.33%   % גביה מהסה"כ 
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  1לטופס  3נספח 
  מצב חשבון המלוות לפרעון

  2019 בדצמבר 31ליום 

  ) אלפי ש"ח(

  
  

מערכות       וביובמים   
 סולאריות

    סה"כ        אחרות   

  31.12.2019    31.12.2019  31.12.2019  31.12.2019   31.12.2018 31.12.2017 
  יתרות המלוות (קרן) שנתקבלו למעשה ונשארו  

 לפרעון בתחילת השנה                                        
19,341     2,000   241,549   262,890   249,684  198,419 

 99,680  30,000   34,000   34,000   -      -  סה"כ מלוות שנתקבלו במשך השנה

  19,341     2,000   275,549   296,890   279,684  298,099 

 48,415  16,794   17,145   13,990   111     3,044 תשלומים ע"ח קרן בלבד בשנת הדוח  - פחות  

 249,684  262,890   279,745   261,559   1,889     16,297 יתרת מלוות (קרן בלבד) לסוף השנה

 4,181  4,010   3,398   125   22     3,251 הפרשי הצמדה על הקרן שנצברו לסוף השנה *  - נוסף 

 253,865  266,900   283,143   261,684   1,911     19,548 עומס המלוות לסוף השנה כולל הפרשי הצמדה  ךס

                         
               

  
   (מדד ידוע).  2019נובמבר חישוב ההצמדה על המלוות נעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן לחודש   * 

  
 

                         
  2019   2018  2017            

                        סכום פרעון כלל המלוות 

                  סכום פרעון המלוות בתקציב הרגיל בשנת הדוח: 

            48,415   16,794     17,145 קרן 

            4,098   4,290     4,882 ריבית 

            10,674   882     901 הצמדה  

            63,187   21,966     22,928 סה"כ  

                        

                         

                        :  2התאמה לטופס 

                17,162     18,250 בסעיף פרעון מלוות 

                4,805     4,678 בסעיף מפעלי הביוב 

                21,966     22,928 סה"כ 

                        
  
  

 להלן תחזית פרעון המלוות (קרן והצמדה): 
                       

                      20,668 שנה ראשונה 

                      23,164 שנה שניה 

                      24,071 שנה שלישית 

                      23,520 שנה רביעית 

                      23,512 שנה חמישית 

                      168,208 שנה שישית ואילך 

  283,143                      
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  2לטופס  1נספח 
  תקבולים ותשלומים  - ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 

  לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

  2019 לשנת הכספים

  ) באלפי ש"ח(

  
 הביצוע     נטו הסטיות   הביצוע    התקציב    שינויים    תקציב מקורי  תקבולים ותשלומים כללי - חלק א'   

 2018   מעל    מתחת                     

                              

 816,055   11,095       859,633   848,538   5,106   843,432 הכנסות   

 814,549   ) 9,850(       858,388   848,538   5,106   843,432 הוצאות   

 1,506   1,245       1,245   -   -   - עודף בשנת הדוח   

                              

                              

 % מסה"כ   הביצוע      נטו הסטיות   % מסה"כ    הביצוע    התקציב  הכנסות לפי מקורות  -חלק ב'   

     2018   מעל    מתחת                 

                              

                           הכנסה עצמית  1

 65.79%   536,855   1,968      64.00%   550,196   548,228 גביה ישירה  1.1

 0.44%   3,622   3,111       1.37%   11,741   8,630 הכנסות מריבית, שונות ובלתי רגילות  1.2

 2.23%   18,235       6,185   2.64%   22,663   28,848 העברה מקרנות פיתוח  1.3

    585,706   584,600   68.01%   6,185   5,079   558,712   68.46% 

                           שלה הכנסות מהממ 2

 31.45%   256,611   12,155       31.97%   274,822   262,667 השתתפות משרדי ממשלה  2.1

 0.09%   732   46       0.02%   211   165 מענקים מיוחדים  2.5

    262,832   275,033   31.99%       12,201   257,343   31.54% 

                              

 100.00%   816,055   17,280   6,185   100.00%   859,633   848,538 סה"כ הכנסות לפי מקורות   
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  המשך  - 2לטופס  1נספח 
  תקבולים ותשלומים  - ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 

  לפי מקורות הכנסה וסוגי הוצאה

  2019פים לשנת הכס

  ) אלפי ש"ח(ב

  
  

 % מסה"כ   הביצוע      נטו הסטיות   % מסה"כ    הביצוע    תקציב    סוג ההוצאההוצאות לפי   –חלק ג'   
     2018   מעל    מתחת                   
                                

 45.05%   366,931   4,608       44.55%   382,399   377,791   משכורות ושכר  1

 4.50%   36,716   844       4.22%   36,213   35,369  אחזקה ומנהל (למעט הוצאות מימון)   2

 0.27%   2,201   163       0.26%   2,268   2,105   הוצאות מימון  3

 31.14%   253,620   169       31.72%   272,254   272,085   הוצאות תפעול  4

 15.94%   129,849   2,595       16.46%   141,285   138,690   השתתפויות ותמיכות  5

 0.40%   3,265   1,041       0.12%   1,041   -    הוצאות חד פעמיות  6

 2.70%   21,966   430       2.67%   22,928   22,498   פרעון מלוות  7

                                
                                
 100.00%   814,549   9,850       100.00%   858,388   848,538   סה"כ הוצאות   
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  2לטופס  2נספח 
  הוצאות לפי שירותים ויעודים לעומת הכנסות  - ניתוח הביצוע של התקציב הרגיל 

  2019 מיועדות ובלתי מיועדות לשנת הכספים

  ) אלפי ש"ח(ב

  
  עודף (גרעון)   הוצאות   הכנסות   מספר הפרק   

 הסטייה נטו לפי לפי סטיות ביצוע תקציב  סטיות ביצוע תקציב  הוצאות  הכנסות  פרקי התקציב 
 עודף (גרעון)  ביצוע תקציב  (מעל) מתחת      מעל (מתחת)           

                       א. הכנסות והוצאות מיועדות 

 1,030 ) 59,519( ) 60,549( 1,030 59,519 60,549       6   . הנהלה וכלליות 1

 ) 3,142( ) 129,793( ) 126,651( ) 3,372( 148,905 145,533 230 19,112 18,882 7 2 . שירותים מקומיים 2

 4,202 ) 192,756( ) 196,958( ) 6,814( 541,861 535,047 11,016 349,105 338,089 8 3 . שירותים ממלכתיים 3

 ) 1,883( 7,981 9,864 ) 74( 21,454 21,380 ) 1,809( 29,435 31,244 9 4 . מפעלים4

 ) 3,694( ) 52,245( ) 48,551( ) 620( 86,649 86,029 ) 3,074( 34,404 37,478 99 5 רגילים . בלתי  5

 ) 3,487( ) 426,332( ) 422,845( ) 9,850( 858,388 848,538 6,363 432,056 425,693     סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות 

                        

                       ב. הכנסות בלתי מיועדות 

 4,686 427,366 422,680       4,686 427,366 422,680   1 . גביה ישירה 1

 46 211 165       46 211 165   1.19 . מענקים כלליים 2

 4,732 427,577 422,845       4,732 427,577 422,845     סה"כ הכנסות בלתי מיועדות 

                        

 1,245 1,245 - )9,850( 858,388 848,538 11,095 859,633 848,538     סה"כ כללי 

                       

 1,245                   אי איזון תקציבי הסטיה נטו עודף (גרעון)
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  2לטופס  3נספח 
  מסגרת משרד הפנים ממוין לפי  - דוח ביצוע התקציב הרגיל 

  2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

  ) באלפי ש"ח(

  
                            
 % מסה"כ   2018ביצוע   עודף (גרעון)  % מסה"כ   ביצוע  תקציב  הסעיף  
                         הכנסות   
 44%   359,483   3,222   43%   367,922   364,700   ארנונה   

 6%   51,001   1,753   6%   52,753   51,000   הנחות בארנונה (*)   

 16%   127,005   )3,006(   15%   129,522   132,528   יתר עצמיות   

 24%   192,143   9,814   24%   204,745   194,931   משרד החינוך  

 7%   56,330   2,556   7%   62,046   59,490   משרד הרווחה  

 1%   8,138   )215(   1%   8,031   8,246   משרדים אחרים  

 0%   732   46   0%   211   165   מענקים מיוחדים  

 3%   21,223   )3,075(   4%   34,403   37,478   תקבולים אחרים   

 100%   816,055   11,095   100%   859,633   848,538   סה"כ  ללא כיסוי גרעון מצטבר  

                            

     816,055   11,095       859,633   848,538   סה"כ הכנסות  

                            

                         הוצאות   

 14%   116,746   4,488   14%   122,707   127,195   משכורות ושכר כללי  

 21%   169,577   )5,849(   21%   183,111   177,262   פעולות כלליות   

 28%   227,804   )9,686(   28%   237,860   228,174   שכר חינוך  

 17%   136,396   2,505   17%   143,628   146,133   פעולות חינוך  

 3%   22,381   590   3%   21,832   22,422   שכר רווחה  

 8%   63,604   )780(   8%   70,260   69,480   פעולות רווחה   

 3%   21,966   )430(   3%   22,928   22,498   פרעון מלוות   

 0%   2,201   )163(   0%   2,268   2,105   מימון   

 0%   2,872   1,228   0%   1,041   2,269   חד פעמיות    

 6%   51,001   )1,753(   6%   52,753   51,000   הנחות בארנונה (*)   

 100%   814,549   )9,850(   100%   858,388   848,538   סה"כ  ללא כיסוי גרעון מצטבר  

                            

     814,549   )9,850(       858,388   848,538   סה"כ הוצאות  

                            

     1,506   1,245       1,245   -    עודף (גרעון)  

                            
  

    (*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין ופטורים. לא ניתנו הנחות מימון.     
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  חלק א  2לטופס  4נספח 
  2019 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  נתוני כח אדם והוצאות שכר

  
  (באלפי ש"ח) 

  
     שנה קודמת                שנה נוכחית           
 שכר ממוצע   הוצאות שכר   מצבת משרות    שכר ממוצע    הוצאות שכר    מצבת           
 בפועל   לבפוע   כוח אדם   בפועל   בפועל      משרות כח אדם    תקן     ן  תק  

 לשנה למשרה    )66(דוח    *  בפועל   לשנה למשרה    )66דוח (   ממוצעת    כח אדם רשותי    כח אדם  ייעודי  משרה סוג 
                                

 158.27   224,320   1,417   162.38   234,141   1,441.95   1,540.00     חינוך עם תקן 
 158.27   2,893   18   162.38   3,367   20.74         ינוך ללא תקן ח

 158.27   227,213   1,436   162.38   237,508   1,462.69   1,540.00     סה"כ חינוך 
                                

 179.35   21,313   119   179.48   21,545   120.04   126.00     ה עם תקן רווח
 179.35   268   1   179.48   287   1.60         רווחה ללא תקן 

 179.35   21,581   120   179.48   21,832   121.64   126.00     ה"כ רווחה ס
                                

 345.24   12,172   35   331.72   14,609   44.04   33.00     יתר המשרות בכירים עם תקן 
 -    -    -    -    -    -    -      תקן  ללא יתר המשרות בכירים  

 345.24   12,172   35   331.72   14,609   44.04   33.00     סה"כ יתר המשרות בכירים
                                

 160.61   65,783   410   162.54   66,591   409.68   489.00     המשרות אחרים עם תקן יתר  
 160.61   4,083   25   162.54   4,171   25.66   -      יתר המשרות אחרים ללא תקן 

 160.61   69,867   435   162.54   70,762   435.34   489.00     סה"כ יתר המשרות אחרים
                                

 174.46   82,039   470   178.09   85,371   479.38   522.00     סה"כ יתר המשרות 
                                
                                

 163.28   330,833   2,026   167.03   344,711   2,063.71   2,188.00     סה"כ 
                                

 680.83   824   1   729.79   2,131   2.92   -      ים   נבחר
 137.73   31,728   230   133.01   31,891   239.76   -     נסיונרים פ
 -    279   -    -    250   -    -      וצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכיריםה

 -    5,293   -    -    3,064   -    -      הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים
 163.42   368,957   2,258   165.65   382,047   2,306.39   2,188.00     סה"כ עובדים בתקציב רגיל 

                                
 163.42   368,957   2,258   165.65   382,047   2,306.39   2,188.00     ה"כ כללי ס

             
           

__________________________  
           * מעוגל למספר השלם הקרוב ביותר 
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  חלק ב  2 סלטופ 4נספח 
  2019 בדצמבר 31דוח השכר לפי פרקי תקציב לשנה שנסתיימה ביום 

  (באלפי ש"ח) 
  

     הפרש    2019ביצוע    2019תקציב       
     ר עלויות שכ   * מספר משרות   ר עלויות שכ   * 66מס' משרות    ר עלויות שכ   * מספר משרות      
                           הנהלה וכלליות  6  
     ) 116(   -   2,131   3   2,015   3 נבחרים  61  
     650   5   11,039   52   11,689   57 מנהל כללי  61  
     280   1   8,436   42   8,716   43 מנהל כספי  62  
     814   7   21,606   96   22,420   103 סה"כ הנהלה וכלליות     
                           שירותים מקומיים 7  
     1,496   2   9,775   56   11,271   58 תברואה  71  
     165   4   4,645   26   4,810   30 שמירה ובטחון  72  
     1,832   8   6,336   31   8,168   39 תכנון ובנין עיר  73  
     253   1   9,209   60   9,462   61 נכסים ציבוריים  74  
     47   -    3,971   22   4,018   22 שרותים עירוניים שונים  76  
     70   -    217   1   287   1 שירותים חקלאיים  79  
     3,863   15   34,153   196   38,016   211 סה"כ שרותים מקומיים    
                           שרותים ממלכתיים 8  
     396   1   4,979   23   5,375   24 מנהל החינוך  811  
     ) 11,214(   77   234,013   1,439   222,799   1,516 חינוך  812  
     ) 1,324(   6   26,463   160   25,139   166 תרבות  82  
     526   4   21,896   122   22,422   126 רווחה  84  
     185   1   393   3   578   4 קליטת עליה  86  
     ) 35(       737   4   702   4 איכות סביבה  87  
     ) 11,466(   89   288,481   1,751   277,015   1,840 סה"כ שרותים ממלכתיים     
                           מפעלים 9  
     212   -    745   4   957   4 נכסים  93  
     117   4   2,073   12   2,190   16 תחבורה  94  
     139   1   2,134   7   2,273   8 מפעלי ביוב  97  
     2,160   9   -    -    2,160   9 מפעלים אחרים 98  
     2,628   14   4,952   23   7,580   37 סה"כ מפעלים    
                                
     ) 95(   ) 2(   32,855   240   32,760   238 לאים גימ    
                                
     )4,256(   123  **       382,047   2,306   377,791   2,429 סה"כ כללי     
                                

    
  נתוני המשרות מעוגלים למספר השלם הקרוב ביותר.   *

   ₪. אלפי   3,314הסך הנ"ל כולל פיצויים בסך ** 
                    

 
                
 הפרש עלויות    2019ביצוע    2019תקציב  רכישת שרותי כוח אדם     
   מס' שעות העסקה  עלות כוללת    מס' מועסקים העסקה מס' שעות   עלות כוללת    מס' מועסקים      
         45,469   18       45,469   18 יועצים חיצוניים ושירותי קבלן     

  
 -  
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  2לטופס  5נספח 
  2019 בדצמבר 31התפלגות מרכיבי השכר לשנה שנסתיימה ביום 

  (באלפי ש"ח) 
  
  
  
  

 סוג תשלום 
 2019   2018

 % מסה"כ    ביצוע   % מסה"כ    ביצוע 

                 

 53.76%   198,354   53.55%   204,582  שכר משולב כולל הפרשי שכר   

 6.37%   23,512   7.35%   28,099  רשומות  - שעות נוספות  

 1.51%   5,572   0.87%   3,314  פיצויי פיטורין 

 2.46%   9,093   2.46%   9,392  אחזקת רכב 

 8.01%   29,571   7.18%   27,439  תשלומי פנסיה 

 6.76%    24,960    7.14%    27,283     ועוד הבראה, ביגוד, טלפון, קצובת נסיעה  - תשלומים שונים 

 78.89%   291,060   78.55%   300,109  סה"כ שכר ותשלומים 

                 

 3.30%   12,176   3.36%   12,822  תשלומי ביטוח לאומי מעביד 

 12.00%   44,275   12.24%   46,763  קופת גמל מעביד, קרן השתלמות 

 5.81%   21,446   5.85%   22,353  מס שכר ומס מעסיקים 

 21.11%   77,897   21.45%   81,938  סה"כ נלוות 

                 

 100.00%   368,957   100.00%   382,047  סה"כ כללי 

                 

                 

                 
    2לטופס  1התאמה בין הוצאות השכר הנ"ל לבין הוצאות השכר בנספח 

   
      

   2019      2018    

    368,957      382,047    - החודשיים  66שכר ומשכורות לפי דוחות סה"כ 

     -        352    2019הפרשה לימי מחלה 

    ) 1,308(      -   2013-2017הפרשה לימי מחלה 

    ) 607(      -   2018- ששולמו ב 2017הפרשי שכר 

    ) 110(      -   סיום יחסי עבודה 

    366,932      382,399  2לטופס  1הוצאות שכר לפי נספח 
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  2לטופס  6ח נספ
  2019 הדוח הכספי לשנת

  ארנונה כללית

  ניתוח תעריפים למ"ר בשקלים חדשים 

                    

                  

 2017   2018   2019   הסקטור 

 תעריף     תעריף    תעריף    תעריף      

 משוקלל   משוקלל   משוקלל   מינימום(*)    

                  

 48.99   50.09   50.26   34.89   מגורים מבנה 

 209.56   210.66   213.97   68.50   משרדים שירותים ומסחר 

 1,349.05   1,378.42   1,382.67   465.79   בנקים וחברות ביטוח 

 103.32   101.38   104.89   24.97   תעשיה 

 89.11   91.79   95.07   46.24   מלאכה 

 0.12   0.13   0.13   0.01 למ"ר חקלאית אדמה 

 10.87   11.78   11.79   0.01 למ"ר קרקע תפוסה 

 22.16   22.64   22.71   1.43   חניונים 

 18.61   15.70   15.69   0.10 למ"ר מבנה חקלאי 

 107.65   122.89   87.03      נכסים אחרים

                  

                  

 
                  

   )  2019(*)  תעריף המינימום כפי שנקבע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 
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  3לטופס  1נספח 
  2019 ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל לפי פרקי התקציב לשנת הכספים

  ) באלפי ש"ח(

 גרעונות- סטיה  עודפים- סטיה                               
 עקב עקב עקב עקב עודף  עודף  עודף  המצטבר הביצוע 2019הביצוע בשנת  31.12.2018 הביצוע עד יב  התקצ מס'   הפרק התקציבי  סה"כ תב"רים מספר

 הוצאות  הכנסות   הוצאות  הכנסות  (גרעון) הוצאות   הכנסות               המאושר פרק   תב"רים    
 מעל מתחת  מתחת  מעל נטו  ברוטו ברוטו הכנסות  הוצאות  הכנסות  הוצאות  הכנסות  הוצאות          סגורים  פתוחים

                                      

 -  7 7 -  -  -  -  13 13 13 13 -  -  20 61 מנהל כללי 1 -  1

 -  77 77 -  -  -  -  6,944 6,944 540 540 6,404 6,404 7,021 62 מנהל כספי 3 1 2

                                      

 -  231 141 -  )90( 90 -  9,385 9,475 139 469 9,246 9,006 9,616 71 תברואה  3 -  3

 -  1,143 1,143 -  -  -  -  13,785 13,785 3,012 3,012 10,773 10,773 14,928 72 שמירה ובטחון  6 1 5

 -  6,798 10,468 -  3,670 546 4,216 498,197 494,527 12,844 6,753 485,353 487,774 504,995 73 תכנון ובנין עיר  9 -  9

 -  14,509 15,973 -  1,464 156 1,620 213,962 212,498 22,268 24,423 191,694 188,075 228,471 74 נכסים ציבוריים  41 9 32

 -  63 5,236 -  5,173 -  5,173 63,544 58,371 497 2,135 63,047 56,236 63,607 77 פיתוח כלכלי 3 1 2

                                      

 -  39,708 22,448 58 )17,202( 17,638 436 404,720 421,922 68,280 86,355 336,440 335,567 444,370 81 חינוך 23 9 14

 -  1,697 1,641 682 626 72 698 52,546 51,920 9,758 4,248 42,788 47,672 53,561 82 תרבות 13 3 10

 -  436 423 -  )13( 13 -  11,727 11,740 1,402 763 10,325 10,977 12,163 84 רווחה 5 -  5

 -  1,511 842 -  )669( 669 -  589 1,258 173 628 416 630 2,100 85 דת 2 -  2

 -  2,476 2,065 -  )411( 563 152 32,952 33,363 3,956 3,595 28,996 29,768 35,428 87 איכות הסביבה  10 1 9

                                      

 15,045 3,575 1,424 15,045 )2,151( 2,151 -  120,860 123,011 3,629 16,299 117,231 106,712 109,390 93 נכסים  9 3 6

 -  5,751 6,088 -  337 -  337 3,626 3,289 457 899 3,169 2,390 9,377 94 תחבורה 4 1 3

                                      

 15,045 77,982 67,976 15,785 )9,266( 21,898 12,632 1,432,850 1,442,116 126,968 150,132 1,305,882 1,291,984 1,495,047   סה"כ  132 29 103

 15,045 719 719 15,045       298,569 298,569         284,243   תב"רים שנסתיימו  29 29 - 

 -   77,263 67,257 740 )9,266( 21,898 12,632 1,134,281 1,143,547 126,968 150,132 1,305,882 1,291,984 1,210,804   סה"כ נטו  103 -  103
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  דוח תמיכות והשתתפויות 
  2019 דוח כספי לשנת

  תנו ע"י הרשותיהשתתפויות ותמיכות שנ

  2019 בשנת

  
  (באלפי ש"ח) 

       

          

 ביצוע בפועל   התקציב   שם הגוף הנתמך או המתוקצב  

      
       השתתפות לפי חוקים ותקנות   

  599                     650                   הג"א ארצי   

  396                     400                   איגוד ערים לניקוז   

  872                     871                   איגוד ערים לאיכות הסביבה   

  132                     156                   איגוד ערים לתברואה   

  336                     340                   מרכז השלטון המקומי   

  4,515                   4,515                 המועצה הדתית   

  6,850                  6,932                 סה"כ   

       
       השתתפות לפי הסכם   

  1,880                   1,880                 שירות וטרינרי רעננה   

  57                       57                     השתתפות באשכול   

  50                       40                     השתתפות בשכר שופטים   

  12                       12                     יחידה מאומצת   

  1,999                   1,989                 סה"כ   

          

       ספר ותאגידים עירוניים בתי  השתתפות במתנ"סים,  

  1,935                   1,935                 תאגיד תרבות עירוני   

 939   760 פעולות תרבות   

  661                     700                   אחזקה  - בית ספיר   

 3,535   3,395  סה"כ   

          

  1,923                   1,897                 השתתפות חינוך   

          

 67,415   66,352  השתתפות רווחה   

          

       תמיכות במסגרת ועדת תמיכות   

  6,099                   6,195                 ספורט   

 711   930 עמותות וגופים שונים   

 6,810   7,125 סה"כ   

          

  52,753                 51,000               הנחות ארנונה   

          

  141,285               138,690             סה"כ   

          

       ריכוז  

  6,850                   6,932                  השתתפות לפי חוקים ותקנות   

  1,999                   1,989                 השתתפות לפי הסכם   

 3,535   3,395 בתי ספר ותאגידים עירוניים  השתתפות במתנ"סים,  

  1,923                   1,897                 השתתפות חינוך   

 67,415   66,352  השתתפות רווחה   

 6,810   7,125 תמיכות במסגרת ועדת תמיכות   

  52,753                 51,000               הנחות ארנונה   

 141,285   138,690 סה"כ   

      
  
  



 

     
   

 
     3 טיוטא

  

  

  

  

  

  סבא -כפר  ייתעיר

  

  

  דוח  הביקורת  המפורט 

  2019לשנת   
  

jlsarael
ביקורת שקוף
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  נים יתוכן העני
  

 עמוד 
     

 3   דוח רואי החשבון המבקרים  
      

 4   העיריהנתונים כלליים על  פרק א'
      

 7 הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה  פרק ב'
      

 8 ורת שנים קודמותביקו בועלהש  יםליקוימעקב אחר תיקון  פרק ג'
      

  תחומי פעילות שבוקרו השנה פרק ד'
     

 10 התקציב הרגיל   1ד. 
    
 12 שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים   2ד. 
    
 14 יתרות חוב נבחרים ועובדים   3ד. 
    
 15 חלקית קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה הקצאת   4.ד 
    
 20 ארנונה ושא נב הבדיק  5.ד 
    
 25  בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים  6ד. 
 25 מערך הגביה   .א6ד.   
  29  הנחות ארנונה   .ב6ד.   

 30 השתתפות בתקציב הג"א   ג.6ד.   
 32 השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי   ד.6ד.   
 33  נושאים אחרים   ה.6ד.   
    

 39  ב הדוח לתוש נספח

      

  
  
  



  בון אי חש ו שרד ר מ   ן א חנא סלמ 
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  לכבוד 

  נאסה   גב' תמי

  מ.מ. מנהלת אגף בכיר לביקורת והממונה על החשבונות 

  משרד הפנים 

  ירושלים 
 
  , נ"ג
  

  2019דוח ביקורת מפורט לשנת   - סבא-כפרעיריית  הנדון:    

  

  הביקורת ברשות המקומית נערכה בהתאם להנחיות המקצועיות ולתוכנית הביקורת שנמסרו לנו. 

  

בדיקתנויוצ רט  פומהת  רוק הבי  בדוח במהלך  שהועלו  הממצאים  ואשר    נו  המקומית  ברשות 

  חריגה מהנחיות המחייבות את הרשות המקומית. מצביעים על 

  
  
  
  
  
  MBAסאמר סלמאן, רו"ח   2020  דצמברב 10, וף הגלילנ
   

  חנא סלמאן, משרד רואי חשבון   
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  פרק א' 

  נתונים כלליים על העירייה 

    .ריע  לי ניציפמעמד מו  1א.

  . 2014שנת אז ות איתנה משר    

  דונם.   14,200  וטיפח ששט  

  '. סבא- כפר רק היישוב '  יישובים בתחום השיפוט   2א.

  ). 2019(נכון לחודש אוקטובר     110,538  מספר התושבים  3א.

  . 33,989  מספר בתי אב   

  .8  אקונומי-דירוג סוציו  

  . )12/2018כהונה: תחילת (   רפי סערמר   ראש העיר המכהן  4א.

  הרוש דני  מר ) 1(  :  רכשבסגנים   לראש העיר ם ינסג  5.א

  ; (ברוטציה) מר אורן כהן - ו  הנדין- רוגמר עילאי הרס) 2(      

  . בפועלכסגן ר אורן כהן מ מכהן דוח זההוצאת יום  ב           

  איתן צנעני. ר מא שכר: א מקום וסגן ללממל    

  .בנוסף לראש העיר חברים  20  ייה מועצת העירחברי   6א.

  : 2019ת הועדות ומספר הישיבות בשנת  להלן רשימ  ה ייועדות העיר  7א.

 
  מספר 

  חברים 
  מספר 
    ת ישיבו

  ר פמס
  ם חברי

  פר סמ
  ישיבות 

  17  15 בניה ועדת משנה לתכנון ו  .21   9  11 מכרזים *   .   1

  4  6 שימור אתרים   .22   8  12 כספים *   .2

  10  4 התקשרויות   .23    4  15  *  שק לשעת חירום מ  .3

  2  15 ועדה לגיוס לצה"ל  .24   4  10 ביטחון *   .4

  3  30 שואה הלעניין שורדי ועדה   .25    4  9  ביקורת *   .5

  -   30  ייםעסקים קטנים ובינונ  .26    7  9  ה * נ וארנת חונה  .6

  2  14 דיור ציבורי   .27   4  25 בטיחות בדרכים *   .7

  2  23  בסיכוי ילדים ועדה ל  .28   4  37 קידום מעמד הילד *   .8

  3  29  ט פור ס  תועד  .29   4  20 * חינוך  .9

  3  24  נגישות   .30   6  11 איכות הסביבה *   .10

  -   25  ערים תאומות ו י חוץ. קשר31   5  12 * והוללכ וא  םסמימאבק ב   .11

  3  30  רווחה   .32   4  13  מיגור האלימות *   .12

  1  8  ועדת שמות   .33     - אין-  חקלאות *   .13

  3  29  תרבות   .34   7  4  תמיכות *   .14

  1  19  שקיפות   .35   3  8  *  קליטת עליה   .15

  1  19  קידום צעירים   .36   3  5  *  געי טרורהנצחת נפ  .16

  -   13    הקמת מכללה אקדמית   .37   4  3  * ה *נונאר  ערר  .17

  6  19  תחבורה   .38   4  4  * ועדת השקעות **  .18

  2  21  מינהלת גמלאים   .39   3  6  * ** הקצאת מקרקעין   .19

  7  11  ה מקומית עונת  .40   4  23  ה יובנ ועדה מקומית לתכנון   .20

___________________  
  רות שלתדיס ב להתכנ . ועדות אלה חייבות חדש) סח יות (נוירהעת  וד קפ תן לפי ובה למנודות שחעו  * 

  אחת לשלושה חודשים לפחות.   

  .1976- חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"וועדה שחובה למנותה לפי   **

  נים.   פהרי מנכ"ל משרד ן לפי חוזתונ מלועדות שחובה   ***
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  :2019ר במטשהתחילה בספ – פ" תש דיםוימל הלשנת נתונים   מוסדות חינוך   8א.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(אשתקד   תיקי משפחות 3,122מחלקת הרווחה טופלו ב 2019שנת ב  חהווחלקת הרלמת יופנ  9א.

  .  ם)יקית  4,423

  להלן מספר התיקים שטופלו, לפי הנושאים העיקריים:   

   2019 2018 

 2,426 635 *  בעיות זקנה  ■

 77 65 קה צובמ  רעוחינוך, גידול ילדים ונ  ■

 119 131 יהול משק בית של הורים ונ יתפקוד לקו ■

 180 235 דות יתמות ובדיד הוריות, ות חמשפח ■

 373 422 בעיות אבטלה והכנסה  ■

 248 245 בעיות אישות ואלימות במשפחה  ■

 8 16  בעיות דיור  ■

 53 55 התמכרויות, סמים ואלכוהול ■

 208 205 פיגור שכלי  ■

 422 486 קום ושי  תוכנ  תבעיו ■

 171 485  ת או כרוניות אקוטיו תמחלו ■

 112 104 מחלות נפש  ■

   26   38 ראח  ■

  423,4  122,3 סה"כ  

  מוסד לביטוח אחריות הל רו  הועב  2019בחודש יוני  ם סיעודיים שפליכולל מטו  )*(

  בנושא זה.  ל ידי העיריה ע ים, ולכן הירידה בכמות התיקים המטופל לאומי

  
 כיוסוג המוסד החינ

   פרמס
 מוסדות

  מספר
 ם תלמידי

 4,869 183 גני ילדים  

  10,189 22  בתי ספר יסודיים 

 3,838 8  ספר חטיבת ביניים  יבת

   3,711 10  כוניים ית ספר  יבת

    22,607    סה"כ 
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  ן:ט כלהל פורכמ, נושאים נישל ב ית תשומת הליננכללה הפ   ת רואי החשבון עד תווח  10א.

הח  . 1 העיסופקים  המ   ותוב היקף  של  למחיקה  כפי  והחובות  רייה, 

ע הנשהוערכו  ידי  ב  ,הלתהל  שהם   141,066  מסתכם  ש"ח,    אלפי 

ארנונ   סךמ  59%  - כ בגין  והיטהחייבים  אגרות  ליום ה,    לים 

31.12.2019 .  

  נגד העיריה. וגשו  ה תביעות ש  בגיןת יו תלו תו יו. לנושא התחייב 2

  

בגי לתוש  הדוח  פרסום הדוח לתושב  11א. תון  יעב  24.10.2019  ביוםפורסם    2018  ת שנן  ב 

"ירוק   בשרון"וממקרשת    –המקומי  וונים    25.10.2019ביום  , 

  .קול הכפר" יתון המקומי "בע

      
   

  

  :ביקורת ייינ נעה לעדוו הת ולהלן פרטים אוד  רת ביקוה לענייני עדו  12א.

  ת ו רעה  אל  /    כן   ל והשא / נו נ  

1 .  

  א. האם בחרה הרשות ועדת ביקורת? 
  ?דההוע הוקמה תימ ב.
  :הכיןש תחות הביקורבדוהועדה דנה ם האג. 

  2017ת לשנ דוח – ניםפה מבקר - 
  
  
  2018נת דוח לש – ניםפה מבקר - 
  2017דוח לשנת  – משרד הפנים - 
  2018לשנת דוח  – משרד הפנים - 
    ההמדינ קרמב - 

  ןכ
  
  

  כן
  
  

  כן
  כן
  כן

  לא

  
  מועצת העיר. החלטת  – 06.02.2019

  
ערך נ 17.03.2019ב  1' סמה דעות הובבישי

(עקב   מתד הקוהמלצות הוועדה דיון על 
  ).ת העיר צעמו קדנציה חדשה של

   12.06.2019- ב 2בישיבה מס' 
 17.03.2019- ב 1בישיבה מס' 

 25.12.2019- ב 4מס'  יבהביש
)1 (  

    כן  ק?חו תאם להבהרכב הועדה  האם  . 2

3 .  

למליאת  התילצו הגישה את המועדה ההאם 
  : קורת שליהב דוחהרשות ל

  2017ת דוח לשנ –ים ר הפנבקמ - 
  2018דוח לשנת  –הפנים מבקר  - 
  2017דוח לשנת  –פנים רד המש - 
  2018דוח לשנת  –נים משרד הפ - 
    הינדמהמבקר  - 

  
  

  כן
  כן
  כן
  כן

  לא

  
  

  15.05.2019 ב רהעיצת עדיון במו
  07.08.2019ת העיר ב צועבמדיון 

  15.05.2019יון במועצת העיר ב ד
  04.12.2019ב יר ועצת העמן בדיו

)1 (  

4 .  

ן  אחר תיקות מעקב האם הועדה מנהל
  לה: ורת שהעות הביקויישום המלצהליקויים 

  2017+2018לשנים  יםר הפנמבק - 
  2017+2018לשנים  ניםפמשרד ה - 
    ינהדמבקר המ - 

  
  

  כן
  כן

  לא

  
  
תיקון לריות הצוות אחב נוהיעקב מה

  ם, בראשות מנכ"ל העיריה.ליקויי
)1 (  

5 .  
ות מה דיון בדוחת קיישוהרהאם מועצת 

ת ועדת לצורכו ברשות ובהמ הביקורת שנע
  יקורת?הב

  
  כן

  
  רט לעיל. כמפו

  : ההער

  . סבא- כפר  לעירייתהתייחסות  ה תהי אל 2019לשנת בדוח מבקר המדינה   )1(
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  'ק ברפ

  ה נורת השביקו בלועשהריים קי הממצאים הע

  

  ] אמצהמופיע בו מ בדוח   רקפ ול מודע[בסוגריים מרובעים: הפניה ל
  

  
 ביצוע התקציב הרגיל 

    מועצת העיר אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק. . 1

  ].א1.פ/ד 10[ע/  ]115-19[

  

  ארנונה ומים 

סוג נכס עם תעריף בצו  דוק בע להםשנק מבלינכסים בארנונה  פר סוגי ה מס יבחי העירייה   . 2

    ה.הארנונ

  ] 1ב..5פ/ד. 23[ע/  ]119-19[

יון השונים מקודי האפיון  סוגי נכסים שלהם נרשמו קודי אפספר מבמערכת הגביה נמצאו  . 3

   שנקבעו על ידי משרד הפנים.

  ] 2ב..5פ/ד. 24[ע/  ]120-19[

  

  ניהול נכסים ובטיחות 

, הלהקצא בי הטיפול בבקשהל שסמלית,  מורהו בתקצאות מקרקעין ללא תמורה אהב . 4

    הפרסום, והדיון בבקשה נעשים שלא בשמירה על הוראות הנוהל. 

 ] 1ד..4ד.פ/ 17[ע/  ]116-19[

רה או בתמורה סמלית, מתחיל את השימוש  לעתים, הגוף מקבל הקצאת המקרקעין, ללא תמו . 5

  .הי בין העירנו לה בי צת העיר ובטרם נחתם החוזת מועבטרם נתקבל אישור מליאבנכס 

  ] 1ד..4ד.פ/ 17[ע/  ]117-19[
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  פרק ג' 

  מותם קודורת שני שהועלו בביקליקויים קב אחר תיקון עמ
  

  הפרק)   המשךב * ב  יים שסומנו(ראה תגובת העירייה לליקו

  ] הממצאבדוח בו מופיע   רקפ ול דמו עלהפניה ם: עיבמרו ים  י[בסוגר

  

  קן /ות וי הליק
  / לא תוקן

 ית תוקן חלק
  ארנונה ומים 

 תוקן  יזוזי חובות. שלא כנדרש בנוהל קהעירייה ביצעה קיזוזי ארנונה לעמותות שונות  . 1

  רגיל ב ההתקצי עצויב

  תוקן   תקציב כח האדם בהג''א מנוצל באופן חלקי.   . 2

וחים העירייה מבצעת פיקוח חלקי על הגופים הנתמכים מתקציבה, ולא מתקבלים דיו . 3

 ים הנתמכים.פוכה של הג התמיספי תקופתיים לגבי השימוש בכ 

העירייה: בגופים  [תגובת  עומק  וביקורת  פיקוח  מבצעת  שנה  נתמכים  העירייה  כל   ,

שונים. בתחומים  עמותות  עמותות  גבל  לגבי מספר  ל  י  תמיכה מעבר    250המקבלות 

עבודת בקרה  כמו כן, מבוצעת  ווחים חצי שנתיים.  העירייה דורשת לקבל די  ,₪אלפי  

 ]בכל העמותות. ם הפעילות הנתמכתוקי   יבלגעיים והמקצ חים ת של המפקשוטפ

 לא תוקן 

  חייבים 

בסך  יתרת   . 4 כוללת חובות מסופקים  כ  127,647חייבי הארנונה  המהווים  ש''ח  - אלפי 

 ה.  מסך חייבי הארנונ 76%

העירייה:   החובות  [תגובת  לגביית  פועלת  כןכבהעירייה  כמו  האפשריים.    ל ההליכים 

פועלת למחי גיול   לנוהל מחיקת   ות בהתאםובח  קתהעירייה  העירייה ביצעה  חובות. 

  ]מסופקים.חובות ל  ההפרשה חובות ועדכנה את 

  לא תוקן 

בכלעירייה   . 5 היטלי השבחה  יתרות חייבי  לקבוע  158- קיימות  ניתן  ש''ח, שלא   מיליון 

 נכונות ועומק החובות.    תנקפותם. כמו כן לא נערך מיפוי החובות מבחיאת ת

העירי [ החובות  ופייה  העיריה:  תגובת  לבחינת  ונמצאת כתבמער  הרשומיםעלת   ,

של   ומקורו.  ימבתהליך  החוב  עומק  מעל  פוי  נבדקו  כה  רבים    .₪  וןליימ  50עד 

  ]עקב בקשות לטאבו שלא מומשו. נרשמומהחיובים 

  א תוקן ל

בסך    11- ל . 6 והיטלים  ארנונה  חובות  העירייה  שנת   246  - כמעובדי  לתום  ש''ח  אלפי 

2019  . 

ו טיפול משפטי. חלק כל העובדים החייבים נמצאים בהליכי גביה א  :היריי העת  ובתג[

 ]ים וחלקם פנסיונרים.גדול מהעובדים החייבים הינם חסרי אמצע

 לא תוקן 

 תוקן  לות האכיפה האפשריות לגביית חובות היטלי פיתוח.  העירייה אינה נוקטת בכל פעו . 7
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  תימיפנ ביקורתובקרה  ימנגנונ

 ם בפועל וביצוע הפרדת תפקידים. ב לעניין ביצוע תשלומיות הל כו נייה  העיר אין בידי  . 8

 ] אישור.י נקה לפנמצאת בימים אלה בבדי מוראוהל כטיוטת נתגובת העירייה: [

 לא תוקן 

 .  2019כלל בשנת   ה ס לא התכנועדת החקלאות  . 9

העירייה:  [ת בגובת  ירדו  והשטחים  החקלאים  נמצאיםו אכמות  ואנו  ניכר  ''על   פן 

 ]הוועדה החקלאית.כנסות חובת התמבחינת  ' ל'בוהג

 לא תוקן 

  עסקת עובדיםמערך השכר וה

 תוקן  בחוזר.  הקבועמבוצעות על פי השיעור    ןלקופות גמל לעובדים בכירים אינהפרשות  .10

העוב  ולאחד העובדים הבכירים אושר .11 על אף  נוספות,  כי בחוזה לא אושרו  שעות  דה 

    שעות נוספות.

 תוקן 

  יותוהתקשרו כספי ווחדי ום,ריש

    הגישה את הדוחות הרבעוניים למשרד הפנים באיחור.העירייה   .12

ממחסור בעובדים עים  בת הדוחות למשרד הפנים נוורים בהגשהאיחתגובת העירייה:  [

 ] וריבוי מטלות.

 לא תוקן 

וות דעת חתומה מהיועץ המשפטי עם יועצים ללא קבלת ח   קשרות העירייה ביצעה הת .13

 עדת ההתקשרויות כי אין עדיפותווללא קיום דיון בו   ,זרממכ   טורהההתקשרות פ  יכ

 . למכרז פומבי

 תוקן 

והבי  .14 נידון    2017-2019וב לשנים  טרם הוגש דוח כספי מבוקר של תאגיד המים  וטרם 

 במועצת העיר. 

התכנס ת[ לא  והביוב  המים  בתאגיד  דירקטורים  באישור  בעיה  בשל  העירייה:  גובת 

אן גם לא הועברו הדוחות הכספיים המבוקרים ומכות,  הדוחולא נדונו    ,הדירקטוריון

 ן.]רייה בזמהחתומים לידי העי

 תוקן חלקית 
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  'דפרק  

  רו השנה תחומי פעילות שבוק 

  
  ג']  / ב'  םבפרקי רשםנ ש ה לממצאהפני  :ן #מ סי  בסוגריים מרובעים עם[

  
  ילהתקציב הרג   1ד.

  
  
  ציב הרגיל תקה נתהכ.א  1.ד

 י קורהמ קציבתה  

הרגיל לשנת    ציבקתה הצעת שרה  ו, א17.04.2019 ביוםיה מועצת העירי המיוחדת של תה יבשיב

  ת יכרעוך  , ת 2018הביצוע לשנת  התבסס על  ההצעה נערכה ב  .אלפי ש"ח  )1(  43,4328בסך    2019

וו בהכנסיים  שינו  לתחזיבוצאות  ה בת  ויהתאם  העירי ת  מקדמים ספתוב  ה,יעדי    אם תבה  ת 

משהל מניםהפ   דרנחיות  מהמחלקות  קתשנ  ידע,  הע בל  של  הכנויה  י ירהשונות  ת  וסתקצוב 

  . 2019האיזון לשנת   ביעדימידה ע קצוב החזוי לצורך בהתאם לת ממשרדי הממשלה

  . 14.04.2019 יה ביוםי רהעישל  ועדת הכספיםוב  קודם לכן האושרזו   הצעה

  
,  תקודת העיריולפא  208סעיף  הוראות    חייב על פי תכמ   ,₪  אלפי  8,450ך  בסהוצאות  ל רזרבה לום זה כולכס )1( 

רז יכלותקציב  היו  לפ כרל  של  יתללבה  לפחות  אח  וזאח   בשיעור  ההוצאותד  לכיסוי  את  וז   וללהכ  מסכום 

  .םהכספיבלתי צפויות במהלך שנת הוצאות נדרשות ו

 סעיף    הייריהע פי  על  פעלה  הפל  206לא  התקציב  ו עיריקודת  לפיו  במועצת ר  ושיאת, 

  ] 1ב[#   פים.הכס ה של שנתתלעד יום תחי הייירעה

 

 ציב תקם לניעדכו  

   עודכן ארבע פעמים, כדלקמן: 2019לשנת ייה  ריע גיל של הרהתקציב ה

  
מס' 

  עדכון 
  סכום השינוי 

  ) חש" באלפי (
  המעודכן   התקציבסך 

  ) חש" באלפי (
אישור  ך ריאת
  ועדת הכספיםבו

ר  אישו ךתארי
  המועצה   יאתבמל

  17.04.2019  14.04.2019  843,432  המקורי  בציהתק  

1.  120  843,552  02.06.2019  05.06.2019  

2.  )625 (  842,927  14.07.2019  07.08.2019  

3.  4,374  847,301  06.10.2019  06.11.2019  

4.  1,237    848,538  01.12.2019  04.12.2019  

          5,106  ה"כ ס

  
  

  ים פנה שראישור  

לכך,    אי  ; נהתית א וש ר  ד שלמעהוענק מיה  יריע ל,  13.03.2014ם  מיו פנים  הודעת שר הפי    על

  תקציבה.לסעיף בלהעברה מסעיף  ו  הציב נים לתקפה  שרפטורה מהצורך בקבלת אישור  יאה

  
  

  



  2019 תנורט לש מפה רתקויבח הדו                           סבא- פרכיית עיר

 - 11  -  

  הדוח  נתבש עהתקציב לבין הביצובין השוואה   ב.1ד.

  ם) ייות(שינויים מה

  ברהס  סעיף 
  תקציב

 2019  
  עביצו 

  יה טס  הפרש   2019
    אלפי ש"ח) (    

           :בוליםקת

 43.43% 986 3,366 2,380 ) 1(   תברואה 21

 13.49% 873 7,343 6,470 ) 2( שמירה ובטחון  22

  ) 46.48%( ) 1,269( 1,461 2,730  ) 3(  פיקוח עירוני  28

  10.50% 763 8,033 7,270  ) 4(  כסים נ 43

            

            : םיתשלומ

  ) 12.90%( ) 1,579( 10,661 12,240 ) 5( יר תכנון ובנין ע 73

  12.96% 1,149 10,013 8,864 ) 6( שונים  ירונייםע יםותרשי 76

  27.47% 1,257 5,833 4,576  ) 4(  נכסים  93

  ) 12.71%( ) 1,007( 6,913 7,920 ) 3( תחבורה  94

 
  

  :(מחלקת גזברות)   יה העירי י  בר הס 
    

לעבוד ברשות   אשר התחילואריזות    יםונטמהכנסות מתאגיד מיחזור קר  יה נובעתהסט  ) 1(

  .סעיףמתוקצבות בו י הלא  וסות אלכנה  .2019בשנת 

  

וכן מתוספת גביה מהמשרד ,  קצבו בפרק זה ות  עיקר הסטיה הינו מאגרות שמירה שלא  ) 2(

  . לבטחון פנים

  

ה  ) 3( בהכנסות מבעיקר  נובע  צוע  ביתת  עירוני  ופיקוח  חניה  תקצוב  ביעד  עמידה  אי 

  . ובהוצאות
  

 פר כ  תולמפעהתעשיה    ורזאת  דמי שכירומ  גביית הכנסותשיפור  מנובע    הסטיהעיקר    ) 4(

  קעי ישראל.רקה ודמי היוון לרשות מתשלומים לאחזקהגדלת במקביל ו באס

  

למשרות   עיריה)ה  למהנדס(בעיקר  שנה  המחלק  ל  רקתשלום שכר  מהסטיה נובע  עיקר    ) 5(

  . 2019שאוישו במהלך  

  

תביעות  ובעתנהסטיה    ) 6( לסכום הבמהלך    ששולמותושבים  ל  מתשלום  מעבר  שנה, 

  ב. צתוקהמ
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  ם ייטורום סטטובדיועם רי בכי ם דיבועכר ש   2.ד

  9201 שהתקבלו במהלך שנת  

  קומית) מ ות"ל רשר מנכת משכרז נג(כ 
  

  

  דין, וכי נשמרת העיריה כי  יד   על  ווריות אוישכלל המשרות הסטטוט ק כי  לבדו   ק זה נדרש רבמסגרת פ

  ית. מקומ כ"ל רשותמנ כרשר מבשיעו טוריים, שנקבעסטטווהם ירי ם הבכובדיהענכונות שכר 

  
   בת לאייש על פי חוק:י יחיה  ירות שהעירמשמת ה רשי ןלהל
  

  ד כניסה לתפקי  יש? מאו  קיד פת

  2018  כן    כ"ל נמ

  *  2019  כן  ס דנמה

  ) ערהראה ה(  לא  ינר רופא וטר

  2007  כן  יועץ משפטי 

  *  2019  כן  נוך חי   תמנהל מחלק

  2012  כן  רמבק

  2008  כן  רגזב

  2016  כן  שה יאה  עמדום מעצת לקידוי

  2012  כן  ל תלונות הציבור ענה וממ

  
  . לןהל בטבלה ללה נכ 2019שהתחילו את עבודתם ב  טוטורייםט סשל עובדים בדיקת שכרם   * 

  
  :רהעה –רופא וטרינר 

סק  וער מרינטו וא הפר סבא לעיריית רעננה. הרופ ית משותפת בין עיריית כקיימת מחלקה וטרינר 

 תפת. ת המשוהמחלקמעלות  50%ב   פתמשתת סבא  ועיריית כפר, העננית רל ידי עירי ת עישירו

  
  

ם נקבע  ר שכרשאכירים  בעובדים  הביקורת בנושא  ממצאי  את    ה המרכזתל בט  מובאת  בעמוד הבא

מנכ"ל זכנג משכר  לעב ו  רת  נקלטו  שנת  ודה  אשר  כוללת  2019במהלך  הטבלה  העובדים  גם  .  את 

  .ל ר לעיומבאותה שנה, כא  לעבודה לטונקש  וטורייםהסטט

  
  

  יניםתק  ת: ריקובהממצאי . 
  

 ה בשנה קודמת. בנושא ז  םוייקלימו נרש לא 
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תפקידתיבות 

היקף 
משרה 

תאריך 
תחילת 
העסקה 
ברשות 

המקומית 

תאריך 
תחילת 
העסקה 
בתפקיד 

זה

תאריך 
המכרז 
לתפקיד  

זה

תאריך 
המעבר 
לחוזה 
בכירים 

(*)
 האם 
 קיים 

 אישור 
 משרד 
 הפנים 
 לחוזה

 ?בכירים 
כן /לא

(*)
 האם 

 קיימת 
 התאמה
 בין חוזה
 הבכירים 
 לאישור
 ממשרד
 ?הפנים 

כן /לא

במידה 
ונדרש 
מכרז - 
האם 

העובד 
נקלט 

במכרז 
לתפקיד 

 ?
כן /לא

האם 
קיימת 

התאמה 
בהיקף 
משרה 

בין 
המכרז 
לקיים 

בפועל ? 
כן /לא

דרגת 
הרשות 
על פיה 
משולם 
שכר 

בכירים 

סוג  
הטבלה 
על פיה 
מחושב 
שכר 

בכירים 

אחוז  
משכר 
בכירים 

שכר 
ברוטו 
 12.19
בפועל 

האם 
קיימת 

התאמה 
בין 

השכר  
ברוטו 
בפועל 
לבין  

החוזה? 
כן /לא

האם דמי 
הכלכלה 
משולמים 

לעובד 
בפועל 

תואמים 
את היקף 
משרתו ? 

כן /לא

האם 
התשלומים 
הנוספים  
משולמים 

לעובד 
מעבר 
לדמי 

הכלכלה 
תואמים 

את האמור 
בחוזה? 

כן /לא

האם 
לעובד 
רכב 

צמוד? 
כן /לא

במידה 
ולעובד 

רכב צמוד 
- האם 
שווי 

השימוש 
בתלוש 
השכר  

תואם את 
התעריפים 

 ?

האם 
הפרשות  
לקופות  

גמל 
בוצעו על 

פי 
השיעור 
הקבוע 
בחוזה 

ובהתאם 
להנחיות

 ?

כןל .רלא כןכןכן  40%13,828ב' 6ל .רל .רל .רל .רמרץ -19ל .רמרץ -19מרץ -100%19עוזרת ראש העירג .מ.1

נ .ב.ח2
מנהל לשכת ראש 

כןל .רלא כןכןכן  40%13,828ב' 6ל .רל .רל .רל .ראפר-19ל .ראפר-19אפר-100%19העיר 

כןל .רלא כןכןכן  30%10,371ב' 6ל .רל .רל .רל .רינו-19ל .רינו-19ינו-100%19עוזר סגן ראש העיר ב.י.3

א .כ .א 4
מנהלת אגף 
כןכןכןכןכןכן  60%10,036ב' 6כןכןל .רל .רדצמ-19אוג -19דצמ-19דצמ-100%19משאבי אנוש 

כןל .רלא כןכןכן  60%20,742ב' 6כןכןל .רל .רדצמ-20יונ -20דצמ-20דצמ-100%20דוברת העיריה ס.פ .ח5

ל .ל .6
מנהלת מחלקת 

כןל .רלא כןכןכן  30%10,371ב' 6כןכןל .רל .ראוק-19יול -19אוק-19אוק-100%19חשבונות 

כןכןכןכןכןכן  60%11,374ב' 6כןכןל .רל .רדצמ-19יונ -19דצמ-19דצמ-100%19מנהל אגף הכנסות ב.א .צ 7

ל .א 8
מנהל אגף חזות 

כןכןכןכןכןכן  60%20,742ב' 6כןכןל .רל .רספט -19מרץ -19ספט -19ספט -100%19העיר 

ס.ש 9
מנהלת אגף 

כןכןכןכןכןכן  60%20,742ב' 6כןכןל .רל .ראוג -19מרץ -19אוג -19אוג -100%19קיימות וחדשנות 

כןכןכןכןכןכן  95%32,842ב' 6כןכןל .רל .ראפר-19דצמ-18אפר-19אפר-100%19מהנדסתז .ג .ע10

ש .ג .מ11
מנהלת אגף תכנון 

כןל .רלא כןכןכן  60%20,742ב' 6כןכןל .רל .ריול -19מרץ -19יול -19יול -100%19ואדריכלות 

מ.נ .ל 12
סגנית מנהלת אף 

כןל .רלא כןכןכן  40%13,828ב' 6כןכןל .רל .ריול -19מאי-19יול -19יול -100%19הנדסה 

ד.א 13
מנהלת מחלקת 
כןל .רלא כןכןכן  30%10,371ב' 6כןכןל .רל .ראוג -19אפר-19אוג -19אוג -100%19במינ ' התחדשות 

  כןכןכןכןכןכן  73%25,063ב' 6כןכןל .רל .ראפר-19פבר-19אפר-19אפר-100%19מנהל חינוךא .ג .א 14



  2019 ט לשנתורמפה תרקויבח הדו                           סבא- פרכיית עיר

 - 14  -  

  דים בווענבחרים  וברות חתי      3ד.

 
  . הובדיריה ועכלפי העיריה מקרב נבח תולהציג את החובבפרק זה נדרש  

  

  ן:ה, עלו הממצאים להלבונות במחלקת הגבי ת החשמבדיק

  

  חרים נב   א..3ד.

  .31.12.2019ום י לנכון   ,יםחיוכהנ הי ת העירעצמו ירנבחממי   לבפיגור ש  ותחוב לא נמצאן 

   

  

  

  ים דבעו  .ב. 3ד.

  נכון ,₪פי ל א 246ם כולל של כובס, אשר לא הוסדרועובדי העיריה מ  11של   ובות בפיגורו ח נמצא

       מן:קלד כ, 31.12.2019ם ליו

  

# 
  שם

  החוב  ותמה  תפקיד  "ת ר
  ובחסה"כ 

  ו טשננקפעולות   ב עומק חו   ) ₪אלפי (
76     תוישת תי טלהי   נוך ת חי סייע  מ.א 1   ין הרשאה לתפיסת מטלטל - נהלית אכיפה מ 2012-2019  

19   ארנונה     ך חינו סייעת  א.י  2   ובחיעת תב - טיפול משפטי  2017-2019  

41   ארנונה     סייעת חינוך   ק.א 3   חובת תביע - י טיפול משפט  2006-2008  

4   אגרות שונות              

36   נה  ארנו    נוך ת חי סייע  מ.ט 4   ן ת מטלטלירשאה לתפיסה - ית להיפה מנכא 2017-2019  

6   ארנונה     ת סייעת גננ  ש.י 5   2019   

7   ארנונה     משקעובדת   פ.י 6   תביעת חוב - טי משפ פוליט 2016-2019  

13   היטלי תשתיות              

11   ארנונה     גן ת מדריכ  ס.מ 7 2011עד      בת חועיתב - פטי טיפול מש 

4   ת  שונו אגרות            

9   ארנונה     וך ני סייעת ח  ע ע. 8   דות מדידהמחלקת השומה או יקתבבד 2019  

7   נה  ארנו    סייעת חינוך   עש. 9   ת מטלטלין פיסלת ההרשא - אכיפה מנהלית  2019  

7   ארנונה     גננת   א.ח 10   הרשאה לתפיסת מטלטלין  - הלית מנה אכיפ 2016-2019  

6   ארנונה     וך נת חי סייע  כ.ס  11   לין הרשאה לתפיסת מטלט -  הליתנמ פהיאכ 2018-2019  

     246   סה"כ      

  
  
  

  סוג שרות: לפי ובהחפלגות תה

  מקרים ב ו חהמהות  
  סה"כ
  ש"ח 

 149 10 ארנונה 

 89 2 י תשתיות טל הי

 8 2 שונות אגרת 

   246 14  ום כוללכס
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  מלית תמורה או בתמורה ס ללא  ות ומבנים הקצאת קרקע    4ד.

   

  כללי 

קרקעות  ת  אצל הק הההנחיות שנקבעו בנועלת על פי  העירייה פושדוק  בלנדרש    , הזפרק  רת  סגבמ

(להלן:    ועודכן בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  י שפורסםמלית, כפ תמורה או בתמורה סומבנים ללא  

  . ")הנוהל"

  , )יםזמכר(ות  יעיר )(ג) לתקנות ה 2( 3  סעיף  לפיירייה  את ההתקשרויות של העלהסדיר    ה נועדנוהל ז 

הא כ  מקרקעין  תהקצא שהן  ,  1987- "חהתשמ מאת  ממכרז,  בפטור  המקוממור  לגופים  ת  ירשות 

בתחומה ד  הפועלים  תרבות,  חינוך,  בבנושאי  לסייע  ת,  כדי  וכיו"ב,  ספורט  רווחה,  ריאות, 

  ור. לטובת הציבלותיהם ו לפע

  :יקורתת הבכני ת  פיעל נים בנושאים השו עלו ש הממצאים להלן  

  

  פות שקי  א.4ד.

החשונ המ  אחד נווהל  נב  ועל שהובים  וש אים  השקיהינו  ההליךשא  של  הבטחת   ,פות    לשם 

ו  לה נמי שוויון  תקין,  שמירת  הצרכיהזדמנויות  לשם  השונים  בין  המבקשים ם  הגופים  ובין 

  כות שימוש במקרקעין. ז

  לרבות:,  יבורן הצלעיו  מידע רביםמאגרי   הבאתר האינטרנט שלעמידה מ אסב  כפרעיריית 

    :, שכוללת)06.07.2020ון ליום  נכ (העדכנית   קרקעיןמה תו אהקצ תימרש  - 

ע שם   / עמותה  תו ממספר   / מבקשת  כתויתה   / וחלקה  גוש  מספר   / הבקשה  /  אור  בת 

  ;תאריך סיום הקצאה - ו  העירמועצת מליאת ב ריך אישורתא

 ;ךל ואי 01.01.2018ל ועדת ההקצאות מיום ולים שפרוטוקה - 

 ;ילך או  2003ת שנמ ר העי תעצמו ת ים של ישיבוקול וטוהפר - 

 ;רקעיןבקשה להקצאת מקלמילוי טופס  - 

  

  ועדת ההקצאות  ב.4ד.

פי   מנכ"ל  (תיקון    נוהלל   3סעיף  על  העיריועד  ,)07/2004בחוזר  של  ההקצאות  תורכב  ה  י ת 

הרשו  של הרשות  הבאיםעובדים  ה  ארבעת:  והםחמשה חברים,  מ עובדי  נציגם מקרב  :  תאו 

   .מנהל מחלקת הנכסים  יהאחמישי   . החברההנדסמה - ו  טיפש , היועץ המברגז, הכ"להמנ

ישיבה  בעקוהנוהל  בנוסף     ות חייבת בהשתתפות היועץ המשפטי של צאשל ועדת ההק  כי כל 

  . תפותו היא תנאי לקיום הישיבה, והשתהרשות או נציגו

מיום   התקופה  על  ועד   01.01.2018במהלך  נערכו  יום  הביקורת,  של  ישיב  8ריכת  ת  ועדות 

  . )2020 נתשביתה ה  ןמתוכ(אחת  ותצאהקה

 כי  ומהפר עולה  הוועדה  של  בהתאם  כברההיה  ישיבות  הבכל  טוקולים  לקבוע    הוועדה 

 בות. ישכחו בכל אחת מאותן יאו נציגו נ יועץ המשפטיהכי בנוהל, ו
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  התבחינים   ג.4ד.

פי   הע נוהלה על  ת ,  ותפרסאשר  יריה  העיר,  במועצת  להקצאות  התבחינים  בעיתונות  ם  את 

  . מיתהמקושות  יין בהם במשרדי הרע ות לוהאפשר  םי ינ התבח יום קבר דבה הודע

ומבלהקצאת  ונות  ועקר  מסמך "תבחיניםהאת    הדיקורת קיבלה ליבה   נים במסגרת קרקעות 

  . "מליתנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה ס 

 במליאתתבחיני אושרו  כאמור  ה  ם  לציבו26.05.2008ביום    עירמועצת  והודעה  ב ,   דברר 

  . 05.06.2008 םיוות ביתונ פורסמה בע  יין בהםות לעוהאפשר  םיחינב התם יוק

  

  בדיקת ההקצאות   ד.4ד.

,  2018-2019בוצעו בשנים  המקרקעין שהקצאות  את כל    תכנית הביקורת, נדרש לבדוק י  על פ 

  כנמוך שבהם.  אות כאמור,הקצ 20או מדגם של  

ה גם  מופיע ר  שא  כסים,ת הנמחלק  תהלמנ על ידי  יקורת  בלשנמסרה  ההקצאות  רשימת  על פי  

פעילהקצאו  35  ות מקיייה,  העיר באתר האינטרנט של     4  ןאשר מתוכ ,  26.07.2020ם  ליו  תות 

;  31.12.2019ועד    01.01.2018ם  אושרו במליאת מועצת העיר בתקופה מיושהקצאות  בקשות ל 

  מור. כא םהמקרי ארבעת כל ןהמסמכים בגי אי לכך, נדרשו לביקורת  

  .קושנבד יםת ריכוז הנתונ לטבאחריהם  , ובביקורת ושעלים מצאמהקר יען להלמובאים 

  

  והטיפול בהןבקשות הגשת ה  1..ד4ד.

כפר סבא  טיפול בהןהבקשות וה  תהליך הגשתל  ור קצר שלהלן תיא , כפי  בעיריית 

  : 2018-2019שנעשו בשנים צאות  ההקמבדיקת  שעולה 

ל  המעונייןגוף  ה . 1 הנכסים(עיריה  פונה  ת  א  לתולהכ  שהבק  ומגיש  )מחלקת 

מתייחסת לנכס  ה  שבקל ה כלדרך  כאשר ב,  ופס הבקשהים בטהנדרשכים  מהמס

 . ן בוניימעוהמבקש שהגוף   ציפיפס

  בקשה הלאחר ש  .בישיבת ועדת ההקצאותראשון  ת לדיון  באמוגוף  ה בקשתו של   . 2

הג  שמודיע ת  עיתונובפרסום    אציו  ,מאושרת ו על  כאמור  בקשה  את  שת  פותח 

 הקצאה. וצע לנכס המ ה ן י בג שהבקש גילהין  וניהאפשרות בפני כל המע

 ] הבא. וד מע ב הרחבהראה   ת,וונ תבעי  רסוםבעניין הפ[

,  ך פרק הזמן שפורסם במודעהתוב  לבקשה שהוגשה   התנגדויות  אם לא הוגשוב . 3

אמ לאשר  הוועדה  לדי ההקצאהת  חליטה  המלצתה  את  ומעבירה  במליאת  ,  ון 

 מועצת העיר. 

  חליטה מהמליאה  ו  ,הקצאותה   דת ועצת  המלערך דיון בבקשה וב נ   במועצת העיר  . 4

 .קשתבוה המ אשר את ההקצאאם ל

תחילת    יבגל . 5 ב ש המועד  המבקש  הגוף  של  ההקצאה,  נכס  ימוש  התברר  נשוא 

שלב אינו  יקורת  מועצת  מותנה  כרח  בההדבר  מליאת  של  מראש  אישור  בקבלת 

על    מצא כי מועד תחילת השימוש בנכס . קרי, בחלק מההקצאות שנבדקו נהעיר
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  עיר צת המוע  אישור מליאתלמועד  דם  ק  ה, יע בחוזפ כפי שהו  ,קשמבף ה הגוידי  

למועד    ףאו מורשי  ימת  תחקדם  בידי  בעירהחוזה      יה. י החתימה 

 ).] במדגם4[ - ] ו2[מס'  יםז להלן מקרלת הריכו(ראה בטב

  ]לנוהל. (ו)7עיף ספי   ל עהינה החובה לקבלת אישור מליאת מועצת העיר כתנאי מקדים להקצאה  [

  ורואיש  לאחרעירייה,  ומנכ"ל ה  העיר  ל ידי ראשע  םת בקש נחמוף העם הגזה  החו . 6

 .  היירי ע י של הטפיועץ המשה של
  

 :לה כימכאן עו

   בהטישלבי בבקשה  קצאהלה   שהבק פול  והדיון  הפרסום,  שלא בשמירה  נעשים  , 

 ] 4[#ב  הל.הנוהוראות על 

 ר ישול אהשימוש בנכס עוד בטרם נתקבתים, הגוף מקבל ההקצאה מתחיל את  לע

 ] 5[#ב  עיריה.ה לבין זה בינוחוובטרם נחתם ההעיר  מועצתת יאמל
  

  : יהינכסים בעירהקת חלמ תלנהמ תבתגו

ותה שמקבלת את  אנו מוודאים כי העמ  ,הכאשר מדובר בהקצאה חדש"

 ההקצאה לא תיכנס לשטח לפני חתימת חוזה.  

ך  , אזי בפועל לאור משך הזמן הארו כאשר מדובר בהמשך הקצאה קיימת

הש כבר  ,קצאהבהל  פוטיל  בנכס  שמשתמשת  במ  העמותה  בנה  נמצאת 

  " וזה. חת הימת חליך וד לפני שהסתיים הע

  

  

  ונותיתפרסום בעה  2.ד.4ד.

. אם הוגשה  קרקערסם הודעה בעיתונות בדבר האפשרות להקצאת ה עיריה תפה"  :  (ב) לנוהל7  סעיף

בעניין   זתצוין    –פניה  בהודעעובדה  לה  ..ה.ו  יוזמן  קע  ר קה  את קצ לה ת  שובק  גישהציבור 

   ..".רסוםימים ממועד הפ 60 תוך .ות..ת אחרלמטרו  ימוש אולאותו ש

רשימת הבקשות תפורסם  "  :  ת ההקצאות)ועד וב   הננבח הבקשות  רשימת  (לאחר ש  ) לנוהלד(7  יףעס

תוך   התנגדויות  להגיש  לציבור  לאפשר  כדי  בהודעה  ימים  45בעיתונות  מיקומ...  ה  יפורט 

של הקרק הכלי הגופשמות  ,  עהמדויק  הבקשולום  ברשימת    רקע וש בקהשימטרת  ומ ת  ים 

  ."כל אחד מהגופיםל ש

נו ריהע עיתונים (אחד מקומי ואחדפרסם  גת ל היה  ,  הודעה אחת בלבדי)  רצא  בשני 

  : שלשונה כדלקמן בנוהל,   נדרשם שתי הודעות כבמקו

  ריית כפר סבאללא תמורה עי  קצאת קרקעות ומבניםועדה לה

הצלידיעאה  מבי  ...ועדהוה[ כית  מי  יבור  בישיבתה    כדלקמן:   __  וםהמליצה 

לאההקצאועדת  " ממליצה  לות  _  __  ותתמ עשר  __  _שמספרה  ברח'  ,  נכס 

המעוניינות    תשנים. עמותו   _  - . ההקצאה הינה ללמטרת __,  ___גוש וחלקה  

להג רשאיות  להקצאבכך  בקשה  היש  אוכנת  שימוש  לאותו  הנ"ל  למטרות    ס 

  .] נכסים גיש למחלקתה יש להשקת הבא ה.דעהו ם הרסויום מפ 60  אחרות תוך
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 לשני פרסומים בגין   נוהלדרישות הבו עומד  נאי  פרסום בעיתונותה  יכ  ולהן עאמכ  

הינו    )בלבד   הגשת בקשות(  פעולה ך  פרק הזמן שניתן לציבור לצורוכי  ,  הא צהקכל  

במקויו  60 בלבד,  בנות  ם  הזדמנויות  שתי  ההו  .יום  45  -ו  60ם  לשון    דעה בנוסף, 

 ] 4[#ב  וגשה.השה קשלב תנגדותהגשת האת האפשרות ל  ינתיצה מ ינא מתרסתפהמ
  

  : יהים בעירסיכנקת החללת מהנמ תבתגו

והבקשות  "הוא להיל  אזי    הקצאהן  ספציפי  ההודעה  במבנה  פרסום 

  ".סח של הפרסום השניהינו בנו

  

  

  :ביקורתהנתונים מה  זריכות אוטבל
  

  כללי  סעיף בנוהל
    

  
 

 ם ליינתונים כל 
 

  
 

    3יף עס : תו הקצא דתוע

 5   ת הקצאות מספר חברי ועד 1

 7   2019ו  2018ים נת בשמספר ישיבו 2

     בעלי התפקידים הבאים: /שרההאם חברים בועדה נושאי המ 3

 כן   ל/מזכיר הרשות או נציגו שהוא עובד הרשותמנכ" 3.1

 כן   גזבר או נציגו שהוא עובד הגזברות 3.2

 כן   ובד לשכה משפטית ברשותו ענהציגו ש נאו  משפטי עץיו 3.3

 כן   דסהנהה חלקתבד מונו עיגו שהאו נצ נדס המ 3.4

 כן   ם בד האחראי על תחום הנכסיהעומנהל מחלקת נכסים או  3.5

     נוכחות יועץ משפטי:  4

 כן   האם יועץ משפטי נכח בכל הישיבות? 4.1

     פטימשץ ועי נכחלא מספר הישיבות בהם  - אם לא  4.2

      
 

    4סעיף  תבחינים: 

 כן   חינים?חו תבהאם נוס 5

 כן   מית אישרה את התבחינים?ת המקוות הרשעצמום אה 6

 26/05/08    תאריך אישור התבחינים 7

 כן   האם פורסמה בעיתונות הודעה בדבר קיום תבחינים?  8

 05/06/08    תאריך הפרסום 9

      
 

    10יף עס ת ספר הקצאו 

 כן   אות? ספר הקצ יםקי האם 10

 כן   ?רציבופתוח לעיון הצאות ספר ההקם הא 11
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  י המדגם:ונתנ

13 
 

 [4]  [3]  [2]  [1]   סעיף בנוהל

   תאור המקרקעין  13.1
    

 
  קרקע   מבנה   מבנה   מבנה     מבנה, קרקע וכיו"ב - סוג המקרקעין 

  
 01/01/20 01/07/18 15/08/18 01/07/18    תאריך ההקצאה 

 
  שנים  5עד   שנים  5עד   ם ניש 5עד   ם שני 5עד   (ה) 5 'סע ית צאה מקור הק תפ תקו

  
  - - - -   1ה הארכ תתקופ 

  - - - -   ? 1ת להארכה דעת יחידה מקצועיות האם התקבלה חו
  - - - -   2תקופת הארכה 

  - - - -   ? 2האם התקבלה חוות דעת יחידה מקצועית להארכה 
  כן   כן   כן   כן   2 'סע גרמה? רובפת  ללנכ  רקעהאם הק

  
  ן כ  כן   כן   כן   10 'סע פר ההקצאות? ם בסימקעין רשוהאם המקר

  
  לא  לא  לא  לא  11, 8 'סע נדרש אישור השר להקצאה? 

   פרטי הגוף לו נערכה ההקצאה:  13.2
    

 
ארגון    - צוות    שם הגוף  

 גימלאי צה"ל 
עמותת  
אורים  
  ותומים 

עמותת  
אורים  
  ותומים 

ת  ות מע
לי  אוה

    דר יק
  ה עמות  עמותה   ה ותעמ עמותה    משפטית  תאגדות רת הוצ

  
  רווחה   חינוך   ך חינו ות תרב   לות תחום פעי

  
   תחום פעילות "אחר" 

    
 

  כן   כן   כן  כן    אישורים:   - רישום כחוק 
  

  כן   כן   כן  כן    אישור רישום כמלכ"ר לצרכי מע"מ
  

  כן   כן   כן  כן    אישור ניהול תקין 

   קצאה: הה   רויך איש לתה -קצאה ך ההלי 13.3
    

 
  לא  לא  לא  לא  א 7 'עס מקוצר?  הליך הקצאה

  
  כן   כן   כן   כן   א(א)7ב),(1,7סע'  1פרסום  - בעיתון ארצי  להקצאה  פשרות האם סורפ

  
  כן   כן   כן   כן   א(א)7(ב),1,7סע'  1פרסום  - פרסום האפשרות להקצאה בעיתון מקומי 

  
פה  פרסום האפשרות להקצאה בעיתון בש

 1ם וספר -  רתאח ת/ביהער
  ל.ר.  ל.ר.  ר..ל  ל.ר.  א(א)7(ב),1,7סע' 

  
  לא  לא  לא  לא  (ב)1,7סע'  2פרסום  -  רציא ון  בעית שות קת הבפרסום רשימ

  
  לא  לא  לא  לא  (ב) 7, 1סע'  2פרסום רשימת הבקשות בעיתון מקומי פרסום 

  
  - פרסום רשימת הבקשות בעיתון בשפה ערבית/אחרת 

 2פרסום 
  ר..ל  ל.ר.  .ל.ר  ל.ר.  (ב) 7, 1סע' 

  
  ן כ  כן   כן   כן   6 'סע דרשים מסמכים הנטופס בקשה כולל את כל ה 

  
  כן   כן   כן   ן כ  )א(ג7(ו),7סע'  ה את ההקצאה?שות אישררמועצת ה

  
 04/12/19 06/06/18 22/08/18 06/06/18    תאריך אישור מועצת הרשות להקצאה 

 
האם החלטת המועצה פורסמה   - ברשות איתנה 

 באתר? 
  ן כ  כן   כן  ן כ  

  
  3ות מ להקצאה מיידית פח מיוחדת  שה בק האם

 דשים?חו
  לא  לא  אל  לא  11 'סע

  
  לא  לא  לא אל   ירה לטובת הסוכנות היהודית? יות החכ ו האם זכ

  8 'סע חוזה 13.4
    

 
  כן   כן   כן  כן    האם קיים חוזה 

  
  לא  לא  לא  לא  (ד)- (ג) ו8 'סע האם החוזה כולל התחייבות לפיתוח את הקרקע? 

  
 18/05/20 02/07/18 13/11/18 25/06/19    שפטי לחוזה ץ מעושור יאיך רי תא

 
 04/12/19 06/06/18 22/08/18 06/06/18    ה לחוזה צשור מוע ך איי תאר

 
  כן   כן   כן  כן    כולל אלו שלא נכחו    - האם אושר ברוב חברי המועצה 

  
 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר    תאריך אישור שר הפנים לחוזה 

 
 19/05/20 03/07/18 14/11/18 01/07/18    ה זוח ת התימ תאריך ח 

 
  הערות 

  
     

 (3) (1) (1) (3) (2) (1) (1)   מספר הערה 
 

 הערות: 

      

פרסום אחד בלבד בעיתונות בו היא מודיעה כי הוגשה בקשה להקצאה על ידי הגוף, ומציעה לכל המעוניין להגיש  עורכת  ייה העיר 1
 ור].לתגובת הציב יום  45 - ו 60ל פרסומים ושני פרקי זמן ש שני שהל דורו[הנ יום. 60 בקשה עבור אותו נכס, תוך 

 קצאה) קדם לאישור מועצת הרשות. ההוש בנכס על פי החוזה (תאריך ילת השימ חתאריך ת  2

 תאריך תחילת השימוש בנכס על פי החוזה (תאריך ההקצאה) קדם לחתימת החוזה.  3
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  ארנונה ה בנושא  בדיק     5ד.

 

את    וכן  ,נהורנא  בלחיוף  ריתעהת  וקביע  שחד הנוהל לרישום נכס    דוק אתלב  שדרנ  זה   פרק  מסגרתב

  במערכת סים  כ נסיווג ה  תוק התאמלבד  נדרש  ,ףוסבנ   יים.ף הארנונה לנכס קינוי בתעריל לש ה הנו

ברשויות מקומיות),   כלליתונה (ארנ ת ההסדרים במשק המדינה רטים בתקנווגים המפו סיולביה גה

  . )"תותקנ "ה :להלן( 2007- ז"תשס

  

  ם ייס קכלנ ף י תעריינווש דשם נכס חשונוהל רי בדיקת   – .א5ד.

  המצב הקיים ברשות :והלהנ – 1.א.5ד.

חד  אכלוסנוהל  " ה  הגבי   מחלקת מלה  ב יקורת  הביק "  ש"נכס  שמטרתו:  ")  הנוהל(להלן: 

ה את  הסשיט"לקבוע  האחר ה,  א  והבקרהת  יומכויות,  ומעקב  נכסים  פתיחת  חר  בתהליך 

  . יה"בנ ת פותוס

הבניה  שריחלקת  מאחריות  בל,  הנוה פי    על (השו קת  לחמל  ירבהעל  )ההנדסאגף  (וי  גף  אמה 

דע  מי. כמו כן, נדרש להעביר  יהיתר הבנ הוצאת הל  ש  המוקדםב  בשל נסות) מידע על הנכס  הכ

  חיובים. יים והון השינוצורך עדכלהשומה  למחלקת תכנית הבניהאודות שינויים ב

ובת מכן,  מוהל  הנ   ,בעוןלר  חתא  שלות  דירלאחר  השומה  מחדורש  לה ללקת  ות  חברעביר 

זית  תח  פיל  ע  ,יםס למאוכ  םהיותל  רוביםהקת נכסים  מייה רשרילעי  הדדי מ  ישרותספקות  המ

    אכלוס.ע מדידה טרם צו , וזאת לצורך בית פיקוח הנדסהמחלק

  לת קב  תבותתבצע בעקמחלקת שומה  על ידי פקיד  ה  הגבירכת  עמחדש ב   נכסחשבון לפתיחת  

ה  מ זוה יי נ פ  תובבעק  השומה,  לקתמחל   ן שוטף פ ולהיות מועברים באאמורים  ש  4  ופס ט  קיעתה

במסגרת "טופס טיולים" בכפוף    לוטיפקבות  בעאו    ,4בטופס  דים  מצויהן  בלהק  /  התושב  של

  .פעל המיםמל ת מדידה עדכנית של הנכס ומתן אישור צאלהמ

פי   ל להקמת    האחריות  הנוהל,על    השומה ת  לק מח  דקיפעל    החל  שיםחדה   םנכסיחשבונות 

אמצעות  רבעון, ב חת לא ה,  השומל  הנ על מ  הה חלבני רי ה הית  ראחלמעקב    ת האחריוהמבצע.  

בדיקה מדגמית    שלקרה חלה על מנהלת השומה, בשיטה  לבהאחריות    ט.ממערכת קומפלדוח  

  די חודש. על מספר נכסים שהוקמו מ

ה ב אינוהל  ש  ותן התייחס נ"ל  יש  למקרים  קייםל  ף ירעת   /וג  וי סי בשינו   רךצו בהם  , ולא  נכס 

ברשק נוהליים  זהנב וב  תכ  ות    מכתב לביקורת    מסרה  שומההמחלקת    תהלנ מ  ך,ידמא  .ושא 

.  שינוי הסיווגעל  המלמדים  ואת מקורות המידע  יערך שינוי סיווג  רים בהם י מקרשימת ה   ובו

אותו מכתב פי  הינם פקידיוי הסיושינעל    ם, האחראי על  ות  קדיב  שרכא  מה,קת השומחל   וג 

  מה. שומחלקת ה תעל ידי מנהלנערכות ת  עיוושב הקרב
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  דשחם נכס וריש יקתדב – 2.א.5ד.

הביקורת,  ב מדגמינדרש  מסגרת  חדשי ת  לבדוק  נפתחנכסים  אשר  למגורים)  (לא  במערכת  ם  ו 

  . 2019בשנת  יהבגה

ה פי  נ, מתוכנכסים כאמור  80נמצאו    )106ט  סיגמנ(  דוח שנתקבל ממחלקת הגביהעל    5בחרו  ם 

 . ןהלה לטבלזות בכמרו יהצאות, אשר תודגמיתמת קי בדים לרמק

 תקינים.   קה:ידתוצאות הב  

  

 קליטת נכס חדש   
  

 מ
 ס
 " 
 ד

מספר  
הנכס  

במחלקת  
 יה הגב

תאור 
מילולי  

  של הנכס 

ור  קמ
המידע  

ל ש
מערך 

  יההגב
  לנכס זה 

גודל 
הנכס  

ך ערבמ
הגביה  

  במ"ר

האם  
ל דגו

הנכס  
מתאים  
לרשום  
במקור  

  המידע?

 ךריתא 
  תלחית

 פעילות
במערך 

  גביה ה

האם  
תאריך 

מתאים  
לרשום  

ר  במקו
  המידע?

קוד  
תעריף 

בע קנש
כס לנ

  זה  

תאור קוד  
  התעריף

האם  
קוד  

התעריף  
אים  מת

לאופי 
ימוש  הש

  בנכס?

  מספר  
  ג  וסיו

הנכס  
רך במע

  הגביה 

ר תאו
יווג  ס

פי  הנכס כ
ג  שסוו

 במערך
  ביה הג

האם  
ג  וסיו

הנכס  
תאים  מ

לסיווג  
הראשי 

הנכון  
 בנספח 

  א'?

1 1307014-
0021 

  מדידה,  רדים מש
חוזה  

  שכירות 

ם  יתושיר 215 כן  15/01/19 כן  225
מסחר  

 3+5א.

משרד,   2  כן 
שירותים  

 ומסחר 

  כן 

2 163035-
1001 

קרקע  
 פתוחה 

  מדידה, 
ה  זחו

  שכירות 

 01/10/18 כן  2790
הערה  'ר  

  קרקע 861 כן 
 סה תפו

קרקע   8  כן 
 ה תפוס

  כן 

3 5232071-
0000 

מחסן  
 מסחרי  

  חוזה
  שכירת,

דוח  
וח  קפי
פי,  אג

  מדידה 

מבנה   265 כן  18/11/19 כן  22
י  מסחר

המשמש  
 ן מחסכ

משרד,   2  כן 
שירותים  

 ומסחר 

  כן 

4 163025-
1000 

אולם  
ים  אירוע 

(אולם, 
רדים,  מש

מחסנים,  
קרקע  

 וסה) פת

,  מדידות
  הסכם
פשרה 
בועדת  

ערר  
  נה ארנו 

 01/05/18 כן  17136
 ר' הערה 

ס  כנ 200 כן 
משולב  

 בעסקים 

משרד,   2  כן 
ירותים  ש
 סחר מו

  כן 

5 374037-
2040 

חדר  
    י טיפול

  יופי 
 (גלריה)

חוזה  
  ,תכירוש

פיצול  
  נכס 

משרדים,   225 כן  01/08/19 כן  6
שירותים  

 ומסחר 

,  רדמש 2  כן 
שירותים  

 ומסחר 

  כן 

  

  : הלבטב הנכס"ד מס  לפי –ת והער

  .2018 נת ש מהלך ב  ת אכלוסשל תחיל  אקטיבים תוקף רטרו, ע2019הגביה במהלך שנת הנכס נפתח במערך   ) 2(

, 2018ת  נ במהלך ש וס  אכלתחילת  ף רטרואקטיבי של  קותעם  ,  2019חדש בשנת    ה כנכסבמערך הגבי  סומןנכס  ה  ) 4(

  . 2019שנחתם במהלך שנת   ת ערר ארנונההסכם פשרה בועד בעקבות וזאת 

  . פרות ומכוני יופימס מסוגנכס  תת סיווג ל  ה לא הוגדר בצו הארנונ  ) 5(



  2019 ט לשנתורמפה תרקויבח הדו                           סבא- פרכיית עיר

 - 22  -  

  קייםנכס  וגוינוי סישבדיקת  – 3.א.5ד.

וי  בהם שינ  צעבולמגורים) אשר    אל(  םחדשי  רש לבדוק מדגמית נכסיםנדורת,  ק מסגרת הביב

  . 2019בשנת   יהבגה  רכתעבמסיווג 

בחרו  , מתוכם נאמורנכסים כ  574נמצאו    )106  סיגמנט(  ממחלקת הגביה  דוח שנתקבלעל פי ה

  . להלן ת בטבלהמרוכזו יהצאות , אשר תודגמיתמ תמקרים לבדיק 5

 יניםתק  :וצאות הבדיקהת .  

  
 

 סיווג לנכס קיים שינוי

 מ
 ס
 " 
 ד

הנכס    רפסמ
במחלקת  

 הגביה 

תאור  
ולי מיל
של   

  הנכס

קוד  
התעריף  

  הקודם
שנקבע  

לנכס 
  זה  

תאור  
קוד  

התעריף  
  הישן 

המידע  מקור 
של מערך  

נוי הגביה לשי
  נכס זה

הסיבה לשינוי  
  חיוב תעריף ה

קוד  
התעריף  

החדש  
לנכס 

  זה

תאור  
ד  קו

  ף התערי
  החדש  

האם קוד  
עריף  הת

החדש  
ים  מתא
י  לאופ

השימוש  
  בנכס?

משרד   5231341000 1
   להייטק  

דים,  משר 225
  שירותים 

 ומסחר 

  ת, חזוה שכירו
  מדידה 

הפעילות החדשה  
בנכס שונה  
  הקודמת מהפעילות 

מבנה   462
תעשיה  

רבות  ל
 הייטק 

  כן 

ן  מחס 2050231060 2
   מלאכה  

מחסן   261
 מסחרי 

,  שכירות חוזה
מדידה,   תשריט 

  דוח פיקוח 

  דשההפעילות הח
בנכס שונה  

  קודמת מהפעילות ה

מבנה   610
 מלאכה 

  כן 

קומת   4200451020 3
מרתף  

עם 
כניסה  
 נפרדת 

בנקים   330
 סניפים 

הודעה על  
  פיצול הנכס 

החדשה    הפעילות
בנכס שונה  

  ות הקודמת מהפעיל

משרדים,   225
שירותים  

 מסחר ו

  כן 

מבנה   462   משרד   16467003 4
תעשיה  

בות  רל
 טק היי

ירות,  חוזה שכ
  דידה תשריט מ

הפעילות החדשה  
  ה נכס שובנ
  פעילות הקודמת המ

משרדים,   225
שירותים  

 ר ומסח

  כן 

חדר רב   11689002 5
   תכליתי 

מבנה   610
 מלאכה 

  חוזה שכירות,
  תשריט מדידה 

דשה  הפעילות הח
ונה  בנכס ש

  מהפעילות הקודמת 

משרדים,   225
שירותים  

 ומסחר 

  כן 
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    תקנותה ולנצו הארנוג הנכסים לסיוו  התאמת ת קבדי – ב.5ד.

הביק  סיוו  אשונב   תרומטרת  של  התאמה  לוודא  היא  במעזה  הנכסים  (קבוצות ג  הגביה    רכת 

לסיו  שנקבעו  האב)  כפי  הנכסים  הארנונוגי  וה  בצו  המקומית  הרשות  ההסדרים    נותבתק של 

  . דינהבמשק המ

  

  ארנונה הבדיקת התאמת החיובים לצו  – 1.ב.5ד.

שנקבעו בצו    יםגוהסיו   , לעומת2019נונה בשנת  אר סוגי הנכסים שחויבו ב  שוואה שלהעשתה  נ

    נה.הארנונה לאותה ש

 עם  נכס  ג  ד סובארנונה מבלי שנקבע להם קויבו  הלן חופיעים להמוים  סוגי הנכס  :הממצאים

  ] 2[#ב  :ונההארנבצו תעריף 

  תיאור קוד 

ע  מופי
בצו  

ארנונה  
2019?  

מופיע  
  בדוח
חיוב  

0192?  

ומים  שני
  ו יבחוש

  בפועל

סך חיוב  
שנתי  
2019  

  י ₪) לפ(א

סה"כ  
שטח  

  ב ימחו

ף  תערי
משוקלל  

בש"ח 
  למ"ר

 34.96 541 19 5  כן  לא ם תעריף מינימומגורים   104

 36.79 3,496 129 1  כן  לא ות בבית אב  1א. 65מגורים עד  106

 40.36 15,442 623 1  כן  לא אבות   בבית 1א 100מגורים עד  107

 68.64 3,362 231 13  כן  לא  ם ף מינימויעסק תער 204

 25.02 2,200 55 1  כן  לא םונימ תעשיה תעריף מי  404

  

  : גביהיה, ארנונה ויהכנסות העיר אגףתגובת מנהל 

,  החוק עריפי מינימום על פי תקנות  : אלה ת404  - ו   204,  104גי נכסים  סו"

  "ורש בצו המיסים.שלא נכללו במפ ףא
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  תקנות החיובים ל יקודאמת  דיקת התב – 2.ב.5ד.

העשנ של  תה  האשוואה  במעיון  פקודי  מסוגי  עבועירייה  בארנונה  ה  רכתשנרשמו  אחד  כל  ר 

שחויבוה בש  נכסים  האפיו   2019נת  בארנונה  קודי  מול  שנקאל  הפנים  ן  משרד  ידי  על  בעו 

  . 2007- ית ברשויות מקומיות), תש"ז נה כלל המדינה (ארנו במשקנות ההסדרים  תאם לתק בה

 הנכסוסל  אים:הממצ מקודי  הלן  להמופיעים  ים  גי  השונים  אפיון  קודי  ן ויהאפנרשמו 

 ] 3[#ב :ל ידי משרד הפניםשנקבעו ע

  

 ארנונהל םסיווג ראשי של קודי תעריפי בדיקת

קוד    
  תעריף
  ונה הארנ

סוג  ד וק(
 נכס)

תאור קוד  
ף  תערי

  הארנונה 

ם  הא
הקוד  

מופיע  
בצו  

  הארנונה 

האפיון  
יך  אליו שו

  - הנכס
ג ווסי

  ראשי 

אור  ת
אפיון  

הנכס כפי  
שסווג  

במערך  
  הגביה 

האם  
האפיון  

אליו 
  ךויש
נכס ה

  נכון

האפיון  
שאליו  

צריך  
להיות  

ך  משוי
וד  ק

תעריף  
  הארנונה 

  ןתאור אפיו
הנכס 

שאליו היה  
  לסווגצריך 

במערך  
  הגביה 

האם  
ספח א  נ

תוקן  
ין בג

שינוי 
  ה?ז

קרקע   865 1
ה  תפוס

המשמשת  
 לאירועים 

קרקע   8  כן 
 פוסה ת

  עקרק 10  לא
תפוסה  

המשמשת  
 עים לאירו

  לא

חניון   964 2
בתשלום  

וקרקע  
  וסה תפ

 קור מ

קרקע   10  כן 
תפוסה  

המשמשת  
 לאירועים 

  לא חניון  11  לא

חניון   965 3
ורה  קמ

 בתשלום

  קרקע 10  כן 
ה  תפוס

המשמשת  
 לאירועים 

  אל חניון  11  לא

ה  בנמ 951 4
חקלאי  

אזור  ב
 אי חקל

מבנה   12  לא חניון  11  כן 
 אי חקל

  לא

נה  במ 952 5
חקלאי  
באזור  

 ים מגור

מבנה   12  לא חניון  11  כן 
 חקלאי 

  לא

סככה   955 6
לחקלאות  

 או לבית 

מבנה   12  לא חניון  11  כן 
 חקלאי 

  לא

  .שרד הפנים מד  שונה מקו ן האפיואך קוד   נכון,הינו הארנונה   עריףתקוד הנ"ל  הנכסים  גי וסבכל  : הערה

  ם שניה לביבלת שטחים וגט  - א'    ספחה בנעל ההצגיע  כדי להשפממצאים בפרק זה  ב  ןאי  * 

  . הז חדובהמשך  ת, המובא2018-2019

  

  : גביהיה, ארנונה ויהכנסות העיר אגףתגובת מנהל 

  ".יבוצע תיקון במערכת לאפיונים לפי קודי משרד הפנים"
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  חרים ם אנושאיות ודמיוח ותבדיק    6ד.

 

    המערך הגבי.א   6ד.

  לקמן:כד  ,ית הארנונהממערך גבי  םם נבחרים נתוניובאיזה מ  רקבפ יםאהבבעמודים 

  2018-2019 םשני ביה לם וגיחשט בלתט -  ) ח א'פנס(  1..א6ד.

  תרשובהארנונה  רכתעל מעונים נת -  ) נספח ב'(  2.א.6ד.

  ה  ארנונבים הול חייינ -  ) נספח ג'(  3א..6ד.
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  8120 –  2019ם ישנל 1טבלת שטחים וגביה   1.א.6.ד

  

  (נספח א') 

  
ול גיד

 )ן ו (קיט
  ח שטב
 % - ב

ול גיד
ן) ו יט(ק

  בשטח
 מ"ר באלפי 

  בו חיסה"כ  % - וי בהשינ
 י ש"ח פלאב

  שטחים   משוקלל  חיוב
 פי מ"ר באל

  בסה"כ
 בחיו 

"ר בחיוב למ
 למשוקל

  בש"ח "ר מל

 סכהנ סוג 2019 2018 2019 2018 2019 2018
         

 םיורנה מגמב  4,688.07  4,614.60  50.26  50.09  235,623  231,145  0.3%  1.9%  73.46 1.6%

   רומסח שירותים משרדים  587.81  591.50  213.97  210.66  125,775  124,605  1.6%  0.9%  ) 3.69(  )0.6(%

 טוחברות ביוחים נקב  7.05  7.10  1,382.67  1,378.42  9,752  9,784  0.3%  )0.3(%  ) 0.04(  )0.6(%

 תעשיה   295.34  297.06  104.89  101.38  30,978  30,114  3.5%  2.9%  ) 1.71(  )0.6(%

  מלאכה  53.86  53.37  95.07  91.79  5,121  4,899  3.6%  4.5%  0.49  0.9%

 חקלאית אדמה   1,910.54  1,902.09  0.13  0.13  249  247  0.4%  0.8%  8.45  0.4%

  סהתפו עקקר  437.93  415.00  11.79  11.78  5,164  4,890  0.1%  5.6%  22.93  5.5%

 ים חניונ  159.77  142.34  22.71  22.64  3,628  3,222  0.3%  12.6%  17.43  12.2%

 קלאימבנה ח  3.51  3.57  15.69  15.70  55  56  )0.1(%  )1.8(%  ) 0.06(  )1.7(%

 םרינכסים אח  6.88  4.09  87.03  122.89  599  502  ) 29.2(%  19.3%  2.80  68.5%

 ה"כס  8,150.76  8,030.71  51.15  50.99  416,944  409,464  0.3%  1.8%  120.04  1.5%

  
  

  ות: ערה

 ספת/גריעת נכסים.מתו  וצאהו במהלך השנה כתחלשר א י ארנונה וי בחיובבשל הצמדה ואת השינ ס מה  סכומיב י ושינה את  ללת אינה כות השנה וה לתחילערכשטחים והחיובים נת הבלט . 1
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  יה יונה בעירארנה מערכתל ם עניתונ  2א..6ד.

  (נספח ב') 
  

 ים. סנכ  41,093ים  מטופל ה כת הארנונ רעבמ 

 1( .6,295  היה  .019231.12 - ברנונה א בגיןמים החייבים משלות הנבו חשפר מס(  

 אלפי   167,074  - ח הכספי) מגיע לבדו 1ופס  לט 2ח (לפי נספ הארנונה של התושבים תבוום חוסכ

 ) 2( ח).ש"  יפאל  47127,6 פקים בסךבות מסוחוש"ח (כולל 

 21: עי ישראלקשות מקרבו / ראה בטהערת אזהרשמה שבגינם נרם יבהחיי נכסים מספר ה;  

 . ח"ש פי אל 741רנונה בגין נכסים אלה:  חוב האסכום 

  
  

  . חייביםה זה מתייחס למספר  תוןנ  )1(

ג  החייבי  וני ה  ,9439   מקריםהר  מספ    להלן  'בנספח  ממספר  וי   ם,גבוה  שחוהיות    של   ביתכן 

  . פר שנים)במסטווחי חוב ו רים  (במספמספר מקררשם  כיד י אחייב ח

  אפס.ב לקרואפס או שחובם הוא  קריםמנכללו   אלג'   חפבנס

  אלפי ש"ח     
  

  

    167,074  פי וח הכסבד 1ס ופ לט  2פח סלפי נ ים,של התושבות הארנונה ובח  ה"כס    )2(
        
    1,272  ) 2019פת (ין שנה שוט בג  - ו זזכות שקוז  יתרות  –ף סונ    
    2,100  ם קודמות בגין שני    
    3,372  יתרות זכות סה"כ     
        
      

  170,446            ת וכ זות תרזוז יחובה, ללא קי רק יתרות –בא) ספח ג' (בדף הכ לפי נ"הס 
  

        
  

  
  

  בים ת של תושוכז רותית

לעואמכ  .א ליוילר  במ רשו  2019  בדצמבר  31ם  ,  יה  ערכתמות  ת גביה  לזכות  עבור  ש ותרות  בים 

  "ח).  אלפי ש 3,168 –ודמת (שנה ק "חשי לפא  3,372 של  כוללנונה בסך אר
  

העיר  .ב ליוםבמאזן  מראש  הכנסונרשמו    31.12.2019  יה      ש"ח.אלפי    2,728בסך    יםממיסת 

 . ש"חאלפי  2,473   :ההי 31.12.2018יום ל סיםי ממש סות מראכנהה סכום

אחרים    ירות בסוגי שחובה    ז מול יתרותזקאמור להתבסעיף א'    נושצויזכות  רות התק מיחל

  . ון כהכנסות מראשבחשב נלקחו לא ולכן  תושב,   של אותו

  

תרות זכות  ל בידיר את אופן הטיפול המגה נוהיבעיריקיים  "  :הגביה   ת ק מחל   ת הל תגובת מנ 

  ה. בתהש  ואופןת  זכוקיום יתרת ה  בדבר  םימציה ואופן יידוע התושבובמערכת האוט

משיבים המחזיקים  כל  ללהשאתנו  ירקל  לא  המסמכים    צילום (  ההשבה   ך צורלמת 

ניהול    שיק אישור   / צילמבוטל   / ת.ז.חשבון  ולכן)וכו'  ום  להשלים את נ  אל  ,  יתן 

  .יפעולת ההחזר הכספ

ייעול תהליךהעירבמקביל, פועלת   רכת מע  השבת הכספים ושידרגה את  ייה לצורך 

לכדי שלשראפ  הבילינג  מהי  השבת  ות  אשרה  ר כספים  הוראלבע  אילכרטיסי  ת לי 

  ." איאשרקבע בכרטיס 
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  ונה נארבים  יי ניהול ח  3.א.6ד.
  פח ג') (נס

  י ש"ח) (באלפ    :רהחוב למק הבוג  לפי  פלגות חוב הארנונההת

 סבא- כפר ייתעיר

 סה"כ  7מעל שנה  7 הנש 3-6נה ש תשנה קודמ וטפת שנה ש

 ובחך ס 1יםמקר ובסך ח 1מקרים ובסך ח 1ריםקמ חובסך  1יםמקר חוב סך 1מקרים בוח סך
חסי חלק י
 החוב וםמסכ

 1ריםמק

ה
ארנונ

 

                            :)(ש"ח ותבהחוווח ט

0 - 2,000  2,507    2,674   384   498   534   720   71   92   529   680   4,025  2.4%  4,664  

2001-5000  3,505   1,125   548   172   951   302   144   43   1,380   408   6,528  3.8%  2,050  

5000-25000  4,785   530   1,706   178   3,861   361   891   78   12,482   982   23,725  13.9%  2,129  

25,000-50,000  1,668   48   549   17   1,886   52   144   4   12,196   338   16,443  9.6%  459  

  641  70.2%  119,725   528   103,198   7   682   34   3,818   25   3,391   47   8,636  50,0000ל עמ

 9,943 100% 170,446 2,936 129,785 224 1,932 1,469 11,050 890 6,578 4,424 21,101 חייבים: כ סה"

ס
ם 

חייבי
ה

וגי 
 

  23.6%  40,299            40,299  מגורים 

  6.2%  10,566            10,566  ה ומלאכ הישעת

  -   -             -   ון מל יבת

  49.2%  83,921            83,921  ם למיניה בתי עסק

ים  מבנים ציבורי
 ממשלהדי ומשר

  -            -   -  

  20.9%  35,660            35,660   ת שונו

  100.0% 170,446          170,446 ייבים: ח כסה"

                

  15.97% 27,221           27,221 ד עו"פול בטי 

  

  שנה.הוף סלחייבים הכולל מספר ה בוצת חוב, ולא אתתה קויך לאימשתארנונה בגין הם של בהחום ושסכ םהמקריר מספה את ר מראטובכל המקרים  מספר  ) 1(
  



  2019 תלשנ פורטהמ תוריקבהוח ד         סבא- רכפריית עי

 - 29  -  

   
  רנונה מא  ותהנח .ב  6.ד

במרידהסהתקנות   המם  התשמארנו  ותהנח ( ינה  דשק  כ  ,1993- גנ"נה)  תיעל  (ל יונ קל    : ןלההן, 

  יעורן. ש, ואת רשאית לקבועות מקומית שרשאת סוגי ההנחות  ת ו), קובעקנות"הת"

פרק גסבמ בדי  ה,ז  רת  הנח נערכה  אקת  לנהלי  רנונהות  יו  שנקבע  הבדיקה  בהתאם    ףהאג  דיעל 

   ש לאגף.שר הוגא פרדנ דוח בכללו ות נרט ומפהצאות הבדיקה תו  ם.קורת במשרד הפנילבי

  קורת:  יכנית הב תלהתאם ו מדגמית בסוגי ההנחות שנבדק ן  הלל

  עלה)ומ 75%שר וכ- אי לנכים (ת הנחו   א.   

  25%זרח וותיק בשיעור אל תו הנח    ב. 

  צבת סיעוד יק  מקבליל הנחות    . ג

  נכס ריק לת נחו ה     .ד

  םהנאציפות  י דרי נכ להנחות   .    ה

  

  

  ממצאי הביקורת 

  ושניתנ ותחנ ות המזכות בהתאימ מ ותמכתאסא  וקו נמצא התיקים שנבדבכל .    

  תנו שלא כדין. נית ושידי הביקור  ל ע  קונבדש חות נ ו המצאנ לא
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  ג"אבתקציב ה ת והשתתפ   ג.6ד.

נדרש  ורביקהרת  גבמס לקיבד  לערוךת  שיקה  השת  לומו  מתקציבבהג"א    תתפותקציב    קיום להעירייה,    כחלק 

    אודות התקציב. הרשותרי פום בסהרישן פאולן קציב הג"א, וכלתהחוק בנוגע הוראות 

  : )₪(באלפי   םיהממצאריכוז  לןלה

מספר     כפר סבא   שם רשות   .א
הג"א בפורמט זה חתום   ציבלת הצעת תקבהאם קי     0109,48  תושבים 

  יהם וא, הרשות, הג"א או שנע"י  גורם כל שה לפחות
  כן 

  סעיף "דמס
וב  צתק
פי ל

  תהנחיו

תקצוב  
 עהבהצ

  החתומה

תקציב  
  פריבס

  רשות ה

 עביצו
בפועל  
בפרק  

723  

ביצוע 
 יעהמופ
  אחר בסעיף 

  "ר) ב ת ב(

סה"כ  
וע כולל  ביצ

הרשום  
בפרקים  
  אחרים 

הפרש  
בין  

הצעה  ה
ה מהחתו

לביצוע 
י  פרקב

723  

הפרש  
בין  

ההצעה  
ה החתומ

לביצוע 
  בפועל

  ערותה

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

1  
ת מס המשרות  א ציין בהערות יש ל -דם כח א
  66ס  בטופ

    
260  

             
260  

         
500  

           
634  

               -   
          

634  
   

374  
    

374  
   

  רים  קה, תיקונים וחומתחזו  2
             

214  
         

214  
      

272  
       

272  
               -   

           
272  

            
58  

    
58  

אוחד עם  
 ביטוח 

  שיפוץ מקלטים   3
             

100  
      

100  
        

-   
               

-   
             

100  
           

100  
          -

100  
     

-   
    

  רכות מערכש   4
           

80  
       

80  
      

150  
   

149  
               -   

           
149  

          
69  

   
69  

   

  ביטוח ופרסום   5
     

37  
   

37  
      

-   
       

-   
               -                -   

     
-37  

     
-37  

וחד עם  א
   תחזוקה 

  שיות כות מיגון איר ע רכישת  6
               

-   
            

-   
          

-   
               

-   
               -                -   

           
-   

   
-   

   

  ת ו משותפאות וצן הם כהשתתפות במימולותש  7
      

7  
    

7  
              

-   
               

-   
               -                -   

             
-7  

     
-7  

   

  משותפות ימון הוצאותתקבול כהשתתפות במ  8
      

-   
     

-   
   

-   
       

-   
               -                -   

             
-   

              
-   

   

  ומימק כ הג"אסה"   9
             

699  
    

699  
             

922  
     

1,055  
         

100  
    

1,155  
           

356  
     

456  
   

  ג"א ארצי תתפות בה הש  10
             

646  
           

646  
             

650  
            

599  
  

    
599  

            
-47  

        
-47  

   

  סה"כ כללי   11
          

1,345  
    

1,345  
          

1,572  
    

1,653  
     

100  
    

1,753  
    

309  
           

409  
   

             
             ב. 

  נושא  מס"ד

ת חתימ
ר'  

  רשות 
  כן/לא 

ת חתימ
זבר  ג 

  כן/לא 

חתימת 
קב"ט/  
 מנהל
מדור 
חירום  

ון        ובטח
  כן/לא 

חתימת 
הממונה 

על 
מחוז ה

  פבמשה" 
  לא כן/

 חתימת
 מפקד המחוז

  ן/לא כ 
      הערות

1 
פקידים  בעלי הת ע"י כל מהויב חתתקצ עתהצ

  הביקורת)  נת(ש
          כן   כן   כן   ן כ   כן 

2 
פקידים  תקציב חתומה ע"י כל בעלי התהצעת 

  ה נוכחית) נ (ש
          כן   כן   כן   כן   כן 

            
             ג

  נושא  מס"ד
כמות  

י  עפ" 
  תקן 

כמות  
  קיימת

פער  
  תקן ל

      הערות

              63  48  שות ן אישי לעובדי הרגוציוד מי 1
            

             .ד

  נושא  מס"ד

טוח  יב
יעודי 

יוד לצ
  כן/לא 

ביטוח  
במסגרת  

ביטוח  
כללי של  
הרשות  

  א לכן/

האם  
וח  הביט

משעובד  
לפקע"ר  

  כן/לא 

האם  
שות  הר

חתמה 
  על נספח

ח 
בהתאם  

לחוזר  
  המנכ"ל 

      הערות

      לי כלסגרת הביטוח הבמ  לא    לא  כן  לא  ביטוח  1
            

             .ה

  נושא  דמס" 

תון   נ
עזר 

ול יצלנ
  תקציב 

  א לכן/
אם לא,  

  ?מדוע 
                  הערות

              כן   רסבי  בד ליעודו ל מקומי בניצול תקציב הג"א  1

  מנוצל ליעודו  האם תקציב כ"א 2
ראת  הת

  ניצול 
      קציב הג"אהצעת ת ות מה פועל היו גבוכח אדם ב הוצאות      כן 
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             ו.

  סעיף "דסמ

ן  הפרש בי
 עהתקציב בהצ

 החתומה לבין
  תקציב הרשות 

      בר הגזבר הס

     פנסיה עובד שיצא לון למשרות וכן שולם גמר חשב  2.5שולם שכר ל  240  כח אדם  1

     ות חשמל ל התקציב הן הוצאההוצאות מע 58  קונים וחומרים  תי  תחזוקה, 2

     ים). י ורציבטים קלץ מ(שיפו 48005 רתב"ב  2019בשנת  ש"ח אל 200של    עקיים ביצו (100)  קלטים שיפוץ מ 3

     א. בגין אחזקת רכב בטחון שלא מתוקצב בהג" תקציב הג"א הן  תצאות מעל הצעהוה 70  רכש מערכות  4

     ם אחרים. פי תקציביעירוניות. נכללות בסעיק מההוצאות הכלל בגין אלה הן חלההוצאות   (37)  סום ביטוח ופר 5

        0  ת יוישמיגון אכות ישת ער רכ  6

     ותי מהלא  (7)  ון הוצאות משותפות ממית בתתפוהשם כ תשלו 7

        0  ימון הוצאות משותפותול כהשתתפות במבתק 8

        223  י"א מקומסה"כ הג  9

     תי לא מהו 4  השתתפות בהג"א ארצי  10

        227  ללי סה"כ כ  11
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  תי שנהח  ולדי נרבעו ה  חהדורים מחם נביבין נתונ ואה  והש     ד .6ד. 

ר  פי מבוקכסח  וד  היי העיר  מוגש על ידי  ,ןבוקר. כמו כן רביעי, בלתי מו בעח רה דוישהג  ירייהעה

י נתווהחשב  רואי  דיעל  ים,  רשברי העירייה להפאלפי ש"ח) והס(ב   מהדוחות  יםרנבח  יםנ ן. להלן 

  מים: במידה וקיי 
  

 דוח כספי ש הפר ספרמ רסבה
 ר מבוק

ון  עדוח רב
 א נושה יעי בר

 םילמשרד הפנ חוהד הגשת תאריך  14.06.2020  10.12.2020  

 וטףש שכור סה"כ  103,574  104,310 736 ) 3, ()2( ),1(

 נתקבלו רם שטות צבסות מתוקנהכ  13,136  20,619  7,483 ) 3, ()2( ),1(

 ל בתקציב הרגיצטבר גרעון מ  4,663  2,221  ) 2,442( ) 2(), 1(

 תב"רים ם בעונות סופייגר  -  -  - 

 טפות שוות בויייחהת"כ סה  114,865  114,784  ) 81( ) 1(

 ושולמ םשטר ותבצוקהוצאות מת  110,582  110,676  94 ) 1(

 הרגילקציב בתר במצטעודף   -  -  - 

 ים ת והיטלוריבים בגין אגיח  238,762  238,755  ) 7( ) 1(

 תעומס מלוו  283,143  283,143  -  

 ) תהנחו(כולל  נה כלליתמארנו כנסותה  420,676  420,675  ) 1( ) 1(

  שכר כ ה"ס  382,399  382,399  - 

  וות מלן רעופ  22,928  22,928  - 

   ןמויצאות מהו  2,268  2,268  - 

  טף וש )ןעוגר( ףעוד  ) 1,197(  1,245  2,442 ) 2(), 1(

  הדוח   נתלים בתב"ר בשובתקסה"כ   128,214  126,968  ) 1,246( ) 1(

  ח נת הדובשר בתב"ם ימלושסה"כ ת  149,753  150,132  379 ) 1(

  

  ההסברים להפרשים: להלן  

   .שרד הפניםמלהרבעוני דוח ה תגשה  ראחלהרשות "י עשו עשנ םם נוספישומייובע מר נ  שרההפ . 1

נובע   . 2 רישום  יקורתהב  אגבנוספים    םימ מרישוברובו  ההפרש  לרבות  ממשרד ,  לקבל  הכנסות 

בסך   ש"חלא  4,924החינוך  רשושל  פי  היו  הרב  ותמא    נות מקר  ותהעבר ל  וביטו  ,ניועבדוח 

 .ינ וע בשהיו רשומות בדוח הר לפי ש"חא  2,827  ל בסך גילתקציב הרהפיתוח 

 . ןעיפי המאז ס ביןים  נ יומ משינוי  עובנ  רשפהה . 3
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  חרים א איםנוש    ה.6ד.

  

  רים ב"ת   1ה..6ד.

  עה  תנו ים ללאתב"ר א.

  :31.12.2019ם  ליו ןנמצא גרעוואשר בהם ,  בשנת הדוחא תנועה ללרים  ב"תה מת רשיהלן ל

 רמספ
 רתב"ם הש ב"רהת

תקציב 
  ר שמאו 

 אלפי ₪  ב

ות  הוצא
  מצטברות 

 אלפי ₪ ב

ות  נסהכ
  ות רצטבמ
 פי ₪ לאב

  
  גרעון
 ₪  באלפי

 הסבר

       
200,59 מפעלות כפר סבא  01367  ,14559  499,56  2,151 )1 ( 

  ) 2( 53 1,209 1,262 1,268 התייעלות אנרגטית  13011

  ) 3( 546 385 931 1,035 וי בינוי כיסופים פינ  44009

  ) 4( 136 2,790 2,926 3,268 חדש  עוז לתמורה ואופק 53003
  

  : ייהעירהברי סה

התע"ש ) 1( ברחוב  ומסחר  מלאכה  מבנה  הקמת  היה  החב  הפרויקט  רה  בניהול 
 הכלכלית. בבעלות העירייה נותר מלאי של מספר תאי חניה.  

ה רבכירה באמצעות החרכת למפעמים. העירייה נענדחה כמה  מימוש התאים  
  גבוה.   למת ההסדרה בטאבו יהיה השוויהשעם  ,הכת החברלהער ית.הכלכל

    .אחרונה היו עוד הוצאות הכרוכות בהסדרהעד ל
  .יו הוצאות הקשורות במימושיה אולם בקרוב לא היו תנועות 2019- ב

    רעון הזמני.גבוה מהגיששווי היחידות במימוש היא ההערכה השמאית 
  

ולש דרומי. לאיגוד משביבה וות סאיכד ערים לאיגו  :טקלנו שותפים בפרויהיו    ) 2(
חוב   הוקם אשכול  ש"חלפי  א  59בסך  נותר  לאחרונה  חדל מלשלם.  האיגוד   .

 ומים. תשלור ויעביר זואנחנו מקווים שיח
שפטית אם לא יהיה מנוס נפנה לערכאות, לאחרונה בדקנו וקיימת תשתית מ

  ייה.לגב
  

התארגכיסופ  בשכונת  ) 3( כמה  היו  לפנים  בינויות  העיינוי  החלוי,  על  רייה  יטה 
 טרסים העירוניים, תשתיות ושטחי ציבור. לאינ לדאוג יתכנון יזום על ידה כד

  יצטרכו לשאת בעלות התב"ע.ות יבקשו לבנש  לפי התב"ע החדשה היזמים
  

בתי  ) 4( ונותרו  "נתקע"  נמצ"ס  ה י ב  .הושלמושלא    ספר  הפרויקט  א הדמוקרטי 
והאלמנטיבשלב הרחבה  התכ  םי  ישולשל  המרנית  ב  בו.  דומה. ומפתן  מצב 

בג גם  התעכב  השינההמשך  נוספים  ויים  לל  תקבולים  צפויים  החינוך.  באגף 
  מהמשרד. 
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  מאושר   ציבמתק היסט ם ישהבתב"רים  .ב

  רט להלן:שרת, כמפווע ההוצאות, מעבר למסגרת התקציבית המאוחריגות בביצו נמצא

  
  קהפר

  ריגה הח
  ) ₪באלפי (

  רים"מס' התב
  גושחר

    1    04515,  כסים נ 93
  

  : ייהעירהסברי ה

המאוש מ  יגהחרה  מס'  התקציב  בתב"ר  הינה  חלקות    1368ר  היוון  שהוא 
העירי שבמדו  ה. ישבחכירת  בתב"ר  החברה    באמצעותם  שני מספר    והלנר 

  ת. ת מההוצאוההכנסות בתב"ר זה גבוהוו, הכלכלית כפר סבא
  . בעודף 2019נת גר בשהתב"ר נס

ערכה  העירייה בתקציפ  עדכונים   לא  ולכן  בורמליים  הה,  של   כנסות הביצוע 
  . בחריגה מהתקציב המאושר היה ההוצאות  ו
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  ימית ת הפנרקווהבי ייהרר העימבק   2.ה.6ד.

  

  2018 לשנת ייהירמבקר העדוח . א

חודש  ב   ביקורתה לענייני  עדהוו י  לחברועיר  הראש  ל  שהוג  2018לשנת  העירייה    רדוח מבק

  ה מועצת העיריי וב  12.06.2019ביום  יקורת  ב   ניי ה לעניעדוון בו הדוח נד   .2019ת  נש  פברואר

  . 07.08.2019ביום 

  

    :הם זיקה לדוחות הכספייםשר לאהמבקר, ו  דוחב שנכללויקר הממצאים עהלן  ל

  ים עיקרי יים קו לי  הנושא 

 של השכרת נכסים

  יה לאחרים עירה

 ת.רוי השכיום דמשלתב ראיחו ריבית פיגורים בגיןת ביייה אינה מחהעיר 

 תחנות עלי מוניות או בגרה כלשהיא מת לגבות אהגנוריה אינה העי

    .םלשימוש צוקהוש ומותר המקות עביונמו

 קיום אף  עלוב, ש יבי וכני מפעל הפיס המוצביםן ד גיבאגרה  האינה גוב ה העירי

 . ארנונההית יבסתפקת בגומ, עניין זהב וק עזרח

 ות  ינתקערבויות  יוםקל ע  הקפידהה לא רייהע ,כרים המוש חלק מהנכסיםגין ב

  .וקףתב

 

כספית  ה לותהתנהה

  י הספרבתשל 

 ךנויחרד הדי משיעל  יהבלג אושרובתשלומים שלא  םצע חיוב הוריבו . 

 ךמשרד החינו /החינוך  גף אע דור / ייאישוו ללא עשורים נתרומות מהה . 

 בתי   יד ביןחא לאאופן א סמכות ובנעשה לל וריםהלהנחות מתן קרים, לק מהמחב

 . ן ההנחהמתם את ימצדיקם היההורו מסמכים משנתקבל מבלי ר, ולעתיםהספ

   נפ  לעם  נדרשי הכים  סממ ה  לכבלו  עשית מבלי שנתקנחלוקת מלגות ל משרד  והי 

 ך. נוהחי

 החזא  ל יתרמתבצעת  ההו  של  ותרת  בחשבון  גביה  בניגוד    ,הוריםל  יםר עודפי 

 חינוך. רד המשנחיות לה

 דרש.עות מחיר כנצבלו ה י שהתקלבמ קים נעשות מספושיביצוע רכתקשרויות וה 

 ם, ההוריים מכל  ם הנדרשימלוא התשלומ  לגבות את   יםצליחאינם מ  ספרבתי ה

  ובות.החגביית ה מספקות ליפאכ ותלפעו צעים בנם מאיו

הכנסות   קסוםימ

  וחה רום הבתחו

 ] תייםקויים מהולינמצאו לא [  
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  2019ת ה לשניהעירי דוח מבקר ב.

ת  במליא, והוגש לדיון  12.08.2020יני ביקורת ב  י ענועדה לדון בו נ  2019ת  נלשורת  קהבי  חדו

במועהדיו .  יהי רצת העיעומ יחד עם בה    02.09.2020- יים בהעירייה התק   צתן  אושר הדוח 

    ראש העיר.ות והער ה לענייני ביקורתדהווע  לצותהמ

  . 08.09.2020יה ביום  ינטרנט של העיר יאועלה לאתר ה הח המבקר דו

  

    :הם זיקה לדוחות הכספייםהמבקר, ואשר ל  דוחב שנכללוים קר הממצאיעהלן  ל

  ים קרי עייים קו לי  הנושא 

 . גנים ונוףעילות מחלקת פ בנושא םילים כתובמים נהייא קל   ףגנים ונותחזוקת 

 עות  אמצבדות ת הגנים לבצע עבוק תחזו במכרזה לקבלנים שזכו פשראיה יהעיר

 .זמכרה ילהם על פ ה שהוקצום מאלינוהשבאזורים  וה שלהם, שנקבלני מ

 וינו כל הפרטים  א צל התחזוקה,עבודות  ועעל ביציה יל העירש חקופיות הבדוח

  .םירגרונ י רכבכלפרטי ו ם העובדי תכמון: וג, כהנדרשים

עם מערכת  ן אוטומטי ממשקת באופטאבו אינה מתל ישוריםי מערכת האנמצא כ   לטאבוים אישור

הבדיקה   ך,יכהמבקש ולפות חובת ם בדיק, לשציהמטוורה לאהבילינג של החב

 דר. סומא תיעוד ורת מועדים וללשעשית ידנית בנ

 בגין סותכנאגף  הה על ידי הברלמו לחשאושרו ושום ומישלי התמצא כנ ,

בוצעו   CRM- במערכת הש והשימוהדיגיטלית פורמה טלהפ  ההתקשרות לביצוע

  . ריגחם וכתשל ושולמו דרת ותקצוב בהתאםהזמנה מסו ללא

י  מפעיל לעח ויקפ

  רט חוגי ספו

 עקב המה, ולכן ציטומאוכת הלמער הגיש יןאיה יבעירה רשות הספורט טלעובדי מ

  וקים בחסר.ל ורטספהגביה והחייבים בר אח

  ים דני ילהזנת ג
  ) רייה.יהעכלכלית של י החברה הידמנוהלת על  נוךהחי תהזנה במוסדוה(

 ת מכרזללא עריכ דים ילני בג מזון  אספקתל ספק רבבע כלית הפעילההחברה הכל  

ה חוזכן, הרות דחופה. כמו שקב להתבלת חוות דעת משפטית בכת, וללא קביפומ

  . בפועלודות בעהת ללאחר תחי נחתםדאז  פקעם אותו ס

גים  ו עלת חהפ

ה ומעונות החבר

  ופנאי בותלתר

 ה  רבהח דומים המופעלים על ידי גיםחובמחירים שנקבעו לת  אחידו א קיימתל

מההורים מחירים   נגבודומים ם, בחוגים ר, כך שלעיתיעיהרחבי ב יות ופנאבלתר

 . שונים

 ירים  דהמס וזיםח עלי החוגים  ילעם מפע חתוםה להקפיד לתרבות ופנאי לא החברה

  .םימעהתקשרות את תנאי ה
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  םתיישנו יםוניבער ם ייספכ דוחות  3.ה.6ד.

  בון על שוח  דין  םישה חדשוללש  ת מועצה אחור לימס   ריהעיש הראהעיריות נקבע כי  ת  לפקוד   ב 140בסעיף    .א

   לה.א קיים דיון בדוחות ת צה וע נסותיה, והמכ ה והאותיצהו  ת או ב  רטפיה ויהעיר לצבה הכספי שמ

כל  ם  ו לאחר ת  םיימ   60תוך  , ב ישגי  רבגז ה  נקבע כי),  2004פברואר  מ(תיקון    ריות קודת העיפל  (ב)213יף  סעב  .ב

כספוןרבע וחשבון  דין  אותלגבי  ,  הע   עון,רב  ו י  הל,  היריעה  למועצת   , ריהילראש  ולועדת  כסועדת  פים 

של  ביקורה ל העית  לפמריה,  במשר  יתוח ינהל  ביקיהפנ ד  ותקצוב  על  לממונה  הור ם,  במשרד  בונשחת  ות 

 נה;  ים ולממו נהפ

הע  (א)216בסעיף    . ג הכ ו  נתיהשספי  הכ   וחד ה  יכ ע  בקנ  יריות לפקודת  בועדת  תי  שנהחצי    פיסהדוח  יידונו 

 . יהר העי עצת ום ובמספיהכ
  

      יקורת: בהאי צממ
  4ן ורבע

31.12.2019 
  3רבעון 

30.9.2019 
  שנתי  חצי

30.6.2019 
  1ון ערב

31.3.2019 
  יתנש

 : וחהד 31.12.2018

       
 ק חו פי על הגשה מועד - -   31.05.2019 31.08.2019 30.11.2019 01.03.2020

 ל עפו הגשה במועד  15.08.2019 11.06.2019 28.08.2019 22.12.2019 14.06.2020

 ים ימגור ביפ - -  11 - 22 *  75

  ריה יעה תעצבמודיון מועד   04.12.2019  ל.ר  06.11.2019  ל.ר  01.07.2020

  ספיםבועדת הכ ןיומועד ד  01.12.2019  רל.  06.10.2019  ר.ל  14.06.2020

        

  . תע באותה  מקומיותה  שויותהר קודו על תפפעתהשוה ונמשבר הקור ל לב  יםבש* 

  

 ם באיחור.נילמשרד הפ   וגשוה  2019 תשנל  יםיהרבעונ  תו הדוחמ קלח     
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  כר עובדים ונבחריםשיים בושינ  4.ה.6ד.

פי  כט שינוי,  לב  םשבה,  2018-2019ים  נ ששרה לממוצע למ  רשכר ושכי  וננת  של  וואההש להלן  

    ):'א ק חל ,2ס לטופ 4ח  פס(נ 2019ת נשפי המבוקר לסהכ  חבדו שהובאו

  

   
  נהלש רשכ צאותו ה

  ) ₪אלפי (
  שנהה לוצע למשרממ שכר

 ) ₪אלפי (

 2018 2019 ינוי % ש  2018 2019 הסבר  

 680.83 729.79 7.19%  824 2,131 ) 1(  םנבחרי

         ] 1.21  *  2.92 : משרותת כמו[    

  

אחד    סגן  ניםמכה  2019בשנת  היו לראש העיר שלושה סגנים בתואר בלבד.    2018שנת  רוב  ב  *

  . רשכבנים ג סבתואר ושני 

  

  

  :ר כ ש ב ה חש   "י ע נמסרו  פי ש כ ויים,  נ רים לשי הסב

  

מעל ) 1(  נובע  נבחרייהגידול  שכר  לפי  ית  מעל  מפתח  ם  ים,  בשתו   100,000רשות 

  . 2018 נובמברשנערכו בלרשות  ותהאחרונ תמהבחירו החל

אגבחריםנמשרות    ספרמב  ליהע בשכ  ב:  סגנים  ות  הבחירר  חלאר  מינוי 

 .לרשותונות רהאח
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  1920ת נלש  לתושבח  דוה  -  חנספ

  
 סבא  עיריית כפר

 2019לשנת תמצית הדוחות הכספיים 
 (באלפי ש"ח) 

                    
                    
                    

               109,623 תושבים שנה קודמת מספר 

       14,200 שטח שיפוט (דונם)  110,538 מספר תושבים * 

       8 ציואקונומי  דירוג סו 33,989 קי בית  מספר מש

                    

 אזןמ   נתוני ביצוע התקציב הרגיל 

 2018 2019 נכסים    2018%ביצוע  % 2019 ביצוע2019תקציב  הכנסות 

 111,509 104,310 רכוש שוטף    68.46% 558,712 68.01% 584,600 585,706 הכנסות עצמיות  

 143,787 125,799 השקעות    23.55% 192,143 23.82% 204,745 194,931 ינוךמשרד הח   השתת'

 48,264 48,264 ת מתוקצבות ואחרותנו קרהשקעות לכיסוי    6.90% 56,330 7.22% 62,046 59,490 השתת' משרד הרווחה 

 3,467 2,221 הרגיל  גרעון מצטבר בתקציב   1.00% 8,138 0.93% 8,031 8,246 השתת' משרדי ממשלה אחרים

         0.09% 732 0.02% 211 165 ות מענקים ומלו

   9,266 טו בתב"רנגרעונות זמניים    100.00% 816,055 100.00% 859,633 848,538 סה"כ 

 307,027 289,860 סה"כ               

         2018%ביצוע  % 2019ביצוע 2019תקציב  הוצאות 

 2018 2019 ויות התחייב   14.33% 116,746 14.30% 122,707 127,195 משכורות ושכר כללי

 113,963 114,784 ת והתחייבויות שוטפ   27.43% 223,450 27.60% 236,905 230,531 ת פעולות אחרו

         27.97% 227,804 27.71% 237,860 228,174 שכר חינוך

 130,902 126,812 יתוח ואחרות עבודות פקרן ל   16.75% 136,396 16.73% 143,628 146,133 פעולות חינוך

 48,264 48,264 בות קרנות מתוקצ   2.75% 22,381 2.54% 21,832 22,422 שכר רווחה

         7.81% 63,604 8.19% 70,260 69,480 חה ופעולות רו

 13,898   מניים נטו בתב"ר עודפים ז   0.27% 2,201 0.26% 2,268 2,105 מימון 

 307,027 289,860 סה"כ    2.70% 21,966 2.67% 22,928 22,498 ת  ופרעון מלו

         100.00% 814,549 100.00% 858,388 848,538 סה"כ 

                2019 2018 

 266,900 283,143 עומס מלוות לסוף שנה      1,506   1,245 -  נת הדוח בשף עוד

                    

  

 ארנונה  - בים ביה וחיידוח ג         2018 2019  

                2019 2018 

 35,959 34,364 תרת חוב לתחילת השנה י         0.42% 0.26% ההכנסה% הגרעון הנצבר מ

 409,554 427,560 חיוב השנה          32.71% 32.94% מההכנסה ת  לוו% עומס המ

 )51,001( )52,753( נו רים שניתות ופטוח הנ         13.97% 13.35% ת מההכנסה % סך ההתחייבויו

 )1,162( )1,567( וחובות למחיקה  העברה לחובות מסופקים         7,430 7,766 מוצעת לנפש בש"ח הוצאה מ

 393,350 407,604 סך לגביה          2,258 2,306 ע מוצמספר משרות מ

 358,986 368,177 וח גביה בשנת הד              

 34,364 39,427 נה לסוף הש תרת חובי              

 129,681 127,647 קה חובות מסופקים וחובות למחי              

 164,045 167,074 ל חובות מסופקים לסה"כ יתרות לסוף שנה כו              

 43% 42% (*) מהפיגורים  אחוז גביה          נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

 96% 95% (*) מהשוטף   וז גביה ח א         2018 2019  

 91% 90% (*) יחס הגביה לחוב הכולל         22,658 13,898 י לתחילת השנה דף (גרעון) זמנ עו

 50 50 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר         132,475 126,968 שנה ה תקבולים במהלך 

 וחובות למחיקה. מסופקים  א חובות ל(*) השיעורים מחושבים ל         141,235 150,132 תשלומים במהלך השנה 

         13,898 )9,266( זמני לסוף השנה  עודף (גרעון)

              
    ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים נה יתת א הרשות הינה רשו       2019נכון לחודש אוקטובר *
          

  









 

 
 סדר יום:

 
 . 2021שרד הפנים לשנת  דוח רו"ח חיצוני מטעם מ .א
 )מצ"ב תגובת הגזבר( 2019התייחסות גזבר העירייה לדוח המפורט של משרד הפנים לשנת  .ב
 . 2020ירייה לשנת חלוקת נושאים לדוח מבקר הע .ג
 קבלת החלטות, הניהול והפיקוח(. -נושאים לביקורת )יוסי מציע לבדוק את נושא תאורת רחוב  2הצעת  .ד

 
 

 :עיקרי דברי המשתתפים

 , שעיקרה דוח רו"ח חיצוני מטעם משרד הפנים  2021לשנת  1ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבה מספר  :  יוסי
 . 2019לשנת     

 מקריא את מכתב התשובה למשרד הפנים: :צביקה
 . "מועצת העיר אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק " : 1סעיף      
 ד. במוע  הוגשהשנה תוקן והתקציב       

 העירייה חייבה מספר סוגי נכסים בארנונה מבלי שנקבע להם קוד סוג נכס עם תעריף בצו הארנונה":  " : 2סעיף  
 

 ? האם לא צריך להיות להם קוד נכס  : יוסי

 אין קוד סוג נכס, זה תעריף מינימום הקבוע בתקנות החוק.  :צביקה
 לסוגי נכסים לא צריך להיות קוד אפיון.       

 "במערכת הגבייה נמצאו מספר סוגי נכסים שלהם נרשמו קודי אפיון השונים מקודי האפיון שנקבעו ע"י   : 3סעיף     
 משרד הפנים"         

 מתי תסתיים הבדיקה? מתי יהיה סיום הטיפול בנושא?     : יוסי

 זה ייצא מתוקן. 2020הליקוי התקבל ותוקן, זה נמצא בטיפול, לדוח של      :צביקה

 : "בהקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית, שלבי הטיפול בבקשה להקצאה, הפרסום והדיון  4סעיף  
   בבקשה נעשים ללא שמירה על הוראות הנוהל".     

   

      

    

  

  

  

  

 01/2021מס' ישיבה:  לענייני ביקורת     העדווהפרוטוקול ישיבת  נושא: 

   אסמכתא :   17/03/21 : תאריך ישיבה רביעי  נערך ביום:

עו"ד יוסי סדבון, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת, הישיבה   נוהל ע"י:
 התקיימה בזום 

אריאלה ברנשטיין, מזכירת   נרשם ע"י :
 הוועדה 

שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים:

 יו"ר הוועדה  -עו"ד יוסי סדבון  .1

   חבר הוועדה -ד"ר רפאל קובי  .2

 חבר הוועדה  -ממה שיינפיין  .3

 חבר הוועדה  -אורן כהן  .4

שמות חברי  
 הוועדה 

 : שלא נכחו

 חברת הוועדה  -פליאה קטנר  .1

 הוועדה חברת  -ד"ר אסנת ספורטה  .2

 חבר הוועדה  -צביקה צרפתי  .3

 ות מוזמנים שמ
 :שנכחו

  גזבר העירייה -צביקה דוידי  .1

 סגנית גזבר  -דנאי -אורית גנדל .2

 מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור;  -דוד ציון תורג'מן  .3

 סגן מבקר העירייה;  -אייל מגיני  .4

 מזכירת הוועדה.  -אריאלה ברנשטיין  .5

העיריה,  סגן מבקר העירייה, ראש העיר, מנכ"ל    רכז/ת ועדותחברי הוועדה, משתתפים, מבקר העירייה,  תפוצה: 
 העירייה 



2 

 
 החלק הארי של הליך ההקצאה מתבצע כסדרו.    :צביקה

 הנחייה זו.לעניין הערה של ביצוע שני פרסומים, ההערה מתקבלת והעירייה תפעל עפ"י       

 "לעיתים, הגוף מקבל הקצאת המקרקעין, ללא תמורה או בתמורה סמלית, מתחיל את השימוש בנכס   : 5סעיף    
 נתקבל אישור מליאת מועצת העיר ובטרם נחתם החוזה בינו לבין העירייה"  בטרם        

 יש להנחות את מח' נכסים שיתחילו את התהליך מבעוד מועד מול העמותות בכדי להסדיר את ההקצאה    : יוסי
 עו מזה. גיספיקו לקבל את האישור והם יפלא וחתימה על ההסכם. מאחר ויכול להיות שחלק מהעמותות     

 ווחים תקופתיים לגבי  : "העירייה מבצעת פיקוח חלקי על הגופים הנתמכים מתקציבה, ולא מקבלים די6סעיף    
 השימוש בכספי התמיכה של הגופים הנתמכים"       

 העירייה ביצעה ביקורת עומק ע"י רו"ח חיצוני, במספר עמותות כל שנה. מאחר והעירייה לא    2018עד שנת   :צביקה
 היתה מרוצה מההליך הוחלט לבצע חשיבה מחדש, שבגלל שינויי עובדים התעכבה.      

 כן, מבקר העירייה לקח על עצמו את הנושא ונקדם את זה.כמו         

 מסך חייבי    76%-אלפי ₪ המהווים כ 127,647 ך: "יתרת חייבי הארנונה כוללת חובות מסופקים בס7סעיף  
 הארנונה".      

 האם יש מקום לשיפור הליכי גביית החובות? אם כן כיצד?  : יוסי

 ההליכים האפשריים.  העירייה פועלת לגביית החובות בכל  :צביקה
 התאם לנוהל מחיקת חובות .בכן העירייה פועלת למחיקת חובות אבודים  כמו     
 שנים עד למיצוי והקפדה של כל ההליכים.   7-8מדובר על סדר גודל של     
 אנו מבצעים עבודה יסודית ושיטתית בתהליך מחיקת החובות.      

 מיליון ₪, שלא ניתן לקבוע את תקפותם.   158 -היטלי השבחה בכ: "לעירייה קיימים יתרות חייבי 8סעיף     
 כמו כן לא נערך מיפוי החובות מבחינת נכונות ועומק החובות".          

 כיום נבחנו רק שליש מהחובות.  זה לא דבר חדש. מה הצפי לגבי השלמת מיפוי החובות ומקורם?  : יוסי

 זה תהליך שייקח מספר שנים.  :צביקה
 אפשר להמשיך בתהליך, כלומר אם  אי  -יטל השבחה הוא לא ממשי, אם התשלום לא שולם חוב של ה  

 מבקשים היתר ולא ישלמו לא יקבלו אותו.      

 ".2019אלפי ₪ לתום שנת   246 -מעובדי העירייה חובות מיסים והיטלים בסך כ  11-"ל : 9סעיף  

 מה השיקולים לכך שיש חלוקה בין העובדים, שבמחצית מהמקרים יש תביעה משפטית ובמחצית יש    : יוסי
 הרשאה לתפיסת מטלטלין?      

 ל מותנה ביכולת החזרה. אין פה שום חלוקה, יש מיצוי הליך מנהלי ואחר מכן הליך משפטי, הכ   :צביקה

 "2019: "וועדת החקלאות לא התכנסה כלל בשנת  10סעיף  

 )נוסח חדש(, עירייה שמספר תושביה ביום היבחרה של מועצתה, עלה על   לפקודת העיריות 152לפי סעיף   :צביקה
 רות  מאה אלף, איננה נדרשת כלל להקמת ועדה חקלאית. מספר תושבי העיר כפר סבא במועד הבחי        

  , עלה על מאה אלף, לכן אין כל חובה להקים ועדה חקלאית.2018המוניציפאליות בשנת      

 כן זה נכון, קיבלנו את התשובה הזו גם מהיועץ המשפטי בעירייה.   : יוסי

 : "אין בידי העירייה נוהל כתוב לעניין ביצוע תשלומים בפועל וביצוע הפרדת תפקידים" 11סעיף  

 הערכת הזמן להפצת הנוהל? יא ה מה  : יוסי
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 חודשים הקרובים   3-טיוטת נוהל נמצאת בימים אלו בבדיקה לפני אישורו הסופי והפצתו, אני מאמין שב   :צביקה

   נסיים עם זה.         

 : "העירייה הגישה את הדו"חות הרבעוניים למשרד הפנים באיחור רב" 12סעיף  

 חלק מהדו"חות הוגשו באיחור, העירייה ממשיכה במגמת שיפור זמני הגשת הדו"חות ומספר   2019בשנת   :צביקה
 לעומת שנים קודמות, כלומר יש עדיין עיכוב אך יש גם שיפור בעיכוב.   2019ימי האיחור הצטמצמו בשנת     

 וטרם נידון במועצת העיר".   2017-2019: "טרם הוגש דו"ח כספי מבוקר של תאגיד המים והביוב לשנים 13סעיף  

 מתי יושלם נושא אישור הדוחות הכספיים לאישור הדירקטוריון?   : יוסי

 הוכנו דו"חות כספיים לאישור דירקטוריון החברה, אך בשל בעיה באישור הדירקטורים בתאגיד המים    :צביקה
 המבוקרים החתומים לעירייה.  והביוב, לא התכנס הדירקטוריון ולא נדונו הדוחות ומכאן גם לא הועברו      
 אני ראיתי את הדוחות אך יש להשלים את זה.       
 

          לא באשמתכם, הכל מוכן.זה   : יוסי

  : ממליץ לאשר את הדוחות ואת התשובות בדוח ונעלה אותו למועצה. החלטה : יוסי

 : הוועדה וידון בישיבה הבאהאשר חולק לכל חברי   2020חלוקת נושאים לדוח מבקר העירייה לשנת   : יוסי

 מאחר ולא כל חברי הוועדה נמצאים כאן בישיבה, אני הוציא מייל לכל חברי הוועדה וכל אחד יגיד לי    
 איזה  נושא הוא רוצה לבדוק.     

 אני מעוניין לבדוק את נושא "המקוואות".  : ד"ר רפאל קובי

 אני מעוניין לבדוק את נושא "הסייבר".   :ממה

 ני מדגיש כי הדוחות חסויים.א    : דודו

 : נושאים שהוועדה רשאית להציע בשנה לבדיקת המבקר 2  : יוסי

 קבלת החלטות, הניהול, הפיקוח    -אני מעוניין להציע כנושא נוסף, לבדוק גם את כל נושא תאורת הרחוב   
 ואופן תחזוקת פנסי הרחוב.     

 נושאים: מכרזים וצרכי מים, לכן אני אבדוק מבחינת תקציב אם יישאר לי נתחיל   2השנה המלצתם על    : דודו
 באה. עוד השנה, אם לא זה יועבר לשנה ה        

  : כולם מעוניינים בבדיקת נושא תאורת הרחוב. החלטה 

 

 בזום. 19:00, בשעה  16.06.21 -ישיבה הבאה תתקיים בתאריך ה 
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 חתימת מזכירת הוועדה                          יו"ר  הוועדה                חתימה                               
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