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 מבוא  - פרק א' 

 מבוא .א

כנדרש  דוח ביקורת פנימית,  אשר לא יגיש  כל ועד  לנקבע כי    19/08/2020בהחלטת המועצה מיום  

א', יפעל מבקר המועצה ויבצע    130, סעיף  1958- בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח

 ביקורת יזומה על התנהלות הועד המקומי. 

שובי המועצה יי    57  ועדים מתוך  35  -נמצא  ש  בעקבות החלטה זו התבצעה בדיקה ובמסגרתה  

 . 2019לא פעלו בהתאם לחוק ולא הגישו דוח ביקורת פנימית לשנת ( 61%)

הישובים שלא    35נערך לכל אותם    " 2019דוח ביקורת זה בנושא "תקציב וועדים מקומיים לשנת  

 . 2019עמדו בדרישות החוק ולא הגישו דוח ביקורת לשנת 

 

 מטרת הביקורת  .ב

פעילות הועד המקומי בכל הקשור להתנהלות התקציבית  מטרת הביקורת הינה לבחון את נאותות 

 :לרבות, 2019בשנת 

לוועדים   ▪ המקומיים שקבע משרד הפנים  בדיקה כי התקציב נערך בהתאם לפורמט האחיד 

 והנחיות מחלקת וועדים מקומיים במועצה. 

 האם התקציב אושר בישיבות הוועד כנדרשבחינה  ▪

 האם התקציב הועבר למועצה עד למועד הנדרש בחינה  ▪

 מליאת המועצה באישור התקציב  ▪

 ניתוח תקציב מול ביצוע  ▪

 הגשת דוחות כספיים מבוקרים ואישורם במליאה  ▪

 ים מקומיים במועצה התנהלות מחלקת ועד ▪

 

 מתודולוגיית העבודה .ג

 ובמהלכה: , 2021 מאי – 2020 אוגוסט עבודת הביקורת התבצעה בחודשים 

 ועדים ונבחנו התקציב של כל אחד מה ▪

 . עדיםו נבחנו אסמכתאות, פרוטוקולים ונתוני הנהלת של כל אחד מהו ▪

  עובדי הנה"ח,   המועצה,, גזבר  םהתקיימה ישיבת עבודה עם מנהל מחלקת ועדים מקומיי  ▪

 ומועצה.   בוועדיםים יוגורמים רלוונט 

 

בתום עבודת הביקורת, הועברה טיוטת הדוח לגורמים הרלוונטיים לקבלת התייחסותם.  תגובת  

    הגורמים הרלוונטיים פורטה בגוף הדוח.
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 מסגרת רגולטורית .ד

 

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  להלן עיקרי הדרישה החוקית כפי שפורטה בהרחבה ב

 : 1958  –תשי"ח 

  ויגישו   הכספים  לשנת  והוצאה  הכנסה  של  תקציב  ...    מקומי   ועד  יכין ...    תפקידו   מילוי  לשם" ▪

 )א( (134." )סעיף לאישור  למועצה

  הכספים   לשנת  שנה   בכל   באוקטובר   1  מיום   יאוחר  לא  לאישור  למועצה   יוגש  התקציב " ▪

 )ב( ( 134" )סעיף .הבאה

,  בנובמבר  30  עד  הגישו  לא  המועצה  של  דרישתה  ולמרות  האמור  במועד  תקציב  הועד  הגיש  לא" ▪

  ביותר   ההכרחיים   השירותים   קיום  את  להבטיח   כדי,  הועד  בשביל  תקציב  המועצה  תכין 

 )ג( (134" )סעיף . הישוב  לתושבי

)סעיף  . בדצמבר  31  ליום   עד  התקציב  בדבר  החלטותיה   את  לועד  בכתב   תמסור  המועצה" ▪  "

 )ד( ( 134

  להוציא   רשאי  המקומי  הוועד  יהיה ,  המקומי  הוועד   תקציב   אושר  ולא  הכספים   שנת  החלה" ▪

..."  )סעיף  הקודם השנתי  התקציב   1/12- ל  השווה   סכום,  תקציבו אושר  לא  עוד  כל,  חודש  בכל

 )ז( ( 134

  לדעתה ,  אם,  פרט  להוסיף  וכן  התקציב  מפרטי  פרט  כל  לדחות  או  לתקן  ...  רשאית  המועצה" ▪

 א.( 134)סעיף  .הציבור לטובת הכרחית   הפרט  הוספת

ועד מקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או אמצעות המועצה, במסגרת   ▪

 א.(132התקציב המאושרת )סעיף 

 שיש  ובלבד  לו  אצלה  שהמועצה  סמכויות  ביצוע  לשם  עובדים  להעסיק   רשאי  מקומי  ועד" ▪

 ב.)א( (132." )סעיף המאושר בתקציבו הקצבה  אלה למשרות

  חשבונות   את  תבדוק,  כדין  לפועל  הוצאו  המקומי  הועד  החלטות  אם  תבדוק  הביקורת  ועדת" ▪

 ."  המאושר תקציבו  במסגרת נעשו פעולותיו כי ותוודא המקומי  הועד

)ס ▪ המועצה  חשבונות  על  החלות  להוראות  בהתאם  חשבונותיו  את  ינהל  מקומי  עיף  ועד 

 ( ( 1ד.)א()134

  שנת   לגבי,  חשבון  רואה   בידי   מבוקר  שנתי   כספי  דוח,  שנה  מדי ,  למועצה  יגיש"ועד מקומי...   ▪

  תמצית ;  הכספים  שנת  מתום  חודשים  מארבעה  יאוחר   לא   יוגש   הכספי  הדוח ;  שחלפה  הכספים 

)סעיף  .למועצה  הדוח  מהגשת  ימים  14  בתוך  היישוב  תושבי  לכל  תופץ  הכספי  הדוח   "

 ( ( 2ד.)א()134
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 2011/03חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל בדבר "דוחות כספיים אחידים )מבוקרים(    11/05/2011בתאריך  

 (.7לוועדים מקומיים." )נושא 

 

 בהתאם לחוזר זה: 

ובהגשתו   ▪ שנתי  תקציב  בהכנת  חייבים  האזוריות  במועצות  הפועלים  המקומיים  "הוועדים 

 למועצה האזורית לאישור." 

"מבדיקה שערך האגף לביקורת של המשרד נמצא, כי ישנן מועצות אזוריות בהן רמת הפיקוח   ▪

מקומיים  ועדים  ישנם  כי  נמצא,  כן  הנדרש.  באופן  מתקיים  אינו  המקומיים  הוועדים    על 

ין  גודות השיתופיות באותו היישוב, ללא הפרדה נאומה בשכוללים בדיווחיהם פעולות של הא

השניים. אחת הסיבות לתופעה המתוארת היא העדר קריטריונים אחידים ומחייבים והעדר  

 שפת דיווח אחידה לדיווח תקציבי וכספי של הוועדים המקומיים." 

 "משרד הפנים רואה חשיבות בהאחדת צורת הדיווח בדוחות הכספיים לכלל הוועדים." ▪

לוועד מקומי,   ▪ דוגמה לתקציב אחיד  הכין  בדוח  ".. המשרד  לסעיפי הביצוע  זהים  שסעיפיו 

שנת   של  התקציב  את  להגיש  נדרשים  מקומיים  ועדים  האחיד.  באופן    2012הכספי  ואילך 

 ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדוח." 

 פורמט התקציב האחיד, כפי שפרסם משרד הפנים, מצורף בנספח א' לדוח.  ▪

פיים, נקבע כי נדרש לצרף  כחלק מהפורמט האחיד והקבוע לדוחות כס  –דוח ביצוע תקציבי   ▪

דוח  )להלן:  בשם "ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב"  נספח א'  

  המבוסס על התקציב שהוגש לאותה השנה. (יביצוע תקציב

 

 

 נהלים פנימיים

באתר האינטרנט של המועצה מפורטים מספר נהלים פנימיים שפורסמו לוועדים בנושא תקציב, 

 כדלהלן: 

 עדכונים ודגשים בניהול ועד מקומי   ▪

בין היתר נקבע כי על הוועדים    במסגרת קובץ זה נקבעו מספר הנחיות במגוון רחב של תחומים,

התקציב   את  הכספיים  2019להגיש  בזמן   2018לשנת    והדוחות  יגיש  לא  אשר  ועד  בזמן. 

המועצה תמנה לו רו"ח על חשבון הוועד אשר יכין את הדוחות הכספיים ו/או תקציב הוועד.  

לא תעביר את הכספים המיועדים לפיתוח עד לקבלת הדוחות   כי המועצה  כן, הוחלט  כמו 

 והתקציבים בזמן. 

 

 חוברת נהלים והנחיות לועד המקומי  ▪

על הועד להגיש את התקציב על פי פורמט משרד הפנים עד לתאריך  במסגרת קובץ זה נקבע כי  

ידי המועצה עד  -באוקטובר שלפני שנת התקציב, ובמידה והועד לא יגיש תינתן הארכה על   1

או תוספת תקציב יובאו לאישור  /בנובמבר. כמו כן נקבע כי כל שינוי מהותי ו  30-לתאריך ה 

 המועצה. 
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 בישובים שנכללו בבדיקה  –הרוחביים הממצאים עיקרי ריכוז  –פרק ב' 

החשוב ביותר שקיים בידי הנהלת הועד המקומי. התקציב מביא לידי  התקציב הוא הכלי הניהולי 

ביטוי את התוכנית התפעולית, החברתית והכספית של פעילות הוועד הן ברמת הכנסות והן ברמת  

משאבים לכל אחד מרכיבי ההוצאות  הוצאות. התקציב מבטא את סדרי העדיפויות ואת הקצאת ה

 מתוך הנחה שכמות המשאבים מוגבלת. 

המאפשר בכל רגע נתון לבחון את רמת הביצוע אל מול התכנון  התקציב, בנוסף, הינו כלי בקרה  

 המקורי. הן ברמה יישובית, הן ברמת פרויקט, הן ברמת הכנסות והן ברמת הוצאות. 

, באופן  134צות המקומיות )מועצות אזוריות(, סעיף  , צו המועעריכת התקציב השנתי קבועה בחוק

יגבש תקציב שנתי לפני תחילת כל שנת כפסים, ועד לסוף חודש ספטמבר    כל ועד מקומיכי מפורש 

 של השנה הקודמת. כמו כן, קבוע החוק כי תקציב זה צריך להיות מוגש ומאושר במליאת המועצה. 

אחד מהוועדים / יישובים שנכללו בבדיקה. כמו בבדיקת הביקורת נמצאו ליקויים מהותיים בכל  

כן, נמצאו ליקויים מערכתיים באופן הבקרה, הפיקוח וההתנהלות של מחלקת וועדים מקומיים, 

 כדלהלן:

 

 2019הוועדים המקומיים להגשת תקציב  התנהלות  .1

 בוועד המקומי  2019אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק לאישור התקציב   1.1

)פרק א'(, תקציב  בהתאם   נדרש היה להיות    2019לדרישת החוק, וכפי שפורט בהרחבה בסעיף ד 

 )יום לפני המועד הנדרש להעברה לאישור המועצה(  30/09/2018ד המקומי עד לתאריך מאושר בווע

לוחות  שר את התקציב במסגרת  יא)מבוא ביתר(  שרק ועד מקומי אחד  בבדיקת הביקורת נמצא  

ועדים אישרו את    7  כאשר    ועדים אשרו את התקציב באיחור. ו , כל שאר הבחוק  הזמנים שנקבעו

 חצי שנה.   מעלהתקציב באיחור של 

 להלן פילוח הוועדים בהתאם למספר חודשי האיחור באישור התקציב:
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 פרוטוקול ישיבת אישור התקציב קיום  1.2

הישיבה   לעצם  פרוטוקול  אסמכתא  מהווה  השנתי  התקציב  אושר  את בה  מפרט  דיון,  של  קיומו 

עיקרי הסוגיות שעלו בדיון, את הרכב המשתתפים ואת ההחלטות שהתקבלו. בהתאם לדרישות  

החוק, ועד מקומי נדרש להעביר למועצה את התקציב השנתי לרבות העתק מפרוטוקול הישיבה בה  

 אושר.

 : בבדיקת הביקורת נמצא כי

 . תקין – 2019שור התקציב לשנת  אי( העבירו פרוטוקול 86%וועדים מקומיים ) 30  ▪

טוקול לא תקין,  ור העבירו פ , נווה מיכאל, נווה שלום שדות מיכה,(8%ים )יוועדים מקומ  3 ▪

הפרטים  שאינופרוטוקול  כלומר   מלוא  את  נוכחים    כולל  הפרוטוקול,  תאריך  )לדוגמא: 

 ונעדרים מהישיבה, תוצאות ההצבעה(  

לאישור התקציב לשנת    רוטוקולכלל לא העבירו פ(  כסלון ומבוא ביתרוועדים מקומיים )  2 ▪

 , ועל פניו אין תיעוד כי אכן אישרו את התקציב. 2019

 

 שימוש בפורמט התקציב האחיד שקבע משרד הפנים  1.3

בהתאם  תקציב אחיד  להגיש  עדים המקומיים  ו של משרד הפנים קבע כי על הו  2011/3חוזר מנכ"ל  

 לפורמט שקבע המשרד, העתק של הפורמט מצורף בנספח א'.

 נמצא כי: הביקורת  בבדיקת 

 .תקין - הסופי על גבי התקציב האחיד כנדרש( העבירו את התקציב 92%ועדים מקומיים )  32 (1)

ניתן להבין ממנו את פילוח  שלא  יב סופי בלתי קריא  תקצ ( העבירו  8%וועדים מקומיים )  3 (2)

 התקציב )מבוא ביתר, נחשון ועג'ור(. 

 

 

 אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו בחוק לאישור תקציב במליאת המועצה  1.4

תקציב הפעילות  יש להגיש את  בהתאם לדרישות החוק, וכפי שפורט בהרחבה בסעיף ד )פרק א(  

 חודשים לפני תחילת השנה(.  3)  2018תחילת חודש אוקטובר מליאת המועצה עד ללאישור השנתי  

ועדים שנבדקו לא הגיש את התקציב לאישור המליאה עד  ו בבדיקת הביקורת נמצא כי אף אחד מה

וועדים    2אורך השנה תקציבים לאישור המועצה, כאשר  לכל  בפועל הוגשו  ,  לתחילת חודש אוקטובר

 הגישו באיחור של למעלה משנה. 

 

 

 

 

 

 

 להלן פילוח הוועדים בהתאם למספר חודשי האיחור בהעברת התקציב לאישור המליאה:
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במידה והועד המקומי אינו מגיש תקציב פעילות לאישור המליאה,    1ראוי להדגיש כי בהתאם לחוק

נדרשת המועצה להכין לוועד תקציב פעילות אשר יבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר  

 לתושבי הישוב. 

דיקת הביקורת נמצא שעל אף החריגות הדרמטיות במועד הגשת התקציב לאישור המועצה, לא  בב

 פעלה המועצה ולא הפעילה את סמכויותיה לקבוע תקציב לוועדים הרלוונטיים. 

 

 ן וגירעו  סיום שנה תקציבית בעודף / 1.5

מסכום ההכנסות  עד המקומי הינו גדול  ו גרעון תקציבי הינו מצב שבו סכום ההוצאות שהוצא בו

השנה. התקציביככלל,     במהלך  התכנון  שסך    בעת  באופן  תקציבי  איזון  על  להקפיד  הועד  נדרש 

מקרים בהם אירועים בלתי צפויים ו/או    לאורך השנה יתכנו   ההכנסות יהיה שווה לסך ההוצאות.

 מתוכננים יגרמו לקיטון בהכנסות ו/או גידול בהוצאות באופן שייווצר גרעון תקציבי. 

 

בגרעון תקציבי, שאר היישובים סיימו    2019יישובים סיימו את שנת    16בבדיקת הביקורת נמצא כי  

 בעודף או באיזון תקציבי, כדלהלן: 

 

 

 ועדים מתוכם קיים גרעון מצטבר בהיקפים גבוהים:  5-ראוי לציין כי ל 

 
 )ג( 134, סעיף 1985 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,תשי"ח  1
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בגרעון של    2019שנת    –  ועד מקומי אבן ספיר (1) . בדוחות הכספיים  אלף ₪  38-כהסתיימה 

 אלף ₪    342-כך של בס 31.12.2019גרעון מצטבר ל  נרשם

אלף ₪. בדוחות הכספיים פורט    40-הסתיימה בגרעון של כ  2019שנת    –  ועד מקומי זכריה (2)

 אלף ₪. 186 -בסך של כ  31.12.2019מצטבר ל נרשם 

אלף ₪. בדוחות הכספיים פורט    3- הסתיימה בגרעון של כ  2019שנת    –   ועד מקומי מחסיה (3)

  .אלף ₪ 642 -בסך של כ  31.12.2019מצטבר ל נרשם 

אלף ₪. בדוחות הכספיים    225-הסתיימה בגרעון של כ  2019שנת    –   ועד מקומי עין ראפה (4)

 .אלף ₪   423  -בסך של כ 31.12.2019גרעון מצטבר ל  נרשם

 נרשםאלף ₪. בדוחות הכספיים    85-הסתיימה בגרעון של כ  2019שנת    –ועד מקומי צפרירים   (5)

 .אלף ₪ 256 -בסך של כ 31.12.2019גרעון מצטבר ל

 

 חריגה תקציבית ביעדי הכנסות  1.6

 רכיבים עיקריים: 3-סעיפי ההכנסות בוועדים המקומיים מורכב מ 

 מיסי ועד מקומי  ▪

 מרוכזת( בישובים המבצעים גביה   20%מגביית הארנונה )או   15% ▪

 הכנסות עצמיות )כגון אירועים ו/או פעילויות יזומות עצמיות בישוב(.  ▪

לכל ישוב באופן שישוב    אלף ₪    300הינו  נקבע תקציב מינימום בסך של    בהתאם למדיניות המועצה,

₪ מכלל המקורות המפורטים לעיל, יושלם הסכום ממקורות   300אשר לא יגיע להיקף הכנסות של 

 .2המועצה  

יותר מאומדן ההכנסות    ישובים היקף ההכנסות בפועל היה גדול  24-בבדיקת הביקורת נמצא שב 

 . שתוכנן בתחילת השנה

 

 

 

 
 .2019אלף לשנת  550תקציב מינימום שקבע הינו  –הישובים עין רפא ועין נקובה הוחרגו  2
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 " השתתפות המועצהסעיף "  –העדר התאמה בין התקציב לביצוע  1.7

הבי בדיקת  לאבמסגרת  מהוועדים  אחד  אף  כי  נמצא  השתתפות    ותקצב  העריך  קורת  גובה  את 

וועדים , מבוא ביתר וצרעה, שבהם לא תוכנה השתתפות המועצה וגם לא    2. למעט  נכון  המועצה 

היקף השתתפות המועצה בין  הועד, בכל שער הוועדים קיים פער בבוצעה השתתפות בפועל בתקציב  

 התכנון להשתתפות בפועל. 

מקרים הביצוע היה גבוה    23-תכנון ובמקרים הביצוע היה נמוך מה  9-בבדיקת הביקורת נמצא כי ב 

 מהתכנון. 

 

 חריגה תקציבית בהיקף ההוצאות 1.8

רשאי להוציא   הוועד המקומי  א(,  )פרק  ד  וכפי שפורט בהרחבה בסעיף  בהתאם לדרישות החוק, 

במידה ונוצרה חריגה    –המשמעות     הוצאות ולשלם לעובדיו אך ורק במסגרת התקציב המאושר.

 ש לבצע עדכון תקציבי ואף לאשר את העדכון מחדש במליאת המועצה.תקציבית בסעיפי התקציב י 

ומעלה מסעיפי   20%משיחה שקיימה הביקורת עם גזבר המועצה, הוסב שלדעתו חריגה בהיקף של  

 התקציב מצריכה עדכון תקציבי ודורשת אישור מחדש של המועצה. 

ב כי  נמצא  הביקורת  חריגה    16-בבדיקת  נוצרה  קיטון  יישובים  או  )גידול  בהוצאות  תקציבית 

יישובים השנה נגמרה במסגרת התקציב או    17- , ואילו ב20%- בהשוואה לתכנון( בשיעור הגדול מ

 .יישובים( 2)אין נתון עבור   20%-שהחריגה הייתה נמוכה מ
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 תקציב תב"ר  1.9

פרויקט  צוע  תב"ר הינו תקציב, רב שנתי, שניתן לוועד המקומי לצורך שדרוג תשתית, בינוי או בי

קדנציה מוענקת זכאות לכל ישוב לתקציב תב"ר בהיקף  בכל     ייחודי בהתאם למדיניות המועצה.

 שנים(.  5אלף ₪, אשר ניתן למימוש במהלך תקופת התקציב ) 450כספי של  

הגזברות,   נתוני  פי  שנת    על  עקיף    )בפועל(  המועצה  שילמה   2019במהלך  באופן  או  ישיר  באופן 

אלף    5,992-כ.  מתוך סכום זה שולמו  ₪אלף  8,898תב"ר בהיקף כספי של    כספילוועדים מקומיים  

 בדוח ביקורת זה.  ₪ לוועדים אשר נבדקו

מרבית הוועדים שקיבלו את תקציב התב"ר לא כללו את כספי התב"ר  בבדיקת הביקורת נמצא ש

   .בפועל השנתי שלהם וכן לא כללו כספים אלו בדוח הביצוע בתקציב 

 

 . 2.4סעיף   –ראה הרחבה בסוגיית התב"ר 

 

 

 ועד המקומי ואישור הדוחות הכספיים ב  1.10

  יתה צריכה להתבצע יה   המועצה לאישור    2019לשנת  , העברת הדוחות הכספיים  על פי דרישות החוק

ועדים המקומיים לאשר את  ו, היה על ה .  על מנת לעמוד בתאריך יעד זה  30/04/2020תאריך  עד ל

 )יום לפני המועד הנדרש(.  29/04/2020ים עד לתאריך ות הכספיהדוח 

בהתאם   ולא  באיחור  הכספיים  הדוחות  את  אישרו  הוועדים  שמרבית  נמצא  הביקורת  בבדיקת 

 מנים שנקבעו בחוק.ללוחות הז

בתאריך   כי  לציין  מבקשת  לרשויות    24/03/2020הביקורת  מכתב  הפנים  משרד  מנכ"ל  הפיק 

לשנת   הסופיים  הכספיים  הדוחות  להגשת  המועד  דחיית  על  לתאריך    2019המקומיות  עד 

31/07/2020 . 
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 הכספיים: להלן פילוח הוועדים בהתאם למספר חודשי האיחור בחתימה על הדוחות 

 

 : בבדיקת הביקורת נמצא כי

לאחר סיום השנה    2019( חתם על הדוחות הכספיים לשנת  3%)  , רמת רחל, ועד מקומי אחד (1)

 . תקין – 2020בחודש מרץ  

לאחר    2019חתמו על הדוחות הכספיים לשנת  )הראל, ישעי, צרעה ושואבה(ועדים מקומיים    4 (2)

 .תקין –)הארכה שניתנה(  31/07/2020)המועד הקבוע בחוק( ועד לתאריך  2020אפריל  

ועדים מקומיים )אדרת, אשתאול, בית מאיר, בית נקובה, מסילת ציון, נווה מיכאל, עג'ור,    9 (3)

ספטמבר    –בחודשיים אוגוסט    2019צור הדסה וקרית ענבים( חתמו על הדוחות הכספיים לשנת  

2020 . 

ם מקומיים )אורה, גפן, כסלון, מטע, נווה שלום, נחם, נחשון, עין ראפה, שדות מיכה,  ועדי  11 (4)

 . 2020ברבעון האחרון של שנת  2019תירוש ותעוז( חתמו על הדוחות הכספיים לשנת 

, עין  , גבעת יעריםה, מבוא ביתר, מחסיה, נחושה וצפריריםיר)אבן ספיר, זכ  ועדים מקומיים  8 (5)

 . 2021שנת מהלך ב  2019חתמו על הדוחות הכספיים לשנת   (נקובה

 . לא ציין תאריך בעת החתימה על הדוח הכספי  גבעת ישעיהו,ועד  (6)

 . 2019רך דוח כספי לשנת  ע  טרם ,זנוח הישובועד  (7)

 

 

 העברת הדוחות הכספיים לאישור המועצה  1.11

הדוחות הכספיים לאישור  העביר את  לא  שנבדקו ועדיםומה  אחד אף  כי  נמצא  הביקורת בבדיקת

 .3המועצה בזמן הנדרש 

העביר מנכ"ל משרד הפנים מכתב לרשויות המקומיות כי ניתנה    2020ראוי לציין, כי בחודש מרץ  

 .31/07/2020ארכה לאישור הדוחות הכספיים עד לתאריך 

 

שור  לאי  2019להלן פילוח הוועדים בהתאם למספר חודשי האיחור בהעברת הדוחות הכספיים לשנת  

 המליאה:

 
 2021 אמצע יולינכון למועד סיום הבדיקה,   3
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 בבדיקת הביקורת ובהתאם לטבלה לעיל נמצא כי: 

  2019לשנת    לא הגישו את הדוחות הכספיים) גבעת ישעיהו, זנוח ועין ראפה(    וועדים מקומיים  3 (1)

   לאישור המועצה.

  , לביקורת  2019ים לשנת  כספי  ותהעבירו דוח)אבן ספיר, מחסיה, נחם וצרעה(  ועדים מקומיים    5 (2)

 . אולם לא נמצא תיעוד לאישור הדוח הכספי במליאה

לשנת    3 (3) הכספיים  הדוחות  את  הגישו  ושואבה(  ישעי  )הראל,  מקומיים  לאישור    2019ועדים 

 מדובר על איחור של חודש אחד. – 2020המועצה בחודש אוגוסט 

ועדים מקומיים )אשתאול, בית מאיר, בית נקופה, גפן, מסילת ציון, נווה מיכאל, נחשון, צור   9 (4)

לאישור המועצה ברבעון האחרון של    2019הדסה ותירוש( הגישו  את הדוחות הכספיים לשנת  

 חודשים.   5-3של  איחורמדובר על  – 2020שנת 

ושה, עג'ור, רמת רחל, שדות מיכה ותעוז(  ועדים מקומיים )אורה, זכריה, כסלון, נווה שלום, נח   9 (5)

מדובר    –  2021לאישור המועצה ברבעון הראשון לשנת    2019הגישו את הדוחות הכספיים לשנת  

 חודשים.   7-8על איחור של  

לאישור המועצה בחודש   2019ועד מקומי אחד, מבוא ביתר, הגיש את הדוחות הכספיים לשנת  (6)

 גשת הדוחות. חודשי איחור בה  10מדובר על   2021מאי 

ועדים מקומיים )אדרת, גבעת יערים, עין נקובא, צפרירים וקרית ענבים( הגישו את הדוחות    5 (7)

מדובר על כמעט שנה איחור בהגשת   –  2021לאישור המועצה בחודש יוני    2019הכספיים לשנת  

 הדוחות.

גיש דוח  בהתאם להמלצת הביקורת הוטמע נוהל המגדיר כי וועד מקומי שלא י  -   תגובת המועצה

כספי, המועצה תמנה לוועד רואה חשבון שיכין את הדוח הכספי. המועצה תחייב את הוועד בעלות 

 רואה החשבון בחו"ז.
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 תקציב וועדים  התנהלות המועצה בנושא .2

 גורם אחראי למעקב ובקרה אחר קבלת המסמכים הנדרשים העדר  2.1

אחראי הוועדים  משיחה    תמחלקת  הישובים.  ועדי  לבין  המועצה  הנהלת  שבין  השוטף  הקשר  על 

הוועדים  לא נמצא בפועל    תקציבהוסבר שכל הטיפול בסוגיית    האגףשקיימה הביקורת עם מנהל  

 תחת אחריות האגף אלה מטופל ע"י גורם מקצועי )חיצוני( באגף הכספים.

ם  יאין כיום, גורם אחראי הבוחן את התקציבים המועברים על ידי הוועדים המקומי   –המשמעות  

ליוו  מנגנון  לקבוע  יש  הביקורת,  לדעת  הזמנים.   בלוחות  עמידה  בדיקת  לוועדים  לרבות  וסיוע  י 

ולהתנהלות תקציבית, מעקב תקציבי  יסייע לוועדים בכל הקשור  וצע הדרכה,  המקומיים אשר יב

 ם. ועמידה בלוחות זמני

 

בהתאם להמלצת הביקורת, נקבע מנגנון ליווי וסיוע לוועדים המקומיים אשר   - תגובת המועצה

מבצע הדרכה, וסיוע לוועדים בכל הקשור להתנהלות תקציבית, מעקב תקציבי ועמידה בלוחות  

גדרת תפקיד וחידוד נהלים לרכזת היישובים בגזברות תיעשה מדי שנת תקציב ובכל   זמנים.

 יות מנהלת מח' ישובים.רבעון ובאחר

 תקציב חליפי אי גיבוש  2.2

עמד בדרישות החוק ולא גיבש תקציב לפעילו השנתית,  ועד מקומי שלא  במידה ו ,  4בהתאם לחוק 

  לתושבי   ביותר  ההכרחיים  השירותים  קיום  את  יבטיח  אשר  להכין עבורו תקציבנדרשת המועצה  

 . הישוב

לא הגיש את התקציב לאישור  שנבדקו  עדים  ו אחד מהוהעובדה שאף  אף  בבדיקת הביקורת נמצא כי  

תהליך של גיבוש תקציב   פעלה ולא יזמההמועצה לא  כנדרש בחוק  המליאה עד לסוף חודש נובמבר

 פעילות עבור הישובים הנ"ל. 

 

מצטיינים ומתקדמים בגין ניהול  ראש המועצה החליט  להעניק פרס לוועדים    -   תגובת המועצה 

 תקין מתוך כוונה לעודד התנהלות תקינה לפי כללי מינהל תקין וכללי הדין המחייבים.

בהתאם להמלצת הביקורת, הוטמע נוהל מועצתי המגדיר כי וועד מקומי שלא יאשר תקציב בזמן, 

  2021האחרונה בסוף שנת  החל מהשנה    המועצה תעשה זאת במקומו ותחייב את הוועד בחו"ז.

 בוצע ריענון מקצועי ע"י מח' וועדים לפירוט והבהרת ההנחיות.

 להגשת המסמכים  מערכת ממוחשבתהיעדר  2.3

מסמכים,  את ה  באופן פיזי  נדרשים להעביר, הוועדים המקומיים  בהתאם לנהלי העבודה הקיימים

אישור  לצורך העברתם לתקציב והדוחות הכספיים למחלקת הנהלת חשבונות  פרוטוקולים, דוחות  

 המליאה.

"  התקבל "על מרבית המסכמים אין חותמת  בצורת עבודה זו קיים סרבול ואי הסדרה של ממשקים.  

ואין תיעוד למועד המסירה. כמו כן כל החומרים נשמרים בקלסרים, אין שמירה דיגיטאלית ואין  

   מוגבלת ודורשת משאבי כ"א רבים.גיבוי.  היכולת לשחזר / לאתר מסמכים ישנים משנים קודמות 

"פורט  להקים  ראוי  הביקורת  ולהזין    ללדעת  לשלוח  מהוועדים  אחד  לכל  יאפשר  אשר  וועדים" 

 
 134, סעיף 1958-המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"חצו המועצות  4
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לרשויות   גרמה  הקורונה  תקופת  אוטומטי.   באופן  ודוחות  מסמכים  רבות    סטטוטוריותנתונים, 

 לבחון סוגיה זו.  ומומלץלשנות גישה ולאפשר הגשת מסמכים באופן ממוחשב  

בהתאם לחוק, נדרש הוועד המקומי לפרסם את תמצית הדוחות הכספיים לעיון הציבור. שימוש  

"בפורטל וועדים" יאפשר לתת מענה לצורכי הועד המקומי ושקיפות הנתונים כלפי הציבור ובהתאם  

 לחוק. 

ולספק שליטה    -  תגובת המועצה ליישובים  לייעל את השירות  להגביר את השקיפות,  במטרה 

היישובים.בנתונים לוועדי  ייחודי  פורטל  במספר    , מיסדה המועצה  מוצלח  פיילוט  ביצוע  לאחר 

 הושק פורטל לכל הוועדים המקומיים במועצה. 2021בחודש אוקטובר , וועדים מקומיים

 העדר מדיניות / הנחיה אחיה לאופן הדיווח על כספי תקציבים בלתי רגילים   2.4

נערכו   הביקורת,  עבודת  זו.  במהלך  בסוגיה  רבים  רלוונטיים  גורמים  עם  ושיחות  עבודה  פגישות 

ונציגי חברת בר כן, התקבלו  - לרבות: רו"ח של הישובים, מחלקת ועדים, גזבר הרשות  ניר.  כמו 

 תגובות והתייחסות מהוועדים השונים הכלולים בדוח ביקורת זה. 

עבודה מסודר ולא העבירו   הביקורת מבקשת להעיר כי המועצה והגורמים האחרים לא גיבשו נוהל

בפועל, כל יישוב פועל בדרך שונה    הנחיה מסודרת לוועדים בקשר לאופן התנהלות בכספי תב"ר.

 ו/או מבין את הדיווח באופן אחר.

לאור זאת ממליצה הביקורת לגבש נוהל עבודה כתוב המבוסס על הדרישות הרגולטוריות של משרד  

 , שעל פיה: 5ניר -הפנים ועל חוות דעתה של חברת בר

 עריכת תקציב שנתי  ▪

התייחסות   ללא  המתוכנן  התקציב  את  הוועדים  יגישו  השוטף  השנתי  התקציב  עריכת  בעת 

 לכספי התב"ר המתוכננים להתקבל מהמועצה, היות ומדובר על תקציב פעילות שוטף. 

ייעודי זה  במידה והועד מייעד כספים נוספים לטובת הפרויקט המתוקצב , יש לרשום תקציב  

 בסעיף "השתתפות הועד בתב"ר"  בתקציב השוטף. 

 הגשת דוחות כספיים  ▪

במעמד הגשת הדוחות הכספיים נדרש הועד לדווח על פעילות תקציב הפיתוח, דווח המתבסס  

 מצורף בנספח ב'. – " בהתאם להנחיות משרד הפנים 3על גבי "טופס 

 התאמת כרטסות הנה"ח  ▪

ב"טופס   הנתונים  מילוי  לקבל    ", 3לצורך  הועד  רו"ח   / ועד  כל  של  החשבונות  הנהלת  נדרת 

מהמועצה את כל הנתונים בדבר כספים שהועברו לוועד בגין תב"ר, וכן, את הכספים ששולמו  

 באופן ישיר לספקים / נותני שירותים במסגרת תב"ר היישוב.

יב  אין לרשום העברות שהתקבלו מהמועצה בגין תב"ר כחלק מהפעילות השוטפת ו/או מהתקצ

 השוטף.
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בהתאם להמלצת הביקורת הופץ נוהל בנדון לכל הוועדים המקומיים  לקראת    -תגובת המועצה

 לוועדים המקומיים בנדון.   2022כמו כן תתקיים הדרכה בחודש פברואר  .2022תקציב שנת  

 נתונים השוואתיים בין הוועדים .3

, להלן עיקרי  6הוועדים שנבדקו   35ונתוני הביצוע בקרב  התקציב  יצעה השוואה בין נתוני  הביקורת ב

    הבדיקה:

 לנפש ממוצע   תקציב 3.1

 התקציב לנפש מהווה חלוקה של כלל ההוצאות שביצע הועד המקומי בחלוקה למספר התושבים. 

הביקורת ערכה השוואה בין הישובים השונים ברמת ההשקעה הכספית לנפש. במסגרת זו ניבחן  

 .7של כל אחד ואחד מהיישובים ביחס למספר התושבים באותו היישוב  בפועלהיקף ההוצאות 

   ₪.  1,290ההוצאה הממוצעת לנפש עמדה על בבדיקת הביקורת נמצא כי  

₪ שייך לעין נקובא והתקציב לנפש    303ביותר הייתה בהיקף של  ההשקעה הנמוכה  ראוי לציין כי  

 ₪ שייך לרמת רחל.  7,600הגבוהה ביותר הינו 

 

 

 ת וכלליוהנהלה  הוצאות   3.2

ההוצאות הנדרשות לצורך ניהול הועד המקומי, כאשר אחוז  הוצאות הנהלה וכלליות מהוות את  

 ההנהלה וכלליות מחושב כאחוז מתוך כלל ההוצאות. 

הביקורת ערכה השוואה בין הישובים השונים ברמת ההוצאה על הנהלה וכלליות. במסגרת זו ניבחן  

ואחד   אחד  כל  בגין  בפועל,  שבוצעו  ההוצאות  לכלל  ביחס  וכלליות  הנהלה  בגין  ההוצאות  היקף 

 מהישובים.

 . 18.6%עדים שנבדקו הינו  ווה  35בבדיקת הביקורת נמצא כי אחוז ההנהלה וכלליות הממוצע בקרב  

 
 ועד מקומי זנוח לא העביר נתוני ביצוע  6
 2019בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת  7
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הוצאות הנהלה    על  ודיווחכלל לא  אשר    ועדים, קיבוץ נחשון וקיבוץ צרעה,   2  םראוי לציין כי ישנ

בו ואילו  מושב  ווכלליות,  אחר,  על  כסלוןעד  עמד  וכלליות  להנהלה  המשויכות  ההוצאות  אחוז   ,

 הוועדים שנבדקו.שהוא האחוז הגבוה ביותר מבין  )למעלה מחצי מהביצוע של הועד( 56.5%

 

 

 השקעה בחינוך  3.3

אשר ישפיע באופן ישיר על ילדיהם    –כי  אחד הגורמים שהכי מעניינים את התושבים הינו פן החינו

 והעתיד שלהם. 

הביקורת ערכה השוואה בין הישובים השונים ברמת ההשקעה הכספית בחינוך לנפש. במסגרת זו  

של כל אחד ואחד מהיישובים ביחס למספר התושבים באותו    בפועל ניבחן היקף ההוצאות בחינוך  

 . 8היישוב 

₪    231.7ועדים הייתה  וה   35הביקורת נמצא כי ההשקעה בחינוך לנפש הממוצעת בקרב  בבדיקת  

 לנפש.  

ומנגד    9ועדים   12קיימים   את    ועד מקומי קיבוץ רמת רחל השקיעאשר כלל לא השקיעו בחינוך, 

 בחינוך לנפש.  ,₪ 5,500- כ ההיקף הגבוהה ביותר,

 

 
 2019בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת  8
 , ישעי, כסלון, מחסיה, נווה שלום ותירוש. זכריהאשתאול, בית מאיר, בית נקופה, גבעת יערים, גבעת ישעיהו, גפן,  9
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 השקעה בתרבות  3.4

 התרבות מיועדת לרווחת התושבים וצריכה להנעים את זמנם החופשי. 

הביקורת ערכה השוואה בין הישובים השונים ברמת ההשקעה הכספית בתרבות לנפש. במסגרת זו  

של כל אחד ואחד מהיישובים ביחס למספר התושבים באותו    בפועל ניבחן היקף ההוצאות בחינוך  

 . 10היישוב 

ועדים שנבדקו הייתה  ו ה  35בבדיקת הביקורת נמצא כי ההשקעה בתרבות לנפש הממוצעת בקרב  

 . ₪ לנפש 168.17

    וועד מקומי   , ואילוהשקיעו בתרבותאשר כלל לא    ועדים, נווה מיכאל ונחם,  2  םראוי לציין כי ישנ

   .₪ בתרבות לנפש שהוא התקציב הגבוה ביותר 480-, השקיע תקציב של כצפרירים

 

 

 ברווחה השקעה  3.5

 המקום. יים והחברתיים של תושבי תפקיד הרווחה הוא לתת מענה לצרכים איש

הביקורת ערכה השוואה בין הישובים השונים ברמת ההשקעה הכספית ברווחה לנפש. במסגרת זו  

של כל אחד ואחד מהיישובים ביחס למספר התושבים באותו    בפועל ניבחן היקף ההוצאות בחינוך  

 . 11היישוב 

ועדים שנבדקו הייתה  וה  35לנפש הממוצעת בקרב    ברווחהבבדיקת הביקורת נמצא כי ההשקעה  

   . ₪ לנפש 41.7

 
 2019בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת  10
 2019בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת  11
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  905- , השקיע תקציב של כרמת רחלמקומי   וועד  שלא השקיעו ברווחה, ואילו ב  12ועדים   20קיימים  

   לנפש שהוא התקציב הגבוה ביותר. ברווחה ₪ 

 

 

 חון יט הוצאות שמירה וב 3.6

 וביטחון של תושבי היישוב. חלק מתפקידי הועד הינו לדאוג לשמירה 

הביקורת ערכה השוואה בין הישובים השונים ברמת ההשקעה הכספית בשמירה לנפש. במסגרת זו  

של כל אחד ואחד מהיישובים ביחס למספר התושבים באותו    בפועל ניבחן היקף ההוצאות בחינוך  

 . 13היישוב 

ועדים שנבדקו הייתה  וה   35לנפש הממוצעת בקרב    בשמירהבבדיקת הביקורת נמצא כי ההשקעה  

 .  ₪ לנפש 46.5

, השקיע תקציב  שואבה    וועד מקומי שכלל לא השקיעו בשמירה וביטחון, ואילו  14ועדים   13קיימים 

 ₪ בשמירה לנפש שהוא התקציב הגבוה ביותר.  349-של כ

 

 

 הוצאות מימון  3.7

 
 אבן ספיר, אשתאול, בית מאיר, בית נקופה, גבעת ישעיהו, גפן, ישעי, כסלון, מבוא ביתר, מטע, נווה מיכאל, נווה         12

 שלום, נחושה, נחם, צפרירים, צרעה, קרית ענבים, שדות מיכה, שואבה ותירוש     
 2019בהתאם לנתוני הלמ"ס לשנת  13
 נחם, עג'ור, עין רפא, צרעה, רמת רחל, שדות מיכה, תירוש ותעוז   בית מאיר, גפן, כסלון, מחסיה, נווה מיכאל, 14
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ההוצאה הממוצעת הינה    עדים בהוצאות המימון,ובבדיקת הביקורת נמצא כי ישנו שוני רחב בין הו

 אלף    11,353

של צור הדסה    ההוצאה הגבוהה ביותר הייתה כלל לא דיווחו על הוצאו מימון, ואילו    15ועדים   4

 אלף ₪.  123 -והסתכמה ב

 

 

  

 
 הראל, צרעה, קרית ענבים ורמת רחל 15
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 פירוט הממצאים  –פרק ג' 

 אבן ספיר .1

 :2019למושב אבן ספיר בגין שנת להלן ריכוז נתוני הבדיקה 

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת      –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

מושבסוג הישוב

703מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

399,227תקציב פעילות ב-₪ 

567.89תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
 21/01/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

לא נכחו 2 חברי ועד 

באישור התקציב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

24%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשעור 

של 33%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 38,255
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו ב-03/01/2021 - איחור 

של כ- 9 חודשים

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חסר תיעוד לישיבת מועצה בנדון

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

פרטים כלליים

שם היישוב -  אבן ספיר

בדיקת הביקורת

נתוני תקציב
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

ליתרת  מתווסף    גרעון זה    .₪  38    -כ  בגרעון בהיקף כספי שלהסתכמה    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 . ₪אלף   303משנים קודמות בסך של   גרעון

 

 

 )תקציב  מול ביצוע(  הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :, לדוגמאבבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪, בפועל    399,227של    כום כספיסבההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 ₪.  96,404מדובר על הכנסה עודפת בגובה של  -אלף ₪  495,631של   כספי

"  2019בשנת   ▪ הכנסות  סעיף  הועדתוקצב  בתקציב  המועצה  כספי  "השתתפות  של    בסכום 

בהכנסות  מדובר    -₪    229,688ל  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי שבפועל,    .₪  165,065

 אלף ₪.  64- עודפות של כ

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :לדוגמא ,בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

נרשמו הוצאות בסכום כספי    ,בפועל  .אלף ₪  399,227של    בסכום כספיתוקצבו  סך כל ההוצאות   ▪

 . ₪ 134,659של  בסכוםמדובר על חריגה  -אלף ₪  533,886 של

  נרשמה הוצאה , בפועל  "שמירה וביטחוןסעיף "במסגרת התקציב לא תוקצב    –  שמירה וביטחון ▪

 ₪  12,235סכום של ב

₪,    18,854של    בסכום  "ציבוריים"נכסים    סעיף  במסגרת התקציב תוקצב  –  נכסים ציבוריים ▪

 .אלף ₪  110-מדובר על חריגה בגובה של כ -₪  129,097סכום של   ההוצאנרשמה  בפועל  

חינוך ▪ תוקצב    –   תשלומי  התקציב  "במסגרת  בפועל    4,000של    סכוםב  "חינוך סעיף  בלבד,   ₪

 .₪  6,370מדובר על חריגה בגובה של    -₪  10,370סכום של ב ההוצאנרשמה 

נרשמה  ₪, בפועל    180,000של    בסכום  " כללי סעיף "מנהל  במסגרת התקציב תוקצב    –  מנהל כללי ▪

 אלף ₪ פחות.  64-כמדובר על  -₪    115,399סכום של ב ההוצא
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   97,856מהמועצה האזורית בסכום של 

הכספ בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  או  כספים  פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  יים 

הביצוע   במסגרת  דווחו  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר אבן ספיר:  

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043962750 
הרחבת אבן ספיר   בקרת על 

 1-6/19עבור חודשים 
 50,193 ניהול פרויקט שלם  50928 4.4.19

2043932750 
אספקה והתקנת תחנות  

 הסעה 
26.9.19 53144 

נהרי נתן קבלן  
 בניה 

34,758.10 

2041222750 
רכישת שני מחשבים נייד  

ונייח עבור עבודות הוועד +  
 תחום התרבות והנוער 

22.12.19 53896 
מקומי אבן  ועד 

 ספיר 
12,905 

 97,856.10 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - כפי שנערך על  אבן ספיר,  להלן תקציב הועד המקומי ב 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

  

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61180,00045% מנהל כללי11221,87156% מיסים גביה עצמית ארנונה

6133,8738% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6230,0008% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19165,05641%243,87361% השתתפות המועצה

386,92797%

הוצאות מימון6ב

632,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

222,3001%2,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7176,00019% תברואה2,3001%

7200% שמירה וביטחון

7418,8545% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

754,0001% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3210,0003%98,85425% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

814,0001% חינוך3500% דת 

8238,50010% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה10,0003%

8512,0003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%54,50014% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

399,227100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה399,22799סה"כ תקבולים

399,227סה"כ תשלומים

399,227100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

  את   בחנה  הביקורת,  המקומי  הועד  של  התקציב  את   מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי

 .2019 לשנת ביצוע מול התקציב

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

 . הועד המקומי תהועברה טיוטת דוח הביקורת להתייחסו 16/06/2021בתאריך 

 התקבלה התייחסות כאמור :  24.6.2021בתאריך 

נרשמו     3היתה התייחסות לכספים שהתקבלו מהמועצה בגין תב"ר בטופס מספר    2019בדוח לשנת  

וכן    2018הכספים שהתקבלו מהמועצה בגין תקציב הפיתוח ההוצאות שהוציא הועד נרשמו בשנת  

ב2019ת  בשנ נרשם  הרישום  המחשבים  שני  רכישת  לגבי  תקציבים    2020  -.   על  שמדובר  כיון 

 .  2020שהתקבלו בתחילת שנת  

 

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

64%)64,601(61180,000115,399 מנהל כללי11221,871255,54333,672115% מיסים גביה עצמית ארנונה

88%)4,234(6133,87329,639 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

74%)7,829(6230,00022,171 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

69%)76,664(19165,056229,68864,632139%243,873167,209 השתתפות המועצה

386,927485,23198,304125%

הוצאות מימון6ב

632,0002,755755138% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

0%2,0002,755755138%)2,300(222,3000 שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

7176,00082,6076,607109% תברואה0%)2,300(2,3000

חריגה72012,23512,235 שמירה וביטחון

7418,854129,097110,243685% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

754,0006,0592,059151% חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

3210,00010,400400104%98,854229,998131,144233% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

814,00010,3706,370259% חינוך35000 דת 

8238,500117,70579,205306% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה10,00010,400400104%

49%)6,151(8512,0005,849 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

4300054,500133,92479,424246% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

399,227495,63196,404124.15%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה399,227495,63196,404124.15%99סה"כ תקבולים

399,227533,886134,659133.73%סה"כ תשלומים

399,227533,886134,659134%סה"כ כללי)38,255()38,255(0עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים הפרש כספי
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 אדרת .2

 : 2019למושב אדרת בגין שנת להלן ריכוז נתוני הבדיקה 

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

883מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

399,000תקציב פעילות ב-₪ 

451.87תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
 20/02/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

לא נכח חבר ועד אחד 

באישור התקציב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מרץ 2019 

באיחור של כ- 6 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/03/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות עודפות בשיעור של 8%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הוצאות בשיעור של 92%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 63,000
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו באוגוסט 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  אדרת

פרטים כלליים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 
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 הערות הביקורת

 תקציבי  בעודףסיום השנה  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

. עודף זה סוגר  ₪  63    -כ  היקף כספי שלהסתכמה בעודף תקציבי ב  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 .₪אלף  71 כמעט במלאו את הגרעון  משנים קודמות בסך של

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (1)

לעיל לבין הביצוע    1ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  הביקורת  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות  אלף ₪, בפועל    399של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל    -הכנסות   ▪

 . ₪ אלף   33-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ -אלף ₪  432-של כ בסכום כספי 

הועד   ▪ ת  –השתתפות המועצה בתקציב  "|במסגרת התקציב  סעיף  השתתפות המועצה  וקצב 

נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי  בפועל,    .אלף ₪  52של    בסכום כספי   "בתקציב הועד 

 אלף ₪.  13עודפת של הכנסה  מדובר על   -אלף ₪  65-של כ

נרשמו  אלף ₪, בפועל    22של    בסכוםבמסגרת התקציב תוקצבו הכנסות    –   נכסים ציבוריים ▪

 אלף ₪ יותר. 15מדובר על  -אלף ₪  37של   הכנסות בסכום

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   חריגות בתקציב הוצאות  (2)

לבין הביצוע  לעיל   1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

אלף    369סכום של  ב  נרשמו הוצאותאלף ₪, בפועל    399  בסכום שלתוקצבו    ההוצאותסך כל   ▪

 ₪. 

  ה הוצאנרשמה  אלף ₪, בפועל    142של    ה הוצאהבמסגרת התקציב תוקצב  –  ציבורייםנכסים   ▪

 אלף ₪   21מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪   163סכום של ב
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   שימוש בכספי תב"ר (3)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   260,431מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווח  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  ו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר אדרת:  

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2043932750 
ביצוע עבודות חשמל בבית  

 23,903 ועד מקומי אדרת  51444 1.5.19 העם אדרת 

 4,602 ועד מקומי אדרת  51553 15.5.19 רכישת מחשב עבור מזכירות  2043932750

2043932750 
גדרות מסביב למבנה בני  

 20,498 ועד מקומי אדרת  52368 22.7.19 עקיבא ביישוב אדרת 

2043932750 
מדידה לטובת תכנון כביש  

 21,218 שלסינגר מדידות  52367 22.7.19 כניסה ליישוב אדרת 

2043872950 
תכנון ופיזי של כביש הכניסה  

 164,128 יוגב הנדסה  52366 22.7.19 אדרת ליישוב 

2043932750 
עב' מחפרון + עב' משאית  

 4,036.50 ועד מקומי אדרת  52837 23.9.19 לפינוי זבל  

2043932750 
שיפוץ תחנות הסעה במושב  

 53242 28.10.19 אדרת 
 גיא עבודות בניה 

12,649 

2043932750 
רכישת מזגן למקלט שישמש  

 5,755 ועד מקומי אדרת  53891 22.12.19 כמועדון ותיקות 

2043932750 

רכישת מיני בר למועדון  
ותיקות ורכישת מיני בר כשר  

 3,642 ועד מקומי אדרת  53892 22.12.19 לשבת לבית העם

 260,431 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  ידי  - להלן תקציב הועד המקומי באדרת,  כפי שנערך על

 בועד ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:

 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6176,00019% מנהל כללי11324,00081% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6229,0007% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

1952,00013%105,00026% השתתפות המועצה

376,00094%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

2422,0006% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה22,0006%

7212,0003% שמירה וביטחון

74142,00036% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

321,0000%154,00039% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

812,0001% חינוך3500% דת 

82114,00029% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

849,0002% רווחה1,0000%

8515,0004% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%140,00035% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

399,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה399,00099סה"כ תקבולים

399,000סה"כ תשלומים

399,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תשלומיםתקבולים

תקציב 2019תקציב 2019
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

    .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

,  2019בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת  ידי הביקורת,  - הלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה עלל

 בהתאם לפורמט שקבע משרד הפנים:

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

75%)19,000(6176,00057,000 מנהל כללי11324,000330,0006,000102% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

86%)4,000(6229,00025,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

78%)23,000(1952,00065,00013,000125%105,00082,000 השתתפות המועצה

376,000395,00019,000105%

הוצאות מימון6ב

חריגה6301,0001,000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

חריגה2200001,0001,000 שמירה וביטחון

2422,00037,00015,000168% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

71000 תברואה22,00037,00015,000168%

75%)3,000(7212,0009,000 שמירה וביטחון

74142,000163,00021,000115% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

0%154,000172,00018,000112%)1,000(321,0000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

812,0004,0002,000200% חינוך35000 דת 

90%)11,000(82114,000103,000 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

11%)8,000(849,0001,000 רווחה0%)1,000(1,0000

40%)9,000(8515,0006,000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

81%)26,000(43000140,000114,000 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

399,000432,00033,000108.27%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה399,000432,00033,000108.27%99סה"כ תקבולים

92.48%)30,000(399,000369,000סה"כ תשלומים

92%)30,000(399,000369,000סה"כ כללי063,00063,000עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים הפרש כספי

אחוז 

ביצוע
הפרש כספי
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 אורה .3

 : 2019בגין שנת   אורה להלן ריכוז נתוני הבדיקה למושב 

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

מושבסוג הישוב

1,814מספר תושבים

גביה מרוכזת ופרטניתאופן הגביה

1,778,552תקציב פעילות ב-₪ 

980.46תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018

בתאריך  04/12/2018 אושר 

תקציב בגובה של 1,833 אלף 

אולם התקציב עצמו בהיקף של 

1,778 אלף

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש דצמבר 2018 

באיחור של כחודשיים

בתאריך 26/12/2018 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות בשיעור של 95%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשעור 

של 20%
ראה הרחבה בהערה 2

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 449,251
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בנובמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בתאריך 03/02/2018 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה את 

הדוחות הכספיים לשנת 2019

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-10 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  אורה

פרטים כלליים

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מומן  . גרעון זה   ₪  אלף    449   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  2019המצטבר לסוף שנת    שהגרעון כן    .₪אלף    407קודמות בסך של  משנים  בפועל מעודפים צבורים  

 . ₪אלף   42 -מסתכם בכ

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

הביצוע  לעיל לבין    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :לדוגמא ,בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

. בפועל, נרשמו הכנסות בסכום  ₪  1,778,552של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 . פחות  ₪ 86,395מדובר על   -₪  1,692,157של   כספי

"  2019בשנת   ▪ ההכנסות  סעיף  הועדתוקצב  בתקציב  המועצה  כספיהשתתפות  בסכום  של    " 

₪    4,725ר על מדוב  -₪   518,275 נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי שלבפועל,    .₪  523,000

    פחות.

מוסדות ▪ התקציב    –  השתתפות  של    תוקצבהבמסגרת  בגובה  מהשתתפות    5,000הכנסה   ₪

 נרשמו הכנסות בסעיף זה.מוסדות, בפועל לא  

₪, בפועל    2,000של    בסכום  "הכנסות מימון"   תוקצב סעיףבמסגרת התקציב    –  הכנסות מימון ▪

 לא התקבלו כספים בתחום.

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :, לדוגמאבבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

. בפועל, נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪  1,778של    בסכום כספי תוקצבו    סעיפי הוצאותל  סך כ ▪

 . ₪  362,856ה של ריגה בגובמדובר על ח -אלף ₪   2,141של  כספי 

חינוך ▪ תוקצב  –   תשלומי  התקציב  "  במסגרת  בסכוםחינוך סעיף  בפועל    5,000של    "  בלבד,   ₪

 אלף ₪.  32-בגובה של כ תקציבית  מדובר על חריגה  -₪  36,896סכום של  נרשמו הוצאות ב

ציבורים ▪ נכסים  תוקצב  –  תשלומי  התקציב  "נכסים    במסגרת  של   בסכום  "ציבורייםסעיף 

בגובה    תקציבית  מדובר על חריגה   -₪    865,563סכום של  ב  ותהוצאנרשמו  ₪, בפועל    521,890

 . אלף ₪  343-של כ

  ות הוצא נרשמו  ₪, בפועל    81,000של    בסכום  "דת"  סעיףבמסגרת התקציב תוקצב    –  תשלומי דת ▪

 . אלף ₪  32-בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪  113,467סכום של ב
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 ר ספי תב"שימוש בכ (4)
לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   51,083מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

כן   כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  דווחו  לא  אלו  כספים 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר אורה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

נוער   למועדון הצללה  2043932750 אורה  מקומי ועד 51557 15.5.19   51,083 

 51,083 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - להלן תקציב הועד המקומי באורה, כפי שנערך על

 : )בהתאם לפורמט של משרד הפנים( ובמליאת המועצה

 

  

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61235,00013% מנהל כללי111,088,55261% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 155,0000% השתתפות מוסדות

626,0000% מנהל כספי162,0000% הכנסות מימון

19523,00029%241,00014% השתתפות המועצה

1,618,55291%

הוצאות מימון6ב

6310,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

22160,0009%10,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7145,0003% תברואה160,0009%

72230,00013% שמירה וביטחון

74521,89029% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7527,6622% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%824,55246% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

815,0000% חינוך3500% דת 

82278,00016% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8489,0005% רווחה00%

8581,0005% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

87250,00014% איכות הסביבה4100% מים

4300%703,00040% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,778,552100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בת"ר מועצה1,778,55299סה"כ תקבולים

1,778,552סה"כ תשלומים

1,778,552100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תשלומים

תקציב 2019

תקבולים

תקציב 2019
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 2טבלה מס' 

  את   בחנה  הביקורת,  המקומי  הועד  של  התקציב  את   מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי

 .2019 לשנת ביצוע מול התקציב

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 המקומי: התייחסות הועד 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61235,000255,86320,863109% מנהל כללי97%)28,695(111,088,5521,059,857 מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0%)5,000(155,0000 השתתפות מוסדות

98%)92(626,0005,908 מנהל כספי0%)2,000(162,0000 הכנסות מימון

99%241,000261,77120,771109%)4,725(19523,000518,275 השתתפות המועצה

1,618,5521,578,132)40,420(98%

הוצאות מימון6ב

45%)5,518(6310,0004,482 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

45%)5,518(70%10,0004,482)48,455(22160,000111,545 שמירה וביטחון

חריגה240530530 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

91%)4,050(7145,00040,950 תברואה70%)47,925(160,000112,075

84%)37,705(72230,000192,295 שמירה וביטחון

74521,890865,563343,673166% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

0%)27,662(7527,6620 חגיגות, מבצעים ואירועיםחריגה3101,9501,950 חינוך

32000824,5521,098,808274,256133% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

815,00036,89631,896738% חינוך35000 דת 

99%)1,734(82278,000276,266 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

71%)25,424(8489,00063,576 רווחהחריגה01,9501,950

8581,000113,46732,467140% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87250,000286,14236,142114% איכות הסביבה41000 מים

43000703,000776,34773,347110% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

000)86,395(1,778,5521,692,157סה"כ כללי

000השתתפות בת"ר מועצה95.14%99)86,395(1,778,5521,692,157סה"כ תקבולים

1,778,5522,141,408362,856120.40%סה"כ תשלומים

1,778,5522,141,408362,856120%סה"כ כללי)449,251()449,251(0עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

אחוז 

ביצוע
תשלומים תקבולים

הפרש 

כספי
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 אשתאול  .4

 :2019למושב אשתאול בגין שנת  להלן ריכוז נתוני הבדיקה 

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

מושבסוג הישוב

1,238מספר תושבים

גביה מרוכזת ופרטניתאופן הגביה

619,074תקציב פעילות ב-₪ 

500.06תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
29/04/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

לא נכחו 2 חברי ועד אחד 

באישור התקציב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש יוני 2019 באיחור 

של כ- 9 חודשים

בתאריך 26/06/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

29%
ראה הרחבה בהערה 1

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשעור 

של 19%
ראה הרחבה בהערה 2

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 63,833
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בספטמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש דצמבר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-8 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

פרטים כלליים

שם היישוב -  אשתאול

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 הערות הביקורת

 תקציבי  בעודףסיום השנה  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מקזז גרעון  זה     עודף.  ₪  אלף    63   -כספי של כ  בעודףהסתכמה    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  -מסתכם בכ  2019כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת    .₪אלף    614משנים קודמות בסך של  מצטבר   

 .₪אלף  550

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותאי עמידה בתקציב  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל.  ₪  619,074של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי    ל  סך כ ▪

 ₪. 182,288בגובה של  מדובר על הכנסה עודפת  -₪  801,362של   כספי

"  2019בשנת   ▪ הכנסות  סעיף  הועדתוקצב  בתקציב  המועצה  כספי  "השתתפות  של    בסכום 

הכנסה    מדובר על  -₪    292,589נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של  בפועל,    .₪  169,966

    אלף ₪. 122-עודפת של כ

תרבות  ▪ בנושא  ההכנסות    -   הכנסות  תוקצבו  התקציב  "במסגרת  של    בסכום  "תרבותמסעיף 

מדובר על גבייה נוספת בגובה    -₪    24,361סכום של  ב  נרשמה בסעיף זה הכנסה₪, בפועל    18,000

 אלף ₪.  6-של כ

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1בטבלה מס'  הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :לדוגמא ,בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

בסכום נרשמו הוצאות    ,בפועל  .₪  619,074של    בסכום כספיתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪.  118- של כבסכום מדובר על חריגה  -₪  737,529של   כספי

  ות הוצאנרשמו במסגרת התקציב סעיף זה לא תוקצב כלל, בפועל   – מפעלים אחרים כולל ביוב ▪

 ₪.  32,402 סכום שלב

  ות הוצאנרשמו  ₪, בפועל    2,000של    בסכום  " דת"  סעיף במסגרת התקציב תוקצב    –  תשלומי דת ▪

 .אלף ₪ 21-בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪   23,800סכום של ב

תוקצב  –  מים ▪ התקציב  "  במסגרת  בפועל    38,000של    בסכום  "מים סעיף    ות הוצאנרשמו  ₪, 

 .אלף ₪ 38-בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪   75,846סכום של ב
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תוקצב  -  הנחות ▪ התקציב  הועד"   סעיף  במסגרת  מיסי  בפועל    18,000של    וםבסכ  " הנחות   ,₪

 .אלף ₪  32-בגובה של כ תקציבית מדובר על חריגה  -₪   24,230-ב בסכוםההנחות נרשמו 

 

 

 

 

 

 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   9,547מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

כספים   כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  דווחו  במסגרת  לא  הביצוע  אלו  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר אשתאול:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2040122750 
  ביישוב  אשפה אתר פינוי

משאיות  12  לפי אשתאול   
7.10.19 52834 

  מקומי ועד
 אשתאול 

9,547.20 

 9,547 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - להלן תקציב הועד המקומי באורה, כפי שנערך על

 : ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(

 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61111,53018% מנהל כללי11373,57560% מיסים גביה עצמית ארנונה

6118,0003% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1533,8005% השתתפות מוסדות

629,3602% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19169,96627%138,89022% השתתפות המועצה

577,34193%

הוצאות מימון6ב

6317,3003% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6411,0002% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%28,3005% שמירה וביטחון

249,0001% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

715,0001% תברואה9,0001%

724,4261% שמירה וביטחון

74207,28133% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים317,7331% חינוך

3218,0003%216,70735% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

812,5000% חינוך357,0001% דת 

82185,47730% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה32,7335%

852,0000% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%189,97731% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9138,0006% מים

937,2001% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

619,074100%45,2007%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה619,07499סה"כ תקבולים

619,074סה"כ תשלומים

619,074100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תשלומיםתקבולים

תקציב 2019תקציב 2019



 

40 
 

 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019ביצוע לשנת התקציב מול 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 : 17.6.2021מיום  התייחסות הועד המקומי

היתה שנת טלטלה בוועד המקומי    2019כפי שידוע לכם שנת      ראשית תודה על שיתוף ממצאי הדוח.

פניו כליל עם החלפת כלל חברי הועד הקודמים, לרבות פרישת יו"ר  אשתאול. הוועד המקומי שינה 

  2019כתוצאה מכך, חלו עיכובים מנהלתיים באישור תקציב    הועד המקומי מניהול ענייני המושב.

. כיום מוסדות הועד פועלים כשורה ובאופן חלק,  2018וכן באישור וחתימה על הדוח הכספי לשנת  

זאת לראות  ניתן  לכך,  לשנת    ולראיה  בדוח  של    2019כבר  עודף  משקף  בכך    ₪אלף    63אשר  וכן 

  2020בימים אלו אנו שוקדים על הכנת הדוח הכספי לשנת      הוגשו במועד.  2021  -ו   2020שתקציב  

 יווצר עודף.  2020ומעריכם כי עד לסוף חודש יולי הוא יוגש. להערכתינו גם בשנת 

מנת לעמוד ביעדי התקציב על אף האתגרים שאיתם  ר לציין, כי אנו עושים כמיטב יכולתנו על תלמו

 אנו מתמודדים. 

 

הפרש כספיביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61111,530122,38410,854110% מנהל כללי11373,575464,80791,232124% מיסים גביה עצמית ארנונה

6118,00024,2306,230135% א. הנחות מיסי ועד מקומי 0%)33,800(1533,8000 השתתפות מוסדות

75%)2,340(629,3607,020 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19169,966292,589122,623172%138,890153,63414,744111% השתתפות המועצה

577,341757,396180,055131%

הוצאות מימון6ב

85%)2,509(6317,30014,791 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

0%)11,000(6411,0000 פרעון מלוות21000 תברואה

52%)13,509(2200028,30014,791 שמירה וביטחון

249,00011,7002,700130% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

0%)5,000(715,0000 תברואה9,00011,7002,700130%

65%)1,551(724,4262,875 שמירה וביטחון

74207,281264,92857,647128% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים0%)7,733(317,7330 חינוך

3218,00024,3616,361135%216,707267,80351,096124% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

0%)2,500(812,5000 חינוך357,0007,905905113% דת 

91%)16,224(82185,477169,253 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה99%)467(32,73332,266

852,00023,80021,8001190% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000189,977193,0533,076102% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

9138,00075,84637,846200% מים

0%)7,200(937,2000 נכסים000הכנסות אחרות59

חריגה98032,40232,402 מפעלים אחרים כולל ביוב

619,074801,362182,288129.45%45,200108,24863,048239%סה"כ כללי

000השתתפות בת"ר מועצה619,074801,362182,288129.45%99סה"כ תקבולים

619,074737,529118,455119.13%סה"כ תשלומים

619,074737,529118,455119%סה"כ כללי063,83363,833עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים הפרש כספי

אחוז 

ביצוע
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 בית מאיר  .5

 :2019למושב בית מאיר בגין שנת להלן ריכוז נתוני הבדיקה 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

877מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

450,000תקציב פעילות ב-₪ 

513.11תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
20/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
ראה הרחבה בהערה 4לא צורף התקציב לפרוטוקול

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
לא צורף התקציב לפרוטוקול

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 3 חודשים

בתאריך 30/01/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות בשיעור של 97%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הוצאות בשעור של 72%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

111 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בספטמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוקטובר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-6 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  בית מאיר

פרטים כלליים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מקזז גרעון  זה     עודף .  ₪  אלף    111   - כספי של כ  בעודףהסתכמה    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  -מסתכם בכ  2019כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת    .₪אלף    686משנים קודמות בסך של  מצטבר   

 .₪אלף  575

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותאי עמידה בתקציב  (2)

הביצוע  לעיל לבין    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :, לדוגמאבבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  450-כשל    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סך כל סעיפי ▪

 אלף ₪.  13גובה של  מדובר על הכנסה חסרה ב -אלף₪  437של   כספי

₪, בפועל    4,000" בסכום של  ברואהסעיף "תבמסגרת התקציב תוקצבה הכנסה מ  –תברואה   ▪

 נרשמו הכנסות בסעיף זה.לא 

ואירועים ▪ מבצעים  תוקצב    –  חגיגות,  התקציב  "במסגרת  וא חגיגות,  סעיף    " רועיםימבצעים 

 . נרשמו הכנסות בסעיף זה₪, בפועל לא  4,000סכום של ב

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :לדוגמא ,בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

, נרשמו הוצאות בסכום  בפועל.  אלף ₪  450של    סעיפי ההוצאות תוקצבו בסכום כספי  סך כל   ▪

 ₪. אלף  124-כשל  הפרש  -אלף ₪  326של  כספי 

סכום  ב  ההוצא נרשמה    לא תוקצב, בפועל  "מנהל כלליסעיף "במסגרת התקציב    –  מנהל כללי ▪

 ₪. 17,000של 

נרשמו הוצאות  אלף ₪, בפועל    57בסכום של    "תרבות "  סעיף במסגרת התקציב תוקצב    –   תרבות ▪

 . אלף ₪   50בגובה של תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪   107סכום של ב

נרשמה  אלף ₪, בפועל    43של    " בסכום מנהל כספי סעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –   מנהל כספי ▪

 .פחות  אלף ₪ 17מדובר על  –אלף ₪  26סכום של ב הוצאה
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   שימוש בכספי תב"ר (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   13,242מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר בית מאיר:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2044212750 
תכנית לקיר תמך פרויקט הקמת  

 גן משחקים 
 6,823 מדר עותניאל  53876 17.12.19

 6,419 משה כהן 53864 17.12.19 נגישות מגרש משחקים  2044212750

 13,242 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב המופיע  -להלן תקציב הועד המקומי בבית מאיר, כפי שנערך על

 :)בהתאם לפורמט של משרד הפנים( בנספחי הדוחות הכספיים

 

 

 2טבלה מס' 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6100% מנהל כללי11180,00040% מיסים גביה עצמית ארנונה

6130,0007% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1569,00015% השתתפות מוסדות

6243,00010% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19164,00036%73,00016% השתתפות המועצה

413,00092%

הוצאות מימון6ב

6355,00012% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות214,0001% תברואה

2200%55,00012% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 254,0001%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה8,0002%

7200% שמירה וביטחון

74133,00030% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7589,00020% חגיגות, מבצעים ואירועים313,0001% חינוך

328,0002%222,00049% תרבות

331,0000% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך352,0000% דת 

8257,00013% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה14,0003%

8523,0005% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%80,00018% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9120,0004% מים

9300% נכסים15,0003%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

450,000100%20,0004%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה450,00099סה"כ תקבולים

450,000סה"כ תשלומים

450,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תשלומיםתקבולים

תקציב 2019תקציב 2019
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במועצה   שאושרו  התקציב  את  סעיפי  בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים 

ידי הביקורת, בהתבסס על  -להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על   .2019התקציב מול ביצוע לשנת  

 :2019נתוני הדוח הכספי לשנת  

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

חריגה61017,00017,000 מנהל כללי11180,000186,0006,000103% מיסים גביה עצמית ארנונה

6130,00034,0004,000113% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1569,00072,0003,000104% השתתפות מוסדות

60%)17,000(6243,00026,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19164,000165,0001,000101%73,00077,0004,000105% השתתפות המועצה

413,000423,00010,000102%

הוצאות מימון6ב

15%)47,000(6355,0008,000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות0%)4,000(214,0000 תברואה

15%)47,000(2200055,0008,000 שמירה וביטחון

חריגה2407,0007,000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 0%7)4,000(254,0000 חגיגות, מבצעים וארועים

71000 תברואה88%)1,000(8,0007,000

72000 שמירה וביטחון

83%)23,000(74133,000110,000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

0%)89,000(7589,0000 חגיגות, מבצעים ואירועים0%)3,000(313,0000 חינוך

50%)112,000(0%222,000110,000)8,000(328,0000 תרבות

0%0)1,000(331,0000 בריאות

0שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

81000 חינוך352,0007,0005,000350% דת 

8257,000107,00050,000188% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה50%)7,000(14,0007,000

8523,00024,0001,000104% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

4300080,000131,00051,000164% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

0%)20,000(9120,0000 מים0

93000 נכסים)15,000(15,0000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב0

)20,000(97.11%20,0000)13,000(450,000437,000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה97.11%99)13,000(450,000437,000סה"כ תקבולים

72.44%)124,000(450,000326,000סה"כ תשלומים

72%)124,000(450,000326,000סה"כ כללי0111,000111,000עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי
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 : 20.6.2021מזכיר המושב מיום התייחסות 

 להלן התייחסותי ע"פ סדר הדברים:  תבהמשך לקבלת דוח ועדת הביקור

המקומי   .1 הועד  התקציב  אישור  להגשת   –מועד  האחיד  הפורמט  אוקטובר  בחודש  רק 

התקציב ע"י המועצה נשלח ובו במייל רשום במפורש כי המועד האחרון להגשת התקציב 

 . 30.12.2018הוא 

ביצוע  ההוצאות לא נכללות בתקציב הועד המקומי מהטעם הפשוט כי ה  –תקציב תב"ר   .2

 וההוצאות הינם מועברות ישירות מהמועצה לספק ולא באמצעות הועד המקומי. 

הכספיים   .3 הדוחות  חתימת  הדוחות    –מועד  אישור  להגשת  ארכה  ניתנה  לנו  הידוע  ע"פ 

 הכספיים ע"י הועד ולכן הוגשו בחודש אוקטובר. 

י ביצוע  הפערים בגובה ההכנסות הם זניחים לחלוטין ביחס  –ות  סאי עמידה בתקציב הכנ .4

 אל מול תקציב. 

והפניית    –תקציב הוצאות   .5 נבע בעיקרו מהפסקת העסקת רכזת קהילה  קיטון בהוצאות 

משאבים לפעילות תרבות ע"י ועדת מתנדבים.  טולכן אפשר לראות הן קיטון בהוצאות והן  

ולכן    2018גידול בהוצאות תרבות. )במאמר מוסגר אגיד כי הוועד סיים את שנת   בגרעון 

 לו נועדו בכדי לכסות את הגרעון שנוצר(. יתרות א 
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 בית נקופה .6

 : 2019להלן ריכוז נתוני הבדיקה למושב בית נקופה בגין שנת 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 

מושב / כפר שיתופיסוג הישוב

744מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

777,078תקציב פעילות ב-₪ 

1044.46תקציב לנפש

תקציב 34 אלף, ביצוע 0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
17/03/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

בתאריך 13/05/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות בשיעור של 90%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הוצאות בשיעור של 92%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

13 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו באוגוסט 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוקטובר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-6 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.
בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

שם היישוב -  בית נקופה

פרטים כלליים

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מומן מעודפים  . גרעון זה   ₪  13   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 .₪אלף  30ל צבורים משנים קודמות בסך ש

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

אלף ₪. בפועל, נרשמו הכנסות בסכום    777סך כל  סעיפי ההכנסות תוקצבו בסכום כספי של   ▪

 אלף ₪. 75גובה של מדובר על הכנסה חסרה ב -אלף ₪  702כספי של  

בפועל, נרשמו הכנסות  ₪,    323,468של    בסכוםהכנסות הגביה ממיסי ועד וארנונה תוקצבה   ▪

 .אלף ₪  386של  בסום 

-תוקצב סעיף הכנסות "השתתפות המועצה בתקציב הועד" בסכום כספי של כ  2019בשנת   ▪

מדובר בהכנסה    -    אלף ₪  235-₪ . בפועל, נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של כ  37,044

   אלף ₪. 198עודפת בסכום של 

של   בסכום  "נכסים ציבוריים"  סעיף  ציב תוקצבבמסגרת התק  –   מנכסים ציבורייםהכנסות   ▪

 . אלף ₪  24של   הכנסות בסכום  בסעיף זה נרשמואלף ₪, בפועל  52-כ

תוקצב  -  תרבות ▪ התקציב  "  במסגרת  בפועל    14,250של    סכוםב  "תרבות סעיף  נרשמו  ₪, 

 אלף ₪.   28-נוספת בגובה של כ הכנסהמדובר על  -אלף ₪  43סכום של  ב הכנסות 

הכנסות    נרשמובמסגרת התקציב סעיף זה לא תוקצב כלל, בפועל    –  מפעלים אחרים כולל ביוב ▪

 אלף ₪.  14של  בסכום

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  הביקורת ערכה 

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :, לדוגמאבבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

  715בסכום של    נרשמו הוצאות  אלף ₪, בפועל  777של    בסכוםתוקצבו    ההוצאות סעיפי    כלסך   ▪

 .אלף ₪ 

סכום ב  ותהוצא נרשמו  ₪, בפועל    7,000של    סכוםב  "דתסעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  דת ▪

 . אלף ₪ 8- בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪  15,000של 

בפועל    אלף  152של    סכוםב  "תרבות סעיף  "במסגרת התקציב תוקצב    –  תרבות ▪ נרשמו  ₪, 

 .אלף ₪  49- בגובה של כ תקציבית מדובר על חריגה -אלף ₪  202סכום של  ב ותהוצא
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   שימוש בכספי תב"ר (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   70,112מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר בית נקופה:   

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2041952750 
פיקוח לקיר תמך בכביש בית  

 3,738 מדר עותניאל    24.2.19 )זיכוי( נקופה 

 66,374 ח.ט אורבנא  51542 6.6.19 תכנון תב"ע בית נקופה  2043932750

 70,112 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  -להלן תקציב הועד המקומי בבית נקופה, כפי שנערך על

 :)בהתאם לפורמט של משרד הפנים( בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61155,99220% מנהל כללי11332,46843% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 15341,00044% השתתפות מוסדות

6230,4954% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

1937,0445%186,48724% השתתפות המועצה

710,51291%

הוצאות מימון6ב

631,0000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%1,0000% שמירה וביטחון

2452,3167% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7162,7088% תברואה52,3167%

7272,6809% שמירה וביטחון

74232,50330% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3214,2502%367,89147% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

82152,50020% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8427,8004% רווחה14,2502%

857,0001% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%187,30024% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

777,078100%00%סה"כ כללי

34,4004%השתתפות בתב"ר מועצה777,07899סה"כ תקבולים

777,078סה"כ תשלומים

777,078100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים



 

51 
 

 2טבלה מס' 

שאושרו   התקציב  את  סעיפי  בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

97%)3,992(61155,992152,000 מנהל כללי11332,468386,00053,532116% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0%)341,000(15341,0000 השתתפות מוסדות

98%)495(6230,49530,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

98%)4,487(1937,044235,000197,956634%186,487182,000 השתתפות המועצה

710,512621,000)89,512(87%

הוצאות מימון6ב

631,0001,0000100% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220001,0001,0000100% שמירה וביטחון

46%)28,316(2452,31624,000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

49%)31,708(7162,70831,000 תברואה46%)28,316(52,31624,000

45%)39,680(7272,68033,000 שמירה וביטחון

74232,503251,00018,497108% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

86%)52,891(3214,25043,00028,750302%367,891315,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

81000 חינוך35000 דת 

82152,500202,00049,500132% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

0%)27,800(8427,8000 רווחה14,25043,00028,750302%

857,00015,0008,000214% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000187,300217,00029,700116% נכסים

חריגה48014,00014,000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 9חריגה014,00014,000

91000 מים

93000 נכסים00הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

90.34%000)75,078(777,078702,000סה"כ כללי

)34,400(34,4000השתתפות בתב"ר מועצה90.34%99)75,078(777,078702,000סה"כ תקבולים

92.01%)62,078(777,078715,000סה"כ תשלומים

92%)62,078(777,078715,000סה"כ כללי)13,000()13,000(0עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי
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 :6.202128.מיום  הוועד המקומי התייחסות  

 

 על עבודתם. להלן תגובת הוועד לנקודות שעלו בדוח:   תאנו מודים לעורכי הביקור

התקיימו בחירות לרשויות המקומיות בכל   30.8.2018בתאריך   –מועד אישור תקציב הועד   .1

לא מצא לנכון לאשר תקציב   2018הארץ וגן לועד המקומי בית נקופה. הועד היוצא בשנת  

עתידי מספר ימים לפני סיום כהונתו, אך על מנת לעזור לועד הנכנס הכין הוועד היוצא  

והעביר בחוק  הנדרש  המועד  לפני  מפורטת  תקציב  הנכנס    טיוטת  לועד  מסודרת  בצורה 

 לאחר הבחירות במסגרת הליך החפיפה.

יותר   מאוחר  במועד  התקציב  את  להגיש  מהמועצה  אישורים  התקבלו  הבחירות  לאחר 

לשנת   המעודכן  התקציב  הגשת  פורמט  החוק,  המועצה    2019מדרישות  ידי  על  התקבל 

 . 26.11.2018בתאריך 

)התקבל אישור המועצה    24.3.2019ך  הועד העביר את התקציב לאישור המועצה בתארי .2

 לדחיה בהגשת התקציב בעקבות הבחירות והתחלפות וברי הוועדים(. 

  30מהתקציב( אך היה בעודף תקציבי של    2%  -)פחות מ   ₪אלף    13הועד סיים בגרעון של   .3

 משנים קודמות, כפי שצוין בדוח, כך שבסה"כ לא היה גרעוני בסיום שנת התקציב.  ₪אלף  

קיבל זיכוי בגין תשלום שהועבר ליועץ חיצוני, אשר בסופו של דבר בפועל לא הועד המקומי   .4

אך הועד פעל מול המועצה במשך   2019ביצע את מלוא עבודות. הזיכוי בוצע במהלך שנת  

כשנתיים לקבל את הזיכוי, כך שהדבר לא יכול להילקח בחשבון במסגרת התקציב כי לא  

 היה יודע שיתקבל ומתי.

מדובר בתב"ר שאינו שייך לוועד המקומי ומעולם    –   66,374תב"ע על סך    חיוב תב"ר עבור  .5

לא אושר על ידי הועד המקומי. התב"ע הנזכרת בתב"ר הינה תב"ע שהוכנה על ידי אגושת  

לנותן   )או  לאגודה  המועצה  ידיד  על  שהועברו  בכספים  הנראהמדובר  וככל  נקופה  בית 

ת לא הכרנו זאת, שירותים עבורה( ללא קשר לוועד המקומי. עד לקבלת טיוטת דוח הביקור

אנו דורשים שהדבר ימחק מהתב"רים של הועד המקומי בית נקופה כמו כן לרבל פירוט  

 מסמכי התב"ר. 

מועד אישורים במליאת המועצה    16.08.2020הדוחות הכספיים הועברו למועצה בתאריך   .6

 ( 19.08.2020איננו באחריות הועד המקומי )יצוין שהייתה מליאה בתאריך 

ה לדוח מאזן בוחן שהופק בהנהלת חשבונות בהתאם להנחיות רו"ח של  הביקורת התייחס .7

השתתפות   סעיף  תחת  העד  בתקציב  מוצגות  מהמועצה  המתקבלות  ההכנסות  כל  הועד 

המועצה. ביתר הסעיפים מוצגות הכנסות אשר מקורת בהכנסות עצמיות של הועד בחלוקת  

הטבלאות על בסיס מאזן    לנושאים. לאור כך הסכומים שנלקחו על ידי הביקורת בהכנסת

ידי   על  שבוצעו  התקציב  בסעיפי  החלוקה  את  תואמות  אינן  חשבונות  הנהלת  של  הבוחן 

 הועד. 

ו .8 ועד מקומי  נתונים    15%ערכי ההכנסות בתקציב כתוצאה מגביית מס  מהארנונה הינם 

שמתקבלים מהמועצה, גם אחוז הקגבייה עליו יש להתבסס בעת הכנסת התקציב מתקבל  

ועל בסיסים הוכן    07.10.2019התקבלו מהמועצה בתאריך    2019הנתונים לשנת  מהמועצה.   

 התקציב. 



 

53 
 

ו .9 ועד מקומי  מתוך הארנונה    15%הכנסות הגבייה ממיסים מורכבת משני מספרים: מס 

שנות   מתחילת  הארנונה  לצווי  בהתאם  המקומי  הועד  מס  מתעריף  חלק  הינם  אשר 

מהארנונה שעיקרה    15%)בעיקר  המיסים  האלפיים. כפי שניתן לראות חלה ירידה בגביית  

 . 2019סגירת עסקים בשנת 

  15%+    37,044מורכב הן מהשתתפות המועצה בסך    19בדוח הביקורת, סעיף    2טבלת מספר   .10

 . המקומימהארנונה שמועברים לועד והינם חלק ממיסי הוועד 

ה נוספת בהכנסות הצפויים של הנכסים הציבוריים אך במקביל גם ירידה  דאכן הייתה ירי  .11

 בהוצאות )הנ"ל בעקבות בעיה רפואית של עובד הגינון( 

 ₪  14,400בתחשיב הביקורת נלקחה בחשבון השתתפות מועצה בשכר ענק בסך    –רבות  ת .12

 אשר בתקציב נכנסה להשתתפות מועצה ולכן הפער אינו גדול כמוצג. 

אחרים   .13 ציבוריים    –מפעלים  נכסים  בסעיף  בחשבון  נלקחו  הדואר  השתתפות  הכנסות 

 בתקציב הועד המקומי. 

 סגירת עסקים צומצמו ההוצאות על מנת לעמוד בתקציב.עם ירידה בהכנסות המיסין בגלל   .14

בית   .15 של  החשמל  בחשבונות  מאד  גדולה  עליה  חלה  הביקורת,  ממצאי  עם  מסכימים  אנו 

 הכנסת אשר הגדילה את התקציב באופן משמעותי. 

הפרק אינו  כך ש  162,005הוצאות בפועל  ו   ₪  152,500על פי מאזן בוחן הוצאות מתוכננות   .16

בדוח הביקורת )כמו כן מבקשים   202,000נלקח המספר    מאיפהמבינים    כל כך גדול, איננו

לגבות תשלום הורים  מכיוון שהועד נאלץ    לזאתלשים לב שהיה גידול בהכנסות בהתאם  

בגין פעילות ימי שישי לתלמידי בית ספר ולבצע אותה למרות שאחריות לביצוע פעילות זו  

 על פי נהלי משרד החינוך הינה של המועצה 

 מודים לעורכי הביקורת על עבודתם.אנו  .17

 

 תגובת הביקורת להתייחסות הועד: 

עצה וכן מהדוחות הכספיים החתומים, לרבות  כלל המספרים נלקחו מהתקציב שהוגש לאישור המו 

 אשר נרשם בדוח הביצוע בדוחות הכספיים תחת סעיף תרבות.  202סכום של 
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   גבעת יערים .7

 : 2019  שנת בגין  גבעת יערים למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

  

מושבסוג הישוב

1,454מספר תושבים

גביה פרטניתאופן הגביה

1,352,312תקציב פעילות ב-₪ 

930.06תקציב לנפש

45 אלף ₪, 0 ביצועתקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
15/01/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

בתאריך 13/05/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הכנסות בשיעור של 95%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 4הוצאות בשיעור של 96%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

16 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 4

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 5

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)

בבדיקת הביקורת נמצא כי נכון 

ליוני 2021 לועד אין דוחות 

כספיים לשנת 2019

ראה הרחבה בסעיף 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.
בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  גבעת יערים

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 סיום השנה בגרעון תקציבי  ▪

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מתווסף  ₪  אלף    16   - הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 . ₪אלף  332ליתרת גרעון משנים קודמות בסך של 

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב ▪

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום    , בפועל  .אלף ₪  1,352של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 . ₪ אלף  57-מדובר על הכנסה חסרה בגובה של כ  -אלף ₪  1,295-כ  כספי של

  .אלף ₪  344של    בסכום כספי   " השתתפות המועצה בתקציב הועדתוקצב סעיף "   2019בשנת   ▪

  הכנסה עודפת מדובר על    -אלף ₪    455-נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של כבפועל,  

 אלף ₪.    110-של כ

בפועל    35של    סכוםב  "תרבות"הכנסות  סעיף    התקציב תוקצבבמסגרת    –  תרבות ▪  ,₪ אלף 

 . אלף ₪ בלבד   7-סכום של כב נרשמו הכנסות בסעיף זה

"  במסגרת התקציב תוקצב  –  דת ▪ כ   סכוםב   "דתסעיף הכנסות  נרשמו  אלף ₪, בפועל    5-של 

 .סכום של כאלפיים ₪ ב הכנסות 

  16-של כ  " בסכוםסדותמו סעיף "השתתפות    התקציב תוקצבבמסגרת    –  השתתפות מוסדות ▪

אלף    28  הכנסה נוספות של   מדובר על  -אלף ₪    45-סכום של כב  נרשמו הכנסותאלף ₪, בפועל  

.₪ 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  ▪

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 בפועל הכספי 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום כספי    ,בפועל  .אלף ₪  1,352  סעיפי ההוצאות תוקצבו בסכום של סך כל   ▪

 . אלף ₪  1,311של 

"במסגרת התקציב תוקצב    –   מנהל כספי ▪ בפועל    64של    בסכום   " מנהל כספיסעיף  אלף ₪, 

 . אלף ₪  50מדובר על חריגה תקציבית של  – ₪אלף  115-סכום של כ ב ותהוצאנרשמו 
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אלף ₪,    15של    סכום ב  "וצאות מימוןסעיף "ה במסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות מימון  ▪

 .אלף ₪  10-ל חריגה תקציבית של כמודבר ע  -אלף ₪ 25סכום של ב ותהוצא נרשמו  בפועל  

סכום  ב  ותהוצא נרשמו  , אולם בפועל  "תברואהסעיף "  במסגרת התקציב לא תוקצב  –  תברואה  ▪

 . בסעיף זה אלף ₪ 23של 

תוקצב    –  דת ▪ התקציב  בפועל    52של    סכוםב  "דת"  סעיףבמסגרת   ,₪   ות הוצאנרשמו  אלף 

 .אלף ₪   12מדובר על חריגה תקציבית של   -אלף ₪  64סכום של ב

 

 

   שימוש בכספי תב"ר ▪

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   17,883מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר גבעת יערים:   

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2042192750 
1829310751 

שיפוץ במגרש הטניס בגבעת  
 52726 22.9.19 יערים 

ועד מקומי גבעת  
 17,883 יערים 
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 1טבלה מס' 

תקציב   עללהלן  שנערך  כפי  יערים,  בגבעת  המקומי  התקציב  -הועד  על  בהתבסס  הביקורת,  ידי 

 :ועד ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(ושאושר ב

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61265,70820% מנהל כללי11661,00049% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1516,6001% השתתפות מוסדות

6264,6905% מנהל כספי1617,8901% הכנסות מימון

19344,83025%330,39824% השתתפות המועצה

1,040,32077%

הוצאות מימון6ב

6315,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות216,6800% תברואה

22188,00014%15,0001% שמירה וביטחון

2440,4843% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה235,16417%

72188,00014% שמירה וביטחון

74333,15725% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3115,0001% חינוך

3235,6763%521,15739% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3420,8002%8 רווחה

8100% חינוך355,3520% דת 

82285,80021% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8482,9576% רווחה76,8286%

8552,0004% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8720,0001% איכות הסביבה4100% מים

4300%440,75733% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,352,312100%00%סה"כ כללי

45,0003%השתתפות בתב"ר מועצה1,352,31299סה"כ תקבולים

1,352,312סה"כ תשלומים

1,352,312100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

  את   בחנה  הביקורת,  המקומי  הועד  של  התקציב  את   מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי

 .2019 לשנת ביצוע מול התקציב

 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - טבלה המרכזת, כפי שהוכנה עללהלן  

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61%)102,708(61265,708200,000163,000 מנהל כללי87%)85,000(11661,000600,000576,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

610000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 1516,60040,00045,00028,400271% השתתפות מוסדות

6264,690100,000115,00050,310178% מנהל כספי0%)17,890(1617,89000 הכנסות מימון

84%)52,398(19344,830430,000455,000110,170132%330,398300,000278,000 השתתפות המועצה

1,040,3201,070,0001,076,00035,680103%

הוצאות מימון6ב

6315,00026,00025,00010,000167% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות0%)6,680(216,68000 תברואה

99%15,00026,00025,00010,000167%)1,000(22188,000210,000187,000 שמירה וביטחון

57%)17,484(2440,48441,00023,000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

חריגה71020,00023,00023,000 תברואה89%)25,164(235,164251,000210,000

93%)13,000(72188,000200,000175,000 שמירה וביטחון

74333,157351,000367,00033,843110% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים0%)15,000(3115,00000 חינוך

20%521,157571,000565,00043,843108%)28,676(3235,67610,0007,000 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 0%8)20,800(3420,80000 רווחה

810000 חינוך37%)3,352(355,3522,0002,000 דת 

82285,800300,000316,00030,200111% תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

76%)19,957(8482,95766,00063,000 רווחה12%)67,828(76,82812,0009,000

8552,00070,00064,00012,000123% דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

0%)20,000(8720,00000 איכות הסביבה410000 מים

430000440,757436,000443,0002,243101% נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

910000 מים

930000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

96%0000)57,312(1,352,3121,333,0001,295,000סה"כ כללי

0%)45,000(45,00000השתתפות בתב"ר מועצה95.76%99)57,312(1,352,3121,333,0001,295,000סה"כ תקבולים

96.95%)41,312(1,352,3121,333,0001,311,000סה"כ תשלומים

97%)41,312(1,352,3121,333,0001,311,000סה"כ כללי)16,000()16,000(00עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

תקציב
אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי

תקציב
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 גבעת ישעיהו  .8

 : 2019 שנת  בגין גבעת ישעיהו למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

824מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

617,349תקציב פעילות ב-₪ 

749.21תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
24/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

לא נכח חבר ועד אחד 

באישור התקציב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 5בסיס הנתונים חסר

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 4 חודשים

בתאריך 30/01/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

15%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשעור 

של 24%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

58 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
לא נרשם תאריך על הדוחות 

הכספיים

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  גבעת ישעיהו

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מומן  ₪אלף     58   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    – על פי נתוני הביצוע  

  2019. כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת  ₪אלף    40ודמות בסך של  מעודפים צבורים משנים ק   בחלקו 

 . ₪אלף   18 -מסתכם בכ

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בהיקף    ,בפועל  .אלף ₪  617- כ  בסכום כספי שלההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 אלף ₪. 92-של כ בסכום עודפתמדובר על הכנסה  -אלף₪  710כספי של  

"  2019בשנת   ▪ הכנסות  סעיף  הועדתוקצב  בתקציב  המועצה  של   "השתתפות  כספי    בסכום 

הכנסה  מדובר על    -אלף ₪    410-כ  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי שלבפועל,    .₪  181,813

    אלף ₪. 228-עודפת של כ

אלף ₪, בפועל    38-כשל    בסכום  "תרבותסעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  הכנסות מתרבות ▪

 .הכנסות בסעיף זהכלל   נרשמו לא 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1שמפורט בטבלה מס'  הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי 

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :, לדוגמאבבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

נרשמו הוצאות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  617של    בסכום כספיתוקצבו    ההוצאותסעיפי    סך כל ▪

  אלף ₪.  150של  בסכוםמדובר על חריגה  -אלף ₪  768  כספי של 

₪,   21,800של    סכום ב  "מנהל כספיסעיף " במסגרת התקציב תוקצב    –  תשלום למנהל כספי  ▪

 אלף ₪  29-מדובר על חריגה בגובה של כ -אלף ₪  51סכום של ב ותהוצא נרשמו  בפועל  

אלף ₪,    136-של כ   סכוםב  "מנהל כללי במסגרת התקציב תוקצב סעיף "  –  תשלום למנהל כללי ▪

 אלף ₪  35-מדובר על חריגה בגובה של כ  -אלף ₪  172סכום של ב ותהוצא   נרשמו  בפועל

" ולא סעיף  תברואהף "במסגרת התקציב לא תוקצב סעי  –  תשלומים לשירותים מקומיים ▪

 . אלף ₪ 34-אלף ₪ ו  סכומים שלב תהוצאונרשמו , בפועל  " שמירה וביטחון "

סכום  ב   ותהוצא  נרשמו  , בפועל "מים"  בסעיף במסגרת התקציב לא תוקצבו ההוצאות    –   מים ▪

 אלף ₪  66של 
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   שימוש בכספי תב"ר (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   69,725מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר גבעת ישעיהו:  

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2043202750 
אספקה והתקנת הסעה  

 14,595 פסגה ביטון מאיר  50206 21.1.19 גבעת ישעיהו 

 44,015 קאבריט  51562 13.5.19 הצללה עבור גן ציבורי  2043932750

 51590 15.5.19 מדידת כבישים  2043932750
ועד מקומי גבעת  

 11,115 ישעיהו 

 69,725 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 

 

 

 

 העדר שימוש מלא טופס התקציב של משרד הפנים  (5)

  עליו'  הנתונים  בסיס'  את  התקציב  אישור  לפרוטוקול  צירףלא    הועד  כי   נמצא  הביקורת  בבדיקת

  שערך   התקציב  מקובץ  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הנתונים  בסיס.  שערך  הסופי  התקציב  קובץ  מבוסס

 )פורמט התקציב המלא מצורף בנספח א( לאישור להעביר הועד  על ושהיה הפנים משרד
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 1טבלה מס' 

על שנערך  כפי  ישעיהו,  בגבעת  המקומי  הועד  תקציב  הביקורת,  - להלן  התקציב  ידי  על  בהתבסס 

 שאושר בוועד ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61136,07022% מנהל כללי11361,57259% מיסים גביה עצמית ארנונה

6145,0007% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6221,8004% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19181,81329%202,87033% השתתפות המועצה

543,38588%

הוצאות מימון6ב

632,0000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%2,0000% שמירה וביטחון

2413,5002% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה13,5002%

7200% שמירה וביטחון

74275,78145% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3238,4006%275,78145% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

82136,69822% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה38,4006%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%136,69822% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים22,0644%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

617,349100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה617,34999סה"כ תקבולים

617,349סה"כ תשלומים

617,349100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ח הכספי לשנת ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדו- להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61136,070172,00035,930126% מנהל כללי67%)117,572(11361,572244,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

0%)45,000(6145,0000 א. הנחות מיסי ועד מקומי חריגה1509,0009,000 השתתפות מוסדות

6221,80051,00029,200234% מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19181,813410,000228,187226%202,870223,00020,130110% השתתפות המועצה

543,385663,000119,615122%

הוצאות מימון6ב

632,0003,0001,000150% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220002,0003,0001,000150% שמירה וביטחון

0%)13,500(2413,5000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

חריגה7101,0001,000 תברואה0%)13,500(13,5000

חריגה72034,00034,000 שמירה וביטחון

74275,781318,00042,219115% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

0%275,781353,00077,219128%)38,400(3238,4000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

81000 חינוך35000 דת 

90%)13,698(82136,698123,000 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה0%)38,400(38,4000

85000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

90%)13,698(43000136,698123,000 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

חריגה91066,00066,000 מים

93000 נכסים22,06447,00024,936213.02%הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

חריגה617,349710,00092,651115.01%066,00066,000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה617,349710,00092,651115.01%99סה"כ תקבולים

617,349768,000150,651124.40%סה"כ תשלומים

617,349768,000150,651124%סה"כ כללי)58,000()58,000(0עודף )גרעון( השנה

תשלומיםאחוז ביצועתקבולים הפרש כספי
אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי
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 גפן  .9

 :2019  שנת בגין גפן  למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

מושבסוג הישוב

411מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

729.93תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
23/02/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מרץ 2019 

באיחור של כ- 6 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/03/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

20%
ראה הרחבה בהערה 3

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשעור 

של 39%
ראה הרחבה בהערה 4

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 56,880
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 5

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בנובמבר 2020
ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש דצמבר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-8 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

שם היישוב -  גפן

פרטים כלליים

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 הערות הביקורת

 לאישור המליאה העדר התאמה בין התקציב שמופיע בדוחות הכספיים לתקציב שהועבר  (1)

.   תקציב זה דווח למליאת המועצה ואושר  גפןאושר תקציב הפעילות של ועד   2019בחודש פברואר 

 . 13/03/2019על ידה בתאריך  

אולם בבדיקת הביקורת נמצא, שלאחר אישור התקציב, ביצע הוועד שינויים מהותיים אשר לא  

 דווחו ולא אושרו על ידי המועצה, לדוגמא :

ואילו בתקציב  אלף ₪    110" תוקצב במקור בסכום של  ארנונה  עצמית  גביה  מיסים סעיף בשם " ▪

 שמופיע בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

ואילו בתקציב שמופיע  אלף ₪    15סעיף בשם "השתתפות מוסדות" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

" לא תוקצב במקור, ואילו בתקציב שמופיע בדוחות הכספיים  נכסים ציבוריים" הכנסה  יף  סע ▪

 ₪. אלף 15רשום  סכום של   

שמופיע  ₪ ואילו בתקציב    אלף   50" תוקצב במקור בסכום של  מנהל כלליסעיף הוצאה בשם "  ▪

 ₪. אלף 70בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

ואילו בתקציב שמופיע בדוחות  אלף ₪    20סעיף הוצאה "מנהל כספי" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(. 

ואילו בתקציב שמופיע בדוחות  אלף ₪    25סעיף הוצאה "תברואה" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(. 

הוצאה   ▪ של  סעיף  בסכום  תוקצב במקור  ₪    30"חינוך"  בדוחות  אלף  ואילו בתקציב שמופיע 

 הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(. 

שמופיע בדוחות  ₪ ואילו בתקציב    אלף  74" תוקצב במקור בסכום של  תרבותסעיף הוצאה " ▪

 ₪.  אלף 105הכספיים רשום  סכום של  

 

 

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (2)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מומן  . גרעון זה   ₪אלף     56   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ   2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

עומד על    2019. יתרת עודפים לסוף שנת    ₪ אלף    73סבכום  של  מעודפים צבורים משנים קודמות  

 . ₪אלף  16
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 תקציב הכנסות )תקציב מול ביצוע(אי עמידה ב (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  300-כשל    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי  לסך כ ▪

 אלף ₪. 61-מדובר על הכנסה נוספת בגובה של כ -אלף ₪   361-כ  כספי של

נרשמו  בפועל לא    -אלף ₪    110של    בסכום תוקצב    "גביה ממיסי ועד וארנונהסעיף הכנסות " ▪

 הכנסות בסעיף זה. 

 נרשמו הכנסות בסעיף זה. בפועל לא    -₪    15,000של    בסכום   " תוקצבהשתתפות מוסדות סעיף " ▪

  175של    בסכום כספיבתקציב הועד    " השתתפות המועצהכנסות " תוקצב סעיף הה   2019בשנת   ▪

הכנסה  מדובר על    -אלף ₪    349-כנרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של  בפועל,    .אלף ₪

 אלף ₪.    174-כעודפת של 

 

 חריגות בתקציב הוצאות )תקציב מול ביצוע(   (4)

לעיל לבין הביצוע    1לה מס'  אה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבהביקורת ערכה השוו

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 :, לדוגמאבבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב

נרשמו הוצאות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  300  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאות סעיפי  סך כל   ▪

 . אלף ₪  118-של כ תקציבית מדובר על חריגה -₪  418,470של  כספי 

נרשמו  ₪, בפועל    74,500של    סכום ב  "תרבות סעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות תרבות  ▪

 אלף ₪. 98- בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪   171,758סכום של  ב ותהוצא

  ות הוצאנרשמו  ₪, בפועל    6,000של    סכוםב  " דת"  סעיף במסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות דת ▪

 . אלף ₪ 7-בגובה של כ תקציבית מדובר על חריגה -₪   13,458סכום של ב

אלף ₪,   50-של כ  בסכום  "מנהל כללי"   סעיף  במסגרת התקציב תוקצב  –  תשלום למנהל כללי ▪

אלף    22-בגובה של כ תקציבית  מדובר על חריגה    -אלף ₪    72-סכום של כב  ותהוצא   נרשמו   בפועל 

₪. 
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 שימוש בכספי תב"ר  (5)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   7,852מהמועצה האזורית בסכום של 

הוצ סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  או  כספים  פיתוח,  הכנסות   / אות 

הביצוע   במסגרת  דווחו  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר גפן:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
  הצללה רשת ותיקון  פירוק

גפן  ביישוב  
 7,852 מתקני פסגות  52484 5.8.19

 7,852 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - להלן תקציב הועד המקומי בגפן, כפי שנערך על

 : ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6150,00017% מנהל כללי11110,00037% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1515,0005% השתתפות מוסדות

6220,0007% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19175,00058%70,00023% השתתפות המועצה

300,000100%

הוצאות מימון6ב

634,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%4,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7125,0008% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

7489,50030% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%114,50038% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8130,00010% חינוך3500% דת 

8274,00025% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

841,5001% רווחה00%

856,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%111,50037% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים



 

69 
 

 2טבלה מס' 

במועצה   שאושרו  התקציב  את  סעיפי  בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

 

 

תקציב
דוחות 

כספיים
תקציב

דוחות 

כספיים

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6150,00070,00072,59722,597145% מנהל כללי0%)110,000(11110,00000 מיסים גביה עצמית ארנונה

610000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0%)15,000(1515,00000 השתתפות מוסדות

6220,000022,9802,980115% מנהל כספי160000 הכנסות מימון

19175,000285,000349,398174,398200%70,00070,00095,57725,577137% השתתפות המועצה

300,000285,000349,39849,398116%

הוצאות מימון6ב

45%)2,208(634,0004,0001,792 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

45%)2,208(2200004,0004,0001,792 שמירה וביטחון

חריגה24015,0003,9083,908 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 7חריגה25003,1363,136 חגיגות, מבצעים וארועים

0%)25,000(7125,00000 תברואהחריגה015,0007,0447,044

720000 שמירה וביטחון

7489,500114,500135,88546,385152% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

114,500114,500135,88521,385119%חריגה32005,1485,148 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

0%)30,000(8130,00000 חינוך350000 דת 

8274,000105,500171,75897,758232% תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

0%)1,500(841,50000 רווחהחריגה005,1485,148

856,0006,00013,4587,458224% דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

870000 איכות הסביבה410000 מים

430000111,500111,500185,21673,716166% נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

910000 מים

930000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000300,000361,59061,5900000סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה300,000300,000361,59061,590120.53%99סה"כ תקבולים

300,000300,000418,470118,470139.49%סה"כ תשלומים

300,000300,000418,470118,470139%סה"כ כללי)56,880()56,880(00עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

תקציב 2019
הפרש 

כספי

ביצוע 

2019

אחוז 

ביצוע

תקציב 2019
הפרש 

כספי

ביצוע 

2019
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 הראל  .10

 : 2019 שנת בגיןלקיבוץ הראל  הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 

קיבוץסוג הישוב

264מספר תושבים*

גביה מרוכזתאופן גביה

468,579תקציב פעילות ב-₪ 

1774.92תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
 30/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 4 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 30/01/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות בשיעור של 87%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
הוצאות בשיעור של 87%

מדובר על הוצאות בהיקף 

של כ-58 אלף ₪ פחות

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה לא בגרעון 

ולא בעודף - יתרה אפס

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 2

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו במאי 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוגוסט 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-4 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שם היישוב -  הראל

פרטים כלליים
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 יקורתהערות הב

 איזון תקציבי סיום השנה ב (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

הביצוע   נתוני  פי  להיקף  הסתכמה    2019שנת    –על  שווה  ההכנסות  היקף  מלא.  תקציבי  באיזון 

 .  ההוצאות

 

 הכנסות )תקציב מול ביצוע(אי עמידה בתקציב  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  469של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי  לסך כ ▪

 אלף ₪. 61-בגובה של כ חסרהמדובר על הכנסה   -אלף ₪   410-של כ  כספי

נרשמו  , בפועל  "חינוך "ההכנסות  סעיף    תוקצבבמסגרת התקציב לא    -  הכנסות בנושא חינוך ▪

 אלף ₪. 13סכום של  ב הכנסות 

- בסכום של כ "תרבות" מסעיףבמסגרת התקציב תוקצבו ההכנסות  - הכנסות בנושא תרבות ▪

 .אלף ₪  3סכום של  נרשמו הכנסות באלף ש"ח, בפועל   23

 

   שימוש בכספי תב"ר (3)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   17,550מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר הראל:   

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2043932750 
שיקום תחנת הסעה קיבוץ  

 17,550 בני סיבוני  52627 8.8.19 הראל 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  -עללהלן תקציב הועד המקומי בהראל, כפי שנערך  

 : ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

615,8501% מנהל כללי1158,64013% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 15175,03737% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19147,97932%5,8501% השתתפות המועצה

381,65681%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות216,8041% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

2450,00011% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7130,0006% תברואה56,80412%

7236,0008% שמירה וביטחון

74210,72945% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3222,3985%276,72959% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8178,00017% חינוך357,7212% דת 

8254,00012% תרבות3600% קליטת עלייה

8330,0006% בריאות3700% איכות הסביבה

8424,0005% רווחה30,1196%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%186,00040% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

468,579100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה468,57999סה"כ תקבולים

468,579סה"כ תשלומים

468,579100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים



 

73 
 

 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי  - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

615,8506,000150103% מנהל כללי95%)2,640(1158,64056,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 91%)16,037(15175,037159,000 השתתפות מוסדות

62000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

80%5,8506,000150103%)28,979(19147,979119,000 השתתפות המועצה

381,656334,000)47,656(88%

הוצאות מימון6ב

63000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות73%)1,804(216,8045,000 תברואה

22000000 שמירה וביטחון

2450,00050,0000100% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

87%)4,000(7130,00026,000 תברואה97%)1,804(56,80455,000

86%)5,000(7236,00031,000 שמירה וביטחון

88%)25,729(74210,729185,000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועיםחריגה31013,00013,000 חינוך

87%)34,729(13%276,729242,000)19,398(3222,3983,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

94%)5,000(8178,00073,000 חינוך65%)2,721(357,7215,000 דת 

78%)12,000(8254,00042,000 תרבות36000 קליטת עלייה

87%)4,000(8330,00026,000 בריאות37000 איכות הסביבה

88%)3,000(8424,00021,000 רווחה70%)9,119(30,11921,000

85000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

87%)24,000(43000186,000162,000 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

87.50%000)58,579(468,579410,000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה87.50%99)58,579(468,579410,000סה"כ תקבולים

87.50%)58,579(468,579410,000סה"כ תשלומים

87%)58,579(468,579410,000סה"כ כללי000עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע
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 התייחסות הועד המקומי: 

 . הועד המקומי תהועברה טיוטת דוח הביקורת להתייחסו 16/06/2021בתאריך 

להלן  התקיימה ישיבה משותפת עם יו"ר הועד, מזכיר הועד והנהלת החשבונות,    3.8.2021בתאריך  

 התייחסות הוועד : 

של העברת   .1 הזמנים  לוחות  של  לפנינו את החשיבות  רשמנו  היום,  לאחר השיחה שהתקיימה 

 התקציב השנתי והדוח הכספי לפי דרישות החוק, וננהג בהתאם לכך בשנים הבאות. 

כן, ברורה לנו חובת ההתייחסות לתב"רים של המועצה והרישום בקובץ התקציב האחיד  -כמו .2

 השנתי במקומות הרלוונטיים.

השריפה   .3 מאירוע  נובע  הדבר  והביצוע.  )התכנית(  התקציב  בין  ההכנסות  כלל  בסך  פער  יש 

-מ , אשר כילתה מבני מגורים ומבני משק בהיקף של למעלה  2019שהייתה בהראל בחודש מאי 

מ"ר. הדבר השפיע ישירות על סכומי הארנונה ששילמנו למועצה במחצית השניה של    10,000

כן, גם סך  - (, שהם אחד המרכיבים בהכנסות הועד. כמו 20%, וכמובן על החזרי המועצה )2019

₪ בין ההשתתפויות   11,000מסי ועד מקומי שאנו גובים, ירדו באופן ניכר. בנוסף, היה פער של 

. כל אלה,  2019, ובין שנת  2019, שהיה בסיס לתכנית  2018)סל השירותים( בשנת  של המועצה  

 לעומת התכנית.   2019יצרו ירידה בהכנסות בשנת  

נגבה סכום של   .4 בפועל  חינוך,  בנושא  "לא תוקצבו ההכנסות  דוח הביקורת,  אלף ₪".    13לפי 

מחינוך. בכל אופן,    אין הכנסות  2019. בטור של ביצוע  2021מצ"ב תקציב הועד המקומי לשנת  

₪ בסעיף    12,836יש אי בהירות ברישום של הכנסות בסעיפי חינוך. אנחנו רשמנו סכום של  

אכן,   התכוונת.  הפער שאליו  סיבת  כנראה,  זו,  תרבות.  סעיפי  שנכלל תחת  מתנ"סים/מועדון 

 בתקציב הבא, נרשום את ההכנסות וההוצאות של מועדון הצעירים תחת סעיפי החינוך.
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 זכריה  .11

 : 2019  שנת בגין  זכריה למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

מושבסוג הישוב

1124מספר תושבים*

גביה פרטנית )הרחבה בלבד(אופן גביה

955,000תקציב פעילות ב-₪ 

849.64תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
17/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

בתאריך 20/12/2018 באיחור 

של כחודשיים וחצי

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 30/01/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות בשיעור של 94%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הוצאות בשיעור של 99%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

40 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)
הועד לא ניצל תקציב תב"ר 

בשנת 2019

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בפברואר 2021 באיחור 

של כ-10 חודשים

ראה הרחבה בהערה 4

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש מרץ 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כשנה!

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  זכריה

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מתווסף  ₪  13   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ   2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  186  -הסתכם ב  2019לסוף שנת    מצטברגרעון      .₪אלף    146ליתרת גרעון משנים קודמות בסך של  

 .₪אלף 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל  ף ₪.אל   469של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי    סך כל ▪

 ₪  אלף  61-בגובה של כ חסרהמדובר על הכנסה   -אלף ₪   410-של כ  כספי

-תוקצב סעיף הכנסות "השתתפות המועצה בתקציב הועד" בסכום כספי של כ  2019בשנת   ▪

 . אלף   454- כ אלף ₪ . בפועל, נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של 414

- בסכום של כ "תרבותמסעיף "במסגרת התקציב תוקצבו ההכנסות  - הכנסות בנושא תרבות ▪

 אלף ₪  4סכום של  ב נרשמו הכנסות אלף ש"ח, בפועל   13

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לבין הביצוע  לעיל   1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  955  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . ₪ אלף 947של   כספי

  אולם בפועל   "שמירה וביטחון"  סעיףבמסגרת התקציב לא תוקצב    –  תשלום לשמירה וביטחון ▪

 .אלף ₪  7סכום של  ב ותהוצא נרשמו

תוקצב    –  דת  תשלומי ▪ התקציב  "במסגרת  בפועל    20של    בסכום  "דת סעיף   ,₪ נרשמו  אלף 

 .אלף ₪ 20- בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  40סכום של  ב ותהוצא

נרשמו  אלף ₪, בפועל    75של    בסכום  " מיםסעיף "במסגרת התקציב תוקצב    – תשלומי מים ▪

 אלף ₪. 40- בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  115סכום של  ב ותהוצא
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 1טבלה מס' 

ב הועד המקומי  על זכריהלהלן תקציב  כפי שנערך  על  -,  התקציב שאושר  ידי הביקורת, בהתבסס 

 :)בהתאם לפורמט של משרד הפנים( בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61145,00015% מנהל כללי11498,00052% מיסים גביה עצמית ארנונה

6181,0008% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6231,0003% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19441,00046%257,00027% השתתפות המועצה

939,00098%

הוצאות מימון6ב

639,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%9,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7144,0005% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

74217,00023% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3213,0001%261,00027% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

815,0001% חינוך353,0000% דת 

82102,00011% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

84226,00024% רווחה16,0002%

8520,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%353,00037% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9175,0008% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

955,000100%75,0008%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה955,00099סה"כ תקבולים

955,000סה"כ תשלומים

955,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ת ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנ- להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

תקציבתקציב

2019
תקציב 

2021

דוחות 

כספיים
2019

תקציב 

2021

דוחות 

כספיים

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61145,000150,000150,0005,000103% מנהל כללי90%)51,000(11498,000358,000447,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

6181,00083,00082,0001,000101% א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

90%)3,000(6231,00028,00028,000 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

19441,000454,000454,00013,000103%257,000261,000260,0003,000101% השתתפות המועצה

939,000812,000901,000)38,000(96%

הוצאות מימון6ב0

639,0009,0009,0000100% הוצאות מימון0שרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

2200009,0009,0009,0000100% שמירה וביטחון

240000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

84%)7,000(7144,00037,00037,000 תברואה0000

חריגה7207,0007,0007,000 שמירה וביטחון0

63%)80,000(74217,000137,000137,000 נכסים ציבוריים0שרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

69%)80,000(31%261,000181,000181,000)9,000(3213,0004,0004,000 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

0%)5,000(815,00000 חינוך67%)1,000(353,0002,0002,000 דת 

98%)2,000(82102,000100,000100,000 תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

84226,000243,000243,00017,000108% רווחה38%)10,000(16,0006,0006,000

8520,00040,00040,00020,000200% דת0

860000  קליטת עלייה0מפעלים4

870000 איכות הסביבה410000 מים

430000353,000383,000383,00030,000108% נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

9175,000115,000114,00039,000152% מים0

930000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

95%75,000115,000114,00039,000152%)48,000(955,000818,000907,000סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה94.97%99)48,000(955,000818,000907,000סה"כ תקבולים

99.16%)8,000(955,000949,000947,000סה"כ תשלומים

99%)8,000(955,000949,000947,000סה"כ כללי)40,000()40,000()131,000(0עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע

ביצועביצוע
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 : 28.6.2021התייחסות הועד המקומי מיום 

תקציבי .1 בגרעון  השנה  מכתב   –  סיום  המועצה(  )מבקר  לך  כתבנו  זה  לסעיף  בהתייחס 

שהגרעון נובע מחוסר גביה מעמיקה בארנונה הוועד המקומי בזכות מעל    8.3.2021בתאריך  

 מיליון שקל, יש לבצע גביה ואכיפה יותר אגרסיבית וזה בסמכותה של המועצה.  1

 כנ"ל  – אי עמידה בתקציב ההכנסות .2

אלף שקל, בפועל    995כפי שנכתב סך ההוצאות בתקציב היה    –  חריגה בתקציב הוצאות  .3

, מהתקציב לא מדובר  1%-שקל, פחות מ  8,000, הפרש של  אלף שקל  947הוצא סכום של  

 בסכום מהותי כפי שכתבת, מה עוד שהיו ירידות בהכנסות וטוב ששמרנו ונזהרנו בהוצאות. 

כוונה להוציא סכום בנושא.   נושא הביטחון לא נכנס לתקציב כי לא הייתה לנו  –  ביטחון .4

שקל בגין תאורת רחוב )לא היה מתוכנן אצלנו(    7,000המועצה חייבה אותנו בסכום של  

 באופן חד צדד ללא ידיעתנו מראש.

מיליון שקל לשיפוץ בית הכנסת עם סיום    1-בת המושב ובעלה תרמו סכום המתקרב ל  –דת   .5

וסרית להשתתף בטכס חנוכת בית  השיפוץ נדרש הוועד המקומי באופן חריג וכמתחייב מ

 שקל. 20,000הכנסת בסכום של 

שדרגנו את כל מדי המים בקוצבים אוטומטיים לפתיחת המים וסגירתם    2021בשנת    –מים   .6

 – תהיה ירידה מהותית בצריכת המים )לא יהיו בזבוזי מים(  2021כך שאני מקווה שבשנת 

 שקל. 85,000הייתה   2020ההוצאה בפועל בשנת  

הוגש לפני סיום והשלמת הדו"ח הכספי לשנת    2021תקציב    – בין נתוני הביצוע    הבדלים .7

 ולכן לא נכללו נתונים והתאמות אחרות סופיים שבוצעו.   2019

הדוחות  .8 הגשת  בנושא  בנאיון  )וינר(  שרון  הגב'  רו"ח  של  והתייחסותה  תשובה  מצ"ב 

 הכספיים:

לתאגידים   .1 ארכה  ניתנה  הקורונה  משבר  ליום בשל  עד  הדוחות  להגשת  המקומיים 

כ31.7.2020 של  באיחור  כך שמדובר  כהן,   8- ,  של מר מרדכי  חודשים. מצ"ב מכתבו 

 מנכ"ל משרד הפנים. 

הביקורת  .2 סיום  לצורך  זכריה,  עבור  המקומי  הועד  מיסי  את  דובה  שהמועצה  מכוון 

על הנ  נתונים סופיים  נדרש הועד לקבל מהמועצה  נספח א לדוח הכספי,  חות  והכנת 

. נתונים אלו התקבלו מהמועצה רק 31.12.2019מיסי ועד שניתנו וחייבי ארנונה ליום  

 2020בחודש אוקטובר 

בסעיף   .3 האמור  משרדנו   2לאור  עבד  הקורונה  משבר  שבשל  העובדה  ובשל  לעיל, 

המשבר  בשל  כן,  כמו  הביקורת.  בסיום  עיכוב  שחל  הרי  מאוד,  מצומצמת  במתוכנת 

 הדוחות לאישור ולחתימות.  הצגתלצורך התקשה הועד לכנס ישיבה  
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 זנוח .12

 :2019 שנת  בגין זנוח למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

  

מושבסוג הישוב

525מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

571.43תקציב לנפש

0, חסר נתוני ביצועתקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
06/05/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש אוגוסט 2019 

באיחור של כ- 10 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 14/08/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הוועד לא העביר דוחות כספיים 

או נתוני ביצוע לשנת 2019

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

הוועד לא העביר דוחות כספיים 

או נתוני ביצוע לשנת 2019

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

הוועד לא העביר דוחות כספיים 

או נתוני ביצוע לשנת 2019

תקציב תב"ר(10)
הוועד לא העביר דוחות כספיים 

או נתוני ביצוע לשנת 2019

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הוועד לא העביר דוחות כספיים 

לשנת 2019

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  זנוח

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 העדר שיתוף פעולה עם הביקורת  (1)

חוזרות לקבלת מידע, הועד המקומי בזנוח לא  במסגרת הליך הביקורת בוצעו פניות ובקשות  

 נענה לאף אחת מדרישות הביקורת להעברת מידע: 

המסביר על אופי הביקורת    מטעם מבקר המועצהראשון  נשלח מייל    24/11/2020בתאריך   ▪

 למסירת חומרים.  תוך דרישה

 . נשלח מייל בדרישה נוספת להמצאת החומרים 30/12/2020בתאריך  ▪

 נשלח מייל תזכורת עקב אי מסירת חומרים.  22/02/2020בתאריך  ▪

 ביצע מבקר המועצה פניות חוזרות לקבלת הנתונים.  2021במהלך התקופה ועד למאי  ▪

 

עד המקומי דוחות ביצוע ו/או דוחות כספיים  ו טרם התקבל מהו,    2021יוני  עד לסיום דוח הביקור,  

כספיים  2019לשנת   דוחות  לוועד  אין  כי  מצביעה  זה  למועד  על  הכספיים  הדוחות  העברת  אי   .

 מדובר על איחור של כשנה וחצי באישור הדוחות הכספיים.  – 2019מאושרים לשנת 

 

 בהעדר נתוני, אין יכולת לבצע בפועל את הבדיקה המתוכננת.

 הביקורת רואה בכך הגבלה בביקורת על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

 

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - המקומי בזנוח, כפי שנערך עללהלן תקציב הועד 

 : ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(

 
 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6116,7006% מנהל כללי11117,40039% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

629,3003% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19147,90049%26,0009% השתתפות המועצה

265,30088%

הוצאות מימון6ב

631,3000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות215,0002% תברואה

2200%1,3000% שמירה וביטחון

242,5001% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7128,0009% תברואה7,5003%

7200% שמירה וביטחון

74101,50034% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3221,9007%129,50043% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

812,0001% חינוך355,3002% דת 

82117,50039% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה27,2009%

8515,0005% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

872,5001% איכות הסביבה4100% מים

4300%137,00046% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

6,2002%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תשלומיםתקבולים

תקציב 2019תקציב 2019
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 ישעי  .13

 :2019  שנת בגין ישעי למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

מושבסוג הישוב

771מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

450,000תקציב פעילות ב-₪ 

583.66תקציב לנפש

תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
14/01/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש יוני 2019 באיחור 

של כ- 9 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 26/06/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות בשיעור של 85%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הוצאות בשיעור של 75%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 45,002

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו ביוני 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוגוסט 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-4 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שם היישוב -  ישעי

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

 .  ₪ 42  -כ  היקף כספי שלהסתכמה בעודף תקציבי ב 2019שנת  –על פי נתוני הביצוע 

 עודפים גרעון עבור משנים קודמות.הדוחות הכספיים של הועד לא כוללים מידע בדבר 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1  הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס' 

 הכספי בפועל. 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא: בבדיקת

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  450של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 ₪.אלף  65-מדובר על הכנסה חסרה בגובה של כ -אלף ₪   385-של כ  כספי

  180של    כספי  בסכוםבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

הכנסה  מדובר על   - ₪   אלף      26  -כ  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי שלאלף ₪ . בפועל, 

 .   ₪ אלף 153חסרה של  

 

 חריגות בתקציב הוצאות )תקציב מול ביצוע(   (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . בפועלהכספי 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

  נרשמו הוצאות בסכום כספי   ,בפועל.  אלף ₪  450  בסכום כספיתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪ פחות.   107-כמדובר על   - אלף ₪  342של 

  ₪,   20,000של    בסכום  " הנהלה וכלליותסעיף "  התקציב תוקצב  במסגרת  –  הנהלה וכלליות  ▪

אלף    17- של כתקציבית  מדובר על חריגה    -  ₪  37,445סכום של  ב  ותהוצאנרשמו  אולם בפועל  

 ₪ 

  בפועל ,  " איכות הסביבה"  סעיףלא תוקצב  במסגרת התקציב   –  איכות הסביבה )גנים ומבנים( ▪

 . אלף ₪ 101סכום של  ב ותהוצא נרשמו

  



 

85 
 

 

 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   7,582מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו   לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר ישעי:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
פירוק ותיקון רשת הצללה  

 ביישוב ישעי 
 7,582 מתקני פסגות  52485 5.8.19

 7,582 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  -להלן תקציב הועד המקומי בישעי, כפי שנערך על

 : ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6120,0004% מנהל כללי11150,00033% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19180,00040%20,0004% השתתפות המועצה

330,00073%

הוצאות מימון6ב

635,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

22120,00027%5,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה120,00027%

72120,00027% שמירה וביטחון

74120,00027% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%240,00053% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

82165,00037% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

8520,0004% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%185,00041% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

450,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה450,00099סה"כ תקבולים

450,000סה"כ תשלומים

450,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - עללהלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה 

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6120,00030,00037,45517,455187% מנהל כללי11150,000232,000242,47692,476162% מיסים גביה עצמית ארנונה

610000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

620000 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

15%20,00030,00037,45517,455187%)153,380(19180,00050,00026,620 השתתפות המועצה

330,000282,000269,096)60,904(82%

הוצאות מימון6ב

61%)1,974(635,00003,026 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

61%)1,974(92%5,00003,026)9,721(22120,000120,000110,279 שמירה וביטחון

240000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

710000 תברואה92%)9,721(120,000120,000110,279

89%)13,798(72120,000120,000106,202 שמירה וביטחון

0%)120,000(74120,0002,0000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

44%)133,798(32000240,000122,000106,202 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

810000 חינוך35000 דת 

57%)70,183(82165,000164,00094,817 תרבות*36000 קליטת עלייה

830000 בריאות37000 איכות הסביבה

840000 רווחה0000

0%)20,000(8520,00000 דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

חריגה870100,000101,349101,349 איכות הסביבה41000 מים

43000185,000264,000196,16611,166106% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

910000 מים

930000 נכסיםחריגה014,0005,4505,450הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

85.52%0000)65,175(450,000416,000384,825סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה85.52%99)65,175(450,000416,000384,825סה"כ תקבולים

76.19%)107,151(450,000416,000342,849סה"כ תשלומים

76%)107,151(450,000416,000342,849סה"כ כללי0041,97641,976עודף )גרעון( השנה

*בדוחות הכספיים מדובר על תרבות, דת, נוער וספורט

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

תקציב
הפרש 

כספי

ביצוע 

2019

אחוז 

ביצוע

תקציב
הפרש 

כספי

ביצוע 

2019
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 כסלון .14

 : 2019 שנת בגין כסלון למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

מושבסוג הישוב

427מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

702.58תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
חסר פרוטקול

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי
חסר פרוטקול

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מרץ 2019 

באיחור של כ- 6 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/03/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

21%
ראה הרחבה בהערה 1

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 20%
ראה הרחבה בהערה 2

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 4,582
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו באוקטובר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש מרץ 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כשנה!

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  כסלון

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

נוסף לעודפים  זה     עודף.  ₪  אלף    4   -כספי של כ  בעודף הסתכמה    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 .   ₪אלף  22משנים קודמות בסך של שנצברו ב

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותאי עמידה בתקציב  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום   ,בפועל  .אלף ₪  300של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪. 65-מדובר על הכנסה חסרה בגובה של כ -אלף ₪   365-של כ  כספי

  107של    בסכום כספיבתקציב הועד    " השתתפות המועצהתוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

הכנסה  מדובר על    -אלף ₪    175-כנרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של  בפועל,    .אלף ₪

 .  אלף ₪ 68- כעודפת בסכום של 

▪  " בפועל    " מוסדות השתתפות  סעיף  אולם  התקציב,  במסגרת  תוקצב  הכנסות  לא  בו  נרשמו 

 אלף ₪.  21של  בסכום

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

בסכום    הוצאותנרשמו    ,בפועל  .אלף ₪  300  בסכום כספי שלוקצבו  ת  ההוצאות סעיפי  סך כל   ▪

 .אלף ₪   61- של כ בסכוםחריגה מדובר על  -אלף ₪  361של   כספי

סכום  ב  ותהוצאנרשמו  , בפועל  "כספימנהל  סעיף "במסגרת התקציב לא תוקצב    –   מנהל כספי ▪

 ₪. אלף  31של 

  ות הוצא  נרשמו   ₪, בפועל  6,000של    בסכום  " דתסעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות דת ▪

 .אלף ₪ 13-בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪   19,293סכום של ב

₪,    73,000של    סכוםב  "ציבורייםסעיף "נכסים    במסגרת התקציב תוקצב  –  נכסים ציבוריים ▪

אלף   46-בגובה של כ תקציבית על חריגהמדובר    -₪  119,198סכום של ב  ותהוצאנרשמו בפועל 

 ₪. 

נרשמו  ₪, בפועל    71,748של    סכום ב  "תרבות סעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות תרבות  ▪

 פחות.  אלף ₪ 57-מדובר על כ -₪   14,416סכום של  ב ותהוצא
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   668,257מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווח  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  ו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר כסלון:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

 535,209 כלפון  51552 15.5.19 שיפוץ בית העם  2043932750

 92,120 אבי עלפי  51624 21.5.19 תיקון ליקויי בטיחות בכבישים  2043932750

2043932750 
הכנת כ"כ ניהול ופיקוח שיוץ  

 בית העם 
 34,787 מור אל  51543 21.5.19

2043932750 
חוות דעת  + תכנון  

קונסטרוקציה לקיר תמך  
 6כסלון 

 3,071 מדר עותניאל  51756 28.5.19

2043932750 
מתן חוות דעת + תכנית  

קונסטרו' לקיר תומך כביש  
 כסלון  2במשק 

 3,071 עותניאל מדר  52423 28.7.19

 668,257 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

על  שנערך  כפי  בכסלון,  הועד המקומי  על התקציב שאושר  -להלן תקציב  הביקורת, בהתבסס  ידי 

 ועד ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:וב

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61149,23250% מנהל כללי11193,00064% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19107,00036%149,23250% השתתפות המועצה

300,000100%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

7473,02024% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%73,02024% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

8271,74824% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

856,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%77,74826% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  את  סעיפי  בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021יכת הבדיקה ) ער

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61149,232168,55919,327113% מנהל כללי88%)23,368(11193,000169,632 מיסים גביה עצמית ארנונה

חריגה6103,9143,914 א. הנחות מיסי ועד מקומי חריגה15021,00021,000 השתתפות מוסדות

חריגה62031,59031,590 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19107,000174,98167,981164%149,232204,06354,831137% השתתפות המועצה

300,000365,61365,613122%

הוצאות מימון6ב

חריגה6304,2614,261 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

חריגה2200004,2614,261 שמירה וביטחון

חריגה240200200 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

71000 תברואהחריגה0200200

72000 שמירה וביטחון

7473,020119,19846,178163% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

3200073,020119,19846,178163% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

81000 חינוך35000 דת 

20%)57,332(8271,74814,416 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה000

856,00019,29313,293322% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43%)44,039(4300077,74833,709 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000365,81365,813122%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה300,000365,81365,813121.94%99סה"כ תקבולים

300,000361,23161,231120.41%סה"כ תשלומים

300,000361,23161,231120%סה"כ כללי04,5824,582עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע
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 מבוא ביתר  .15

 : 2019 שנת בגין מבוא ביתר למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

מושב שיתופיסוג הישוב

965מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

1,426,665תקציב פעילות ב-₪ 

1478.41תקציב לנפש

תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים
15 אלף תקציב 

כ-100 אלף ביצוע

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
15/09/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי
ראה הרחבה בהערה 1חסר פרוטוקול הישיבה

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
ראה הרחבה בהערה 1התקציב אינו קריא

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 1חסר בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש נובמבר 2019 

באיחור של למעלה משנה!

בתאריך 27/11/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

0.4%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הוצאות בשיעור של 98%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 31,609
ראה הרחבה בהערה 3

תקציב תב"ר(10)

בבדיקת הביקורת נמצא כי הועד 

רשם השתתפות בתב"ר, אולם 

אין לכך רישום במועצה

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו במרץ 2021

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש מאי 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של מעל לשנה!

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  מבוא ביתר

פרטים כלליים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 הערות הביקורת

 

 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

נוסף לעודפים  זה     עודף.  ₪  אלף    31   -כספי של כ  בעודףהסתכמה    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 .   ₪אלף  45שנצברו במשנים קודמות בסך של 

 

 

 2019אישור תקציב לשנת   (2)

בבדיקת הביקורת לא נמצא פרוטוקול הישיבה שבה אושר התקציב, הכולל את התאריך, הנוכחים,  

 גובה התקציב שאושר וכמות התומכים / מתנגדים / נמנעים לאישור התקציב.

קריא  איננו  המליאה  לאישור  שהועבר  התקציב  כן,  חלוקת    כמו  אופן  את  ממנו  להבין  ניתן  ולא 

'בסיס הנתונים' עליו מבוסס  צירף כלל את  הועד לא    ראוי לציין כי  התקציב בין התחומים השונים.

האחיד אשר קבע משרד הפנים    מהתקציב, אשר מהווה חלק בלתי נפרד  קובץ התקציב הסופי שערך

 .  )פורמט התקציב המלא מצורף בנספח א(

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . בפועלהכספי 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  1,426של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 . ₪ אלף   6-ודפת בגובה של כמדובר על הכנסה ע  -אלף ₪  1,433-של כ  סכפי

 סעיף "השתתפות המועצה" וכן לא נרשמו הכנסות בסעיף זה.  לא תוקצב 2019בשנת  ▪

אלף    15של  "שמירה וביטחון" בסכום  הכנסה    במסגרת התקציב תוקצב סעיף  –שמירה וביטחון   ▪

 נרשמו הכנסות בסעיף זה. ₪, בפועל לא 

התקציב    –  דת ▪ "דת"  במסגרת  הכנסה  סעיף  בפועל    2,500של    בסכוםתוקצב  נרשמו  ₪,  לא 

 הכנסות בסעיף זה. 

אלף    302של    בסכום  "השתתפות מוסדותבמסגרת התקציב תוקצב סעיף "  –  השתתפות מוסדות ▪

 אלף ₪ יותר.  78-מדובר על כ - אלף ₪  381סכום של ב נרשמו הכנסות₪, בפועל  

נרשמו  אלף ₪, בפועל    450של    סכוםב  "חינוך סעיף "במסגרת התקציב תוקצבה הכנסה מ  –  חינוך ▪

 אלף ₪ יותר.  166מדובר על  -אלף ₪   616של  סכוםב הכנסות בסעיף זה
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 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הוצאות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  1,426  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . פחות מהתכנוןאלף ₪  24-מדובר כ -אלף ₪   1,401של   כספי

אלף   15של  בסכוםהשתתפות בתב"ר   תוקצבהבמסגרת התקציב  –בתב"ר המועצה  השתתפות ▪

 אלף ₪.  99-של כ בסכום  נרשמה השתתפות ₪, בפועל  

  ות הוצאנרשמו  אלף ₪, בפועל    466של    בסכום  "חינוךסעיף " בו  צבמסגרת התקציב תוק  –  חינוך ▪

 . אלף ₪  142של  תקציבית מדובר על חריגה -אלף ₪   608סכום של ב

אלף ₪, בפועל    33של    בסכום )מפעלים(    " מיםבסעיף "  הוצאות   תוקצבובמסגרת התקציב    – מים   ▪

 .אלף ₪  38של   תקציבית מדובר על חריגה -אלף ₪   71סכום של  ותהוצאנרשמו 

נרשמו  אלף ₪, בפועל    25של    בסכום  "מנהל כספי סעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –   מנהל כספי ▪

 . אלף ₪  10מודבר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  35סכום של  ב ותהוצא

₪, בפועל    6,500של    בסכום  "הוצאות מימון במסגרת התקציב תוקצב סעיף "  –  הוצאות מימון ▪

 . אלף ₪  5-מדובר על חריגה תקציבית של כ -אלף ₪   11-סכום של כ ב ותהוצאנרשמו 

תוקצב    –  תברואה ▪ התקציב  בפועל   7,500של    סכוםב  "תברואה"  סעיףבמסגרת    נרשמו   ₪, 

 אלף ₪.   5-של כתקציבית מסודר על חריגה  -אלף ₪  13סכום של  ב ותהוצא

 

 המועצה בכספי תב"ר השתתפות (5)

אלף ₪,   99-בבדיקת הביקורת נמצא כי הועד המקומי רשם השתתפות בתב"ר המועצה בהיקף של כ

לא אולם   זו  ב   השתתפות  שהתקבל  בקובץ  רכזת  07/04/2021נרשמה  יישובים    מטעם  פיתוח 

 ופרויקטים במועצה. 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  -, כפי שנערך על להלן תקציב הועד המקומי מבוא ביתר

 בועד ובמליאת המועצה )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:

 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61227,50016% מנהל כללי11326,11123% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 15302,95421% השתתפות מוסדות

6225,0002% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

1900%252,50018% השתתפות המועצה

629,06544%

הוצאות מימון6ב

636,5000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2215,0001%6,5000% שמירה וביטחון

24150,50011% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

717,5001% תברואה165,50012%

7250,0004% שמירה וביטחון0%

74393,66528% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7552,0004% חגיגות, מבצעים ואירועים31450,00032% חינוך

3236,3003%503,16535% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

81466,00033% חינוך352,5000% דת 

82150,50011% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה488,80034%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%616,50043% נכסים

4800%0% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9133,0002% מים

9300% נכסים143,30010%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,426,665100%33,0002%סה"כ כללי

15,0001%השתתפות בתב"ר מועצה1,426,66599סה"כ תקבולים

1,426,665סה"כ תשלומים

1,426,665100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תשלומיםתקבולים

תקציב 2019תקציב 2019
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 2טבלה מס' 

התקציב   את  סעיפי  בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום  הועד    תהועברה  למועד  עד  המקומי, 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

100%)274(61227,500227,226 מנהל כללי11326,111352,00125,890108% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15302,954381,89778,943126% השתתפות מוסדות

6225,00035,67510,675143% מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19000252,500262,90110,401104% השתתפות המועצה

629,065733,898104,833117%

הוצאות מימון6ב

636,50011,7285,228180% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות2100 תברואה

0%6,50011,7285,228180%)15,000(2215,0000 שמירה וביטחון

44%)84,467(24150,50066,033 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

717,50013,3435,843178% תברואה40%)99,467(165,50066,033

14%)42,956(7250,0007,044 שמירה וביטחון

67%)130,649(74393,665263,016 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

65%)18,112(7552,00033,888 חגיגות, מבצעים ואירועים31450,000616,814166,814137% חינוך

63%)185,874(46%503,165317,291)19,500(3236,30016,800 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

81466,000608,301142,301131% חינוך0%)2,500(352,5000 דת 

20%)120,247(82150,50030,253 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה488,800633,614130%

85000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000616,500638,55422,054104% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

9133,00071,57238,572217% מים

93000 נכסים0%)143,300(143,3000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

1,426,6651,433,5456,880100%33,00071,57238,572217%סה"כ כללי

15,00099,89084,890666%השתתפות בתב"ר מועצה1,426,6651,433,545100.48%99סה"כ תקבולים

1,426,6651,401,93698.27%סה"כ תשלומים

98%)24,729(1,426,6651,401,936סה"כ כללי031,609עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי
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 מחסיה  .16

 :2019 שנת בגין מחסיה למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

מושבסוג הישוב

477מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

628.93תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
26/06/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

אחד מחברי הועד לא נכח 

בישיבה

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
חסר בסיס נתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש אוגוסט 2019 

באיחור של כ- 10 חודשים

בתאריך 14/08/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

57%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 59%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 3,828
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בינואר 2021

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  מחסיה

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מתווסף  . גרעון זה   ₪אלף     4   - הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

בש שנצברו  קודמולגרעונות  של  נים  בסך  שנת  ₪אלף    638ת  לסוף  המצטבר  שהגרעון  כן   .2019  

 . ₪אלף  642 -מסתכם בכ

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

הביצוע  לעיל לבין    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום   ,בפועל  .אלף ₪  300של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 אלף ₪.  173-של כ  בסכוםמדובר על הכנסה עודפת  -אלף ₪   473-של כ  כספי

  72,000של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצהתוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

הכנסה עודפת  מדובר על    -₪    215,526נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של  בפועל,    .₪

 .   אלף ₪ 143-כבסכום של 

  16-של כ  נרשמו הכנסות בסכום, בפועל  "תרבותסעיף "  במסגרת התקציב לא תוקצב  –  תרבות ▪

 אלף ₪.

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

של    נרשמו הוצאות בסכום  , אלף ₪, בפועל  300של    בסכום כספיתוקצבו    ההוצאותסעיפי  ל  סך כ ▪

 .אלף ₪  177-מדובר על חריגה בגובה של כ -₪  477,144

סכום של  ב   ותהוצאנרשמו  לא תוקצב כלל, בפועל    "רווחה"  סעיף  במסגרת התקציב  –  רווחה ▪

6,000  .₪ 

אלף    80-סכום של כ ב  ותהוצא  נרשמו  , בפועל"מיםבמסגרת התקציב לא תוקצב סעיף "  -  מים ▪

.₪ 

תרבות ▪ "  –   הוצאות  סעיף  תוקצב  התקציב  בפועל    120,000של    בסכום  "תרבותבמסגרת   ,₪

 אלף ₪  18-בגובה של כתקציבית מדובר על חריגה  -₪   138,463סכום של  ב ותהוצאנרשמו 

נרשמו  ₪, בפועל  20,000של  סכוםב "כללי במסגרת התקציב תוקצב סעיף "מנהל  – מנהל כללי ▪

 פחות. לף ₪ א 11- מדובר כ -₪   8,706סכום של  ב ותהוצא
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   95,732מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר מחסיה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043492750 
התקנת דשא סינטטי בחצר  
גן הילדים תקומה ביישוב  

 מחסיה 
 15,002 ראיס יונס  50295 6.2.19

2043932750 
התקנת תאורה במגרש  

 כדורגל 
 80,730 ועד מקומי מחסיה  51625 28.5.19

 95,732 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  -להלן תקציב הועד המקומי במחסיה, כפי שנערך על

 :)בהתאם לפורמט של משרד הפנים(בועד ובמליאת המועצה 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6120,0007% מנהל כללי11160,00053% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6220,0007% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

1972,00024%40,00013% השתתפות המועצה

232,00077%

הוצאות מימון6ב

632,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%2,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7120,0007% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

74110,00037% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%130,00043% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

815,0002% חינוך3500% דת 

82120,00040% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

853,0001% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%128,00043% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים68,00023%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - טבלה המרכזת, כפי שהוכנה עללהלן  

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

44%)11,294(6120,0008,706 מנהל כללי11160,000241,81581,815151% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

89%)2,120(6220,00017,880 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

66%)13,414(1972,000215,526143,526299%40,00026,586 השתתפות המועצה

232,000457,341225,341197%

הוצאות מימון6ב

82%)361(632,0001,639 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

82%)361(220002,0001,639 שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

0%)20,000(7120,0000 תברואה000

72000 שמירה וביטחון

74110,000224,322114,322204% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

130,000224,32294,322173%חריגה32015,97515,975 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

0%)5,000(815,0000 חינוך35000 דת 

82120,000138,46318,463115% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

חריגה8406,0006,000 רווחהחריגה015,97515,975

0%)3,000(853,0000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000128,000144,46316,463113% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

חריגה91080,13480,134 מים

93000 נכסים0)68,000(68,0000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

חריגה300,000473,316173,316158%080,13480,134סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה300,000473,316173,316157.77%99סה"כ תקבולים

300,000477,144177,144159.05%סה"כ תשלומים

300,000477,144177,144159%סה"כ כללי)3,828()3,828(0עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע
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 מטע .17

 :2019 שנת בגין מחסיה למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

מושבסוג הישוב

896מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

761,500תקציב פעילות ב-₪ 

849.89תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
19/11/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 4חסר בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 3 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 30/01/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

20%
ראה הרחבה בהערה 1

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הוצאות בשיעור של 88%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 249,000
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בדצמבר 2020 - מדובר 

על איחור של כ-8 חודשים

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

שם היישוב -  מטע

פרטים כלליים

התקציב שאושר בועד 

)בהתאם לפרוטוקול( 

בהיקף של 766,650 ₪, 

אולם התקציב שצורף 

לפרוטוקול הינו בהיקף של 

761,500 ₪ - מדובר על 

פער של 5,150 ₪.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 הערות הביקורת

 

 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

נוסף לעודפים  זה   עודף . ₪ אלף  248  -כספי של כ בעודףהסתכמה  2019שנת  –על פי נתוני הביצוע 

 .   ₪אלף   280 שנצברו במשנים קודמות בסך של

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום   ,בפועל  .אלף ₪  761של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי    לסך כ ▪

 . ₪ אלף  158-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ -אלף ₪   919-של כ  כספי

"  2019בשנת   ▪ הכנסות  סעיף  המועצהתוקצב  הועד    "השתתפות  כספיבתקציב  של    בסכום 

כבפועל,    .₪  180,000 של  כספי  בסכום  זה  בסעיף  הכנסות  ₪    202-נרשמו  על   -אלף    מדובר 

 .   אלף ₪ 22הכנסות עודפת בסכום של 

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום    ,בפועל  .אלף ₪  761  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאות סעיפי  סך כל   ▪

 . פחות  ₪אלף  91-מדובר על כ -אלף ₪  670של   כספי

אלף ₪, בפועל    200סכום של  ב  "מלוות סעיף "פירעון  רת התקציב תוקצב  במסג  –פירעון מלוות ▪

 נרשמו הוצאות בסעיף זה.לא 

סכום ות בהוצא   נרשמו  , בפועל"מנהל כלליסעיף "במסגרת התקציב לא תוקצב    –  מנהל כללי ▪

 . אלף 28של 

נרשמו  , בפועל  ₪  23,400של    סכוםב  "כספי מנהל  סעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  כספימנהל   ▪

 . פחות  ₪ 16-מדובר על כ   – אלף 7סכום של  ב ותהוצא

  ות הוצא נרשמו  ₪, בפועל    35,000של    סכוםב"דת  סעיף " במסגרת התקציב תוקצב    –  דת  הוצאות ▪

 פחות. אלף ₪  29-מדובר על כ -אלף ₪  6סכום של 
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)
לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   49,070מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר מטע:  

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
החלפת תחנות הסעה  

 במושב מטע 
 49,070 גיא עבודות בניה  53243 28.10.19

 49,070 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

על שנערך  כפי  במטע,  המקומי  הועד  תקציב  שהועבר  -להלן  התקציב  על  בהתבסס  הביקורת,  ידי 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  לאישור המליאה

 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6100% מנהל כללי11455,00060% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 151,5000% השתתפות מוסדות

6223,4003% מנהל כספי1615,0002% הכנסות מימון

19180,00024%23,4003% השתתפות המועצה

651,50086%

הוצאות מימון6ב

637,5001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64200,00026% פרעון מלוות2100% תברואה

22110,00014%207,50027% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7140,0005% תברואה110,00014%

72110,00014% שמירה וביטחון

7450,0007% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%200,00026% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

812,5000% חינוך3500% דת 

82150,00020% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

8535,0005% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%187,50025% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

98143,10019% מפעלים אחרים כולל ביוב

761,500100%143,10019%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה761,50099סה"כ תקבולים

761,500סה"כ תשלומים

761,500100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - זת, כפי שהוכנה עללהלן טבלה המרכ

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

חריגה61028,00028,000 מנהל כללי11455,000582,000127,000128% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 151,5001,5000100% השתתפות מוסדות

30%)16,400(6223,4007,000 מנהל כספי1615,00020,0005,000133% הכנסות מימון

19180,000202,00022,000112%23,40035,00011,600150% השתתפות המועצה

651,500805,500154,000124%

הוצאות מימון6ב

637,5007,5000100% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

0%)200,000(64200,0000 פרעון מלוות21000 תברואה

4%)200,000(22110,000114,0004,000104%207,5007,500 שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

0%)40,000(7140,0000 תברואה110,000114,0004,000104%

72110,000111,0001,000101% שמירה וביטחון

7450,000147,00097,000294% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

32000200,000258,00058,000129% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

80%)500(812,5002,000 חינוך35000 דת 

82150,000166,00016,000111% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה000

17%)29,000(8535,0006,000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

93%)13,500(43000187,500174,000 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98143,100196,00052,900137% מפעלים אחרים כולל ביוב

761,500919,500158,000120.75%143,100196,00052,900137%סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה761,500919,500158,000120.75%99סה"כ תקבולים

88.05%)91,000(761,500670,500סה"כ תשלומים

88%)91,000(761,500670,500סה"כ כללי0249,000249,000עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 מסילת ציון .18

 : 2019  שנת בגין מסילת ציון למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

מושבסוג הישוב

1216מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

819,689תקציב פעילות ב-₪ 

674.09תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
25/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

בהתאם לפרוטוקול 

בישיבה נוכחו 4 חברים 

)לרבות יו"ר הועדה(, 

ובתוצאות ההחלטה 

נרשמו כי 3 היו בעד 

ההצבעה ו-2 נמנעו – 

סה"כ 5 מצביעים.

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 3 חודשים

בתאריך 30/01/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

22%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 24%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

16 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בספטמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוקטובר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-6 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  מסילת ציון

פרטים כלליים



 

109 
 

 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מומן  ₪אלף     16   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ   2019שנת    – על פי נתוני הביצוע  

  2019. כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת  ₪אלף  52ודמות בסך של  בפועל מעודפים צבורים משנים ק

 . ₪אלף   36 -מסתכם בכ

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום   ,אלף ₪, בפועל  819של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 אלף ₪. 181-הכנסה עודפת בגובה של כמדובר על   -אלף ₪  1,001-של כ  כספי

"  2019בשנת   ▪ ההכנסות  סעיף  המועצהתוקצב  הועד    "השתתפות  כספיבתקציב  של    בסכום 

הכנסה    מדובר על  -אלף ₪    382-נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של כ₪, בפועל,    284,000

    .אלף ₪ 98 עודפת של

התקציב לא תוקצבה הכנסה מסעיף "תרבות", אולם בפועל נרשמו הכנסות   במסגרת – תרבות ▪

 אלף ₪.   56בסכום של 

אלף ₪, בפועל    15של    בסכוםתוקצבו    "נכסים ציבורייםסעיף "ההכנסות מ  –  נכסים ציבוריים ▪

 אלף ₪. 36אלף ₪, מדובר על הכנסה נוספת בגובה של   51של  נרשמו הכנסות 

סכום של  ב   נרשמו הכנסות, אולם בפועל  "חינוך"  סעיףקצב  במסגרת התקציב לא תו  –   חינוך ▪

 אלף ₪.  104

הכנסות  נרשמו  אולם בפועל לא  ,  ₪  2,000של    סכום בסעיף "רווחה"  בתקציב תוקצב    –   רווחה ▪

 בסעיף זה. 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1בטבלה מס'  הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

בסכום  בפועל, נרשמו הוצאות    .אלף ₪  819  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . אלף ₪  197-כ בסכום של  מדובר על חריגה  -אלף ₪   1,017  כספי של

  נרשמו הוצאות ₪, בפועל    1,000של    סכוםב  "חינוךסעיף "התקציב תוקצב    במסגרת–  חינוך ▪

 אלף ₪   117של תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪   118סכום של ב
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  ות הוצאנרשמו  ₪, בפועל    2,000של    סכום ב  " רווחהבמסגרת התקציב תוקצב סעיף " –  רווחה ▪

 ( 1700%אלף ₪ )  32של  תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  34סכום של ב

תוקצב  –  תרבות ▪ התקציב  "במסגרת  בפועל    191,189של    סכוםב  "תרבותסעיף  נרשמו  ₪, 

 ( 135%אלף ₪ ) 67של תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  259סכום של  ב ותהוצא

נרשמו  אלף ₪, בפועל    38של    סכוםב  "תברואה סעיף "  במסגרת התקציב תוקצב    –  תברואה ▪

 . אלף ₪ 26בגובה של תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  64סכום של  ב הכנסות 

אלף ₪   30של    סכוםבוביטחון"  שמירה  במסגרת התקציב תוקצב סעיף "  –שמירה וביטחון   ▪

 אלף ₪  7בגובה של תקציבית יגה  מדובר על חר -אלף ₪  37של   ותהוצא נרשמו ובפועל

 

 

 

 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   793,535מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווח  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  ו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר מסילת ציון:   

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2043932750 
שיפוץ מתחם השירותים  

 51558 15.5.19 בבית העם  
ועד מקומי מסילת  

 133,214 ציון 

2042902750 
2043932750 

הקמת גשרים  ביצוע עב' 
 567,466 אליהו מנחם  51771 29.5.19 להולכי רגל 

2041682750 
הנגשת בית כנסת במושב  

 54004 30.12.19 מסילת ציון 
ועד מקומי מסילת  

 92,854 ציון 

 793,535 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

על שנערך  כפי  ציון,  במסילת  המקומי  הועד  תקציב  התקציב  ידי  -להלן  על  בהתבסס  הביקורת, 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: שאושר בועד ובמליאת המועצה

 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61172,00021% מנהל כללי11462,43956% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1556,2507% השתתפות מוסדות

6241,5005% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19284,00035%213,50026% השתתפות המועצה

802,68998%

הוצאות מימון6ב

636,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%6,0001% שמירה וביטחון

2415,0002% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7138,0005% תברואה15,0002%

7230,0004% שמירה וביטחון

74319,00039% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%387,00047% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 342,0000%8 רווחה

811,0000% חינוך3500% דת 

82191,18923% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

842,0000% רווחה2,0000%

8519,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%213,18926% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

819,689100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה819,68999סה"כ תקבולים

819,689סה"כ תשלומים

819,689100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים



 

112 
 

 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי הביקורת, - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

87%)23,000(61172,000149,000 מנהל כללי88%)54,439(11462,439408,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 0%)56,250(1556,2500 השתתפות מוסדות

94%)2,500(6241,50039,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

88%)25,500(19284,000382,00098,000135%213,500188,000 השתתפות המועצה

802,689790,000)12,689(98%

הוצאות מימון6ב

67%)2,000(636,0004,000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

67%)2,000(220006,0004,000 שמירה וביטחון

2415,00051,00036,000340% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

7138,00064,00026,000168% תברואה15,00051,00036,000340%

7230,00037,0007,000123% שמירה וביטחון

92%)24,000(74319,000295,000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועיםחריגה310104,000104,000 חינוך

387,000396,0009,000102%חריגה32056,00056,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 0%8)2,000(342,0000 רווחה

811,000118,000117,00011800% חינוך35000 דת 

82191,189259,00067,811135% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

842,00034,00032,0001700% רווחהחריגה2,000160,000158,000

95%)1,000(8519,00018,000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000213,189429,000215,811201% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

819,6891,001,000181,311122%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה819,6891,001,000181,311122.12%99סה"כ תקבולים

819,6891,017,000197,311124.07%סה"כ תשלומים

819,6891,017,000197,311124%סה"כ כללי)16,000()16,000(0עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 :202101.07.מיום   ועד מקומי מסילת ציוןהתייחסות יו"ר 

המגעים   .1 בחומרים  תלויים  שהינם  מכיוון  לביצוע  ניתנים  אינם  הדוחות  להגשת  מועדים 

ב  הגיע  הנ"ל  )במקרה  לשנת  14/10/2018מהמועצה  תקציב  שנת    2019(  סוף  לקראת  נסגר 

 התקציב. 

התרבות   .2 בתחום  פעילות  עבור  ספציפית  גבייה  הינו  העודפות  הכנסות  מקור 

 )הרצאות/טיולים/הצגות( ובוצעו הוצאות בהתאם. 

תקציב תב"ר אינו אמור להיכנס לתקציב שנתי, זהו תקציב בלתי רגיל ומאכן שאין לו שום   .3

 משמעות בתקציב השוטף של הועדה המקומי. 

ב .4 מוגשים  הכספיים(  )הדוחות  אנו  המאזנים  מלא.  כמעט  חדים  חודש  שזהו  אפריל  חודש 

מקבלים את הנתונים הסופיים מהמועצה בנוגע להוצאות והכנסות רק באמצע מרץ, כך שלא 

, כמובן שיש את ברית פיקוח באמצע. בנוסף, זוהי תחילתה של שנת  30/4ריאלי להגיש עד ה 

 חשבון בחישובי הזמנים.קורונה והיו עיכובים רבים בכלל המוסדות והגופים ויש לקחת זאת ב
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 נווה מיכאל  .19

 16מיכאל. רוגלית אוחדו עם מושב נווה מיכאל וכיום נקראים נווה  מושב

 : 2019  שנת בגין  נווה מיכאל למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 
 24/02/1985, 3165רשימת שמות מאת ועדת השמות הממשלתית, ילקוט הפרסומים  16

מושבסוג הישוב

848מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

412,000תקציב פעילות ב-₪ 

485.85תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
 21/01/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

לא נרשם בפרוטוקול סיכום 

ההצבעה

אושר בפרוטוקול תקציב בהיקף 

של 400 אלש"ח ולא 412 

אלש"ח כפי שפורט בתקציב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

בתאריך 13/05/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות בשיעור של 74%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הוצאות בשיעור של 76%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 10,000
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו באוגוסט 2020
ראה הרחבה בהערה 5

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוקטובר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-6 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

שם היישוב -  נווה מיכאל

פרטים כלליים

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.
בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 רתהערות הביקו

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מומן  ₪אלף     10   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    – על פי נתוני הביצוע  

  2019. כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת  ₪אלף  176בפועל מעודפים צבורים משנים קודמות בסך של 

 . ₪אלף  166 -מסתכם בכ

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום   ,בפועל  .אלף ₪  412של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 . ₪ אלף  105-מדובר על הכנסה חסרה בגובה של כ -אלף ₪   307-של כ  כספי

אלף ₪ בפועל לא בוצעה כלל גביה   177סכום של ב ארנונה" תוקצב  עצמית  גביה סעיף "מיסים   ▪

 עצמית. 

 . אלף ₪  235של  בסכוםבתקציב הועד  "השתתפות המועצהתוקצב סעיף הכנסות " 2019בשנת  ▪

  55הכנסה עודפת של    מדובר על  -אלף ₪    290- נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום של כבפועל,  

 .   אלף ₪

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום    ,אלף ₪, בפועל  412  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאות סעיפי  סך כל   ▪

 . פחות  אלף ₪ 95-מדובר על כ -אלף ₪  317של   כספי

כולל של  סכום  ב  " הוצאות הנהלה וכלליותסעיף "  התקציב תוקצב  במסגרת  -  הנהלה וכלליות ▪

מדובר על חריגה תקציבית בגובה    -אלף ₪    100סכום של  ב  ותהוצא  נרשמו  אלף ₪, בפועל  70

 אלף ₪. 30של 
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   36,424מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר נווה מיכאל:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
חוות דעת הנדסית למעון ילדים  

 ברוגלית 
 2,729 מדר עותניאל  52637 8.8.19

 33,694.60 נהרי נתן קבלן בניה  53148 26.9.19 אספקה והתקנת תחנות הסעה  2043932750

 36,424 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 

 

 צירוף מלוא הנספחים לדוחות הכספיים  אי (5)

של התקציב   ותשלומים  "ריכוז תקבולים  בשם  נספח  כולל  העניינים הדוח הכספי  לתוכן  בהתאם 

הכספיים. על כן, נתוני הביצוע מסתכמים  הרגיל לפי פרקי תקציב" בפועל נספח זה לא צורף לדוחות  

על הדוחות הכספיים עצמם אשר אינם מפלחים את הנתונים לאותה רזולציה כפי שהייתה קיימת  

 אילו היה מצורף הנספח.
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   1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  -להלן תקציב הועד המקומי בנווה מיכאל, כפי שנערך על

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  המועצה במליאת  

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6170,00017% מנהל כללי11177,00043% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19235,00057%70,00017% השתתפות המועצה

412,000100%

הוצאות מימון6ב

631,0000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%1,0000% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7133,0008% תברואה00%

7231,0008% שמירה וביטחון

74112,00027% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7511,0003% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%187,00045% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

813,0001% חינוך3500% דת 

82139,00034% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

8512,0003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%154,00037% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

412,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה412,00099סה"כ תקבולים

412,000סה"כ תשלומים

412,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 הועד המקומי: התייחסות 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6170,000 מנהל כללי0%)177,000(11177,0000 מיסים גביה עצמית ארנונה

610 א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500 השתתפות מוסדות

620 מנהל כספי1600 הכנסות מימון

19235,000290,00055,000123%70,000100,00030,000143% השתתפות המועצה

412,000290,000)122,000(70%

הוצאות מימון6ב

631,0001,0000100% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220001,0001,0000100% שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

7133,000 תברואה000

7231,000 שמירה וביטחון

74112,000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7511,000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

49%)96,000(32000187,00091,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

813,000 חינוך35000 דת 

82139,000 תרבות36000 קליטת עלייה

830 בריאות37000 איכות הסביבה

840 רווחה000

8512,000 דת

860  קליטת עלייהמפעלים4

870 איכות הסביבה41000 מים

81%)29,000(43000154,000125,000 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים017,00017,000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

000)105,000(412,000307,000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה74.51%99)105,000(412,000307,000סה"כ תקבולים

76.94%)95,000(412,000317,000סה"כ תשלומים

77%)95,000(412,000317,000סה"כ כללי)10,000()10,000(0עודף )גרעון( השנה

49%

125,00081% )29,000(

100,00030,000143%

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי

91,000)96,000(

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע
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 נווה שלום .20

 : 2019 שנת בגין לנווה שלום הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

כפרסוג הישוב

324מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

235,076תקציב פעילות ב-₪ 

725.54תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
12/02/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

הפרוטוקול אינו תקין - לא נרשמו 

הנוכחים, היקף התקציב ותוצאות 

ההצבעה

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'

התקציב הסופי לא תואם את 

בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

638%
ראה הרחבה בהערה 3

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של758%
ראה הרחבה בהערה 4

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 284,000
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בבדיקת הביקורת נמצא כי הועד 

לא השתמש בכספי תב"ר בשנת 

2019

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בנובמבר 2020
ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש פברואר 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-10 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שם היישוב -  נווה שלום

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 שינויים שבוצעו בתקציב  (1)

הפעילות של ועד.   תקציב זה דווח למליאת המועצה ואושרה  אושר תקציב    2019בחודש פברואר  

 . 13/05/2019על ידה בתאריך  

אולם בבדיקת הביקורת נמצא, שלאחר אישור התקציב, ביצע הוועד שינויים מהותיים אשר לא  

 דווחו ולא אושרו על ידי המועצה, לדוגמא :

של   ▪ בסכום  במקור  תוקצב  "תרבות"  בשם  הוצאות  ואי  24סעיף   ₪ שמופיע  אלף  בתקציב  לו 

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

של   ▪ בסכום  במקור  תוקצב  "מים"  בשם  בדוחות    89סעיף  שמופיע  בתקציב  ואילו   ₪ אלף 

 אלף ₪.  113הכספיים רשום  סכום של  

 

 

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (2)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מומן  ₪אלף     284   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  2019. כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת  ₪אלף    214בפועל מעודפים צבורים משנים קודמות בסך של  

 . ₪אלף   70 -מסתכם בכ

כולל בתקציב הפעילות שלו גם   נווה שלוםהביקורת מבקשת להסב את תשומת הלב, שוועד מקומי 

 .₪  אלף 83של   גרעון 2019הכנסות והוצאות בגין משק מים.   "משק המים" יצר בשנת 

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום   ,אלף ₪, בפועל  235של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪. 1,500-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ  -אלף ₪  1,735-של כ  כספי

"  2019בשנת   ▪ ₪,    100,250של    בסכום כספי בתקציב הועד    " השתתפות המועצהתוקצב סעיף 

הכנסה עודפת של  מדובר על    -אלף ₪   207-נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של כבפועל, 

 .   אלף ₪ 106-כ

נרשמו  של כאלף ₪, בפועל    בסכוםתוקצב    "כסים ציבוריים נ" הכנסות  סעיף   –   נכסים ציבוריים ▪

 אלף ₪.   43מדובר על הכנסה נוספת בגובה של  - אלף ₪ 45של   הכנסות בסכום

לא תוקצבו במסגרת    " ואירועים  , מבצעיםחגיגות"הכנסות  סעיף    –  חגיגות מבצעים ואירועים  ▪

 אלף ₪.   82של  נרשמו הכנסות בסכוםהתקציב, בפועל  
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נרשמו הכנסות  ₪, בפועל  3,500של  בסכום " תוקצבתרבותסעיף הכנסות " – הכנסות מתרבות ▪

 אלף ₪. 23מדובר על הכנסה נוספת בגובה של   -אלף ₪  27בסכום של 

הכנסות ממפעלים )מים, נכסים ומפעלים  במסגרת התקציב לא תוצב סעיף    –   הכנסות ממפעלים ▪

 אלף ₪. 1,213של   הכנסות בסכום  נרשמואחרים( אולם בפועל  

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

  נרשמו הוצאות בסכום כספי   , אלף ₪, בפועל  235  בסכום כספי  תוקצבו    ההוצאות סעיפי  סך כל   ▪

לחריגה התקציבית אין    -אלף ₪    1,784-מדובר על חריגה תקציבית של כ  - אלף ₪    2,019של  

 אלף ₪.  284-כיסוי תקציבי מלא והיא יצרה גרעון כספי בסך של כ

ואירועים ▪ "–  חגיגות מבצעים  הוצאות  אולם    "ואירועים  , מבצעיםחגיגותסעיף  תוקצבו  לא 

 אלף ₪.  110-סכום של כב ותהוצא   נרשמו  בפועל

סכום ב ות הוצא נרשמו , בפועל"נכסים"הוצאות  במסגרת התקציב לא תוקצב סעיף – נכסים ▪

 . לסעיף זה אלף ₪ 124של 

נרשמו הוצאות  , אולם בפועל  "מנהלי כלליסעיף "במסגרת התקציב לא תוקצב    –  מנהל כללי ▪

 .לסעיף זה  אלף ₪ 798סכום של ב

הנחות בסכום של   נרשמו , אולם בפועל  "הנחות סעיף " במסגרת התקציב לא תוקצב – הנחות ▪

17,000  ₪ 

נרשמו  , אולם בפועל  "הוצאות מימוןסעיף "במסגרת התקציב לא תוקצב    –  הוצאות מימון ▪

 אלף ₪. 79סכום של  ותהוצא

ו  נרשמ, אולם בפועל וביטחון" שמירה" סעיף במסגרת התקציב לא תוקצב – שמירה וביטחון ▪

 אלף ₪. 6סכום של  ב הוצאות

אלף ₪, בפועל    89-של כ  סכוםב  "מיםסעיף הוצאות " במסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות מים ▪

אלף ₪   459-בהיקף של כ תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  545סכום של ב ותהוצאנרשמו 

. 

אלף ₪, בפועל    122של    סכוםב  " תוקצבנכסים ציבוריים"הוצאות  סעיף  –  נכסים ציבוריים ▪

 . אלף ₪  211של  תקציבית מדובר על חריגה  - אלף ₪  333סכום של  ב ותהוצאנרשמו 

"  –  תרבות ▪ סעיף  תוקצב  התקציב  בפועל    24של    סכוםב   "תרבותבמסגרת   ,₪ נרשמו  אלף 

 .פחות  אלף ₪ 17מדובר על  -אלף ₪  7סכום של  ב הוצאות
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - המקומי בנווה שלום, כפי שנערך עללהלן תקציב הועד  

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: ועד ובמליאת המועצהוב

 

 

  

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6100% מנהל כללי11128,00054% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19100,25043%00% השתתפות המועצה

228,25097%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות212,0841% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

241,2421% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה3,3261%

7200% שמירה וביטחון

74122,00052% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

323,5001%122,00052% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

8224,00010% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה3,5001%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%24,00010% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9189,07638% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

235,076100%89,07638%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה235,07699סה"כ תקבולים

235,076סה"כ תשלומים

235,076100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - המרכזת, כפי שהוכנה עללהלן טבלה  

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

חריגה6100798,000798,000 מנהל כללי11128,000128,000160,00032,000125% מיסים גביה עצמית ארנונה

חריגה610017,00017,000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

620000 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

חריגה19100,250100,000207,000106,750206%00815,000815,000 השתתפות המועצה

228,250228,000367,000138,750161%

הוצאות מימון6ב

חריגה630079,00079,000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות48%)1,084(212,0842,0001,000 תברואה

חריגה2200000079,00079,000 שמירה וביטחון

241,2421,00045,00043,7583623% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 7חריגה250082,00082,000 חגיגות, מבצעים וארועים

710000 תברואה3,3263,000128,000124,6743848%

חריגה72006,0006,000 שמירה וביטחון

74122,000122,000333,000211,000273% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

חריגה7500110,000110,000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

323,5004,00027,00023,500771%122,000122,000449,000327,000368% תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

810000 חינוך350000 דת 

29%)17,000(8224,00007,000 תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

840000 רווחה3,5004,00027,00023,500771%

850000 דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

870000 איכות הסביבהחריגה4100462,000462,000 מים

29%)17,000(24,00007,000חריגה4300174,000174,000 נכסים

חריגה4800577,000577,000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 9חריגה001,213,0001,213,000

9189,076113,000545,000455,924612% מים

חריגה.9300124,000124,000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

235,076235,0001,735,0001,499,924738.06%89,076113,000669,000579,924751%סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה235,076235,0001,735,0001,499,924738.06%99סה"כ תקבולים

235,076235,0002,019,0001,783,924858.87%סה"כ תשלומים

235,076235,0002,019,0001,783,924859%סה"כ כללי)284,000()284,000(00עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

תקציב 2019תקציב 2019
הפרש 

כספי
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 נחושה  .21

 :2019 שנת בגין נחושה למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 קורתהערות הבי

מושבסוג הישוב

1484מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

1,168,700תקציב פעילות ב-₪ 

787.53תקציב לנפש

100 אלף תקציב, 0 ביצועתקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
01/04/19

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

בתאריך 10/04/2019באיחור 

של כ- 7 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות עודפות בשיעור של 5%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הוצאות בשיעור של 97%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 85,943
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בינואר 2021

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש פברואר 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-10 חודשים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  נחושה

פרטים כלליים
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 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

נוסף לעודפים  זה     עודף.  ₪  אלף    86   -כספי של כ  בעודףהסתכמה    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 .   ₪אלף   380שנצברו במשנים קודמות בסך של 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותאי עמידה בתקציב  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות    ,אלף ₪, בפועל  1,168של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי    לסך כ ▪

 . ₪ אלף  62-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ -אלף ₪  1,231-של כ בסכום כספי 

"   2019בשנת   ▪ של   בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצהתוקצב סעיף הכנסות 

  מדובר על   -אלף ₪    409-כנרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של  ₪, בפועל,    52,700

 .  אלף ₪ 356-כ הכנסה עודפת של

אלף ₪,   10של    סכוםב  "תרבות סעיף הכנסה "יב תוקצב  במסגרת התקצ  –  הכנסות מתרבות  ▪

 אלף ₪ 6-של כ הכנסות בסכום נרשמו  בפועל  

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    1,168  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . פחות  ₪ 23,499מדובר על כ -אלף ₪   1,145של   כספי

  ות הוצא  נרשמו , בפועל"הוצאות מימון"  במסגרת התקציב לא תוקצב סעיף – הוצאות מימון ▪

 אלף ₪.  8-סכום של כב

תוקצב    –  הוצאות תרבות ▪ התקציב  "במסגרת  בפועל    59של    סכוםב  "תרבותסעיף   ,₪ אלף 

 אלף ₪   31- בגובה של כ תקציבית  חריגהמדובר על  -אלף ₪   90-סכום של כ ב ותהוצאנרשמו 

נרשמו  אלף ₪, בפועל    210של    סכוםב   "חינוך "  סעיףבמסגרת התקציב תוקצב    –  הוצאות חינוך ▪

 אלף ₪   102- בגובה של כ תקציבית חריגהב מדובר  -אלף ₪   312- סכום של כב ותהוצא
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   262,091מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

לא   אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  דווחו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר נחושה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
החלפת מטבחון כיור + שיש  

 בבית העם נחושה 
 4,270 ועד מקומי נחושה  51441 1.5.19

 1,755 ועד מקומי נחושה  51567 15.5.19 שלט שם היישוב לכניסה  2043932750

 24,208 קאבריט  51589 15.5.19 הצללת נדנדות  2043932750

 5,227 ועד מקומי נחושה  51641 21.5.19 התקנת פרקט בחדר נוער  2043932750

2043932750 
עבודות ניקוז בנחושה שלב  

 א'
 58,079 עידן חדש בבניה  51616 21.5.19

2043932750 
מדידה לסובה  השלמת  

 בנחושה 
 3,264 שלסינגר מדידות  52056 23.6.19

2043932750 
החלפת מטודם של השער  

 נחושה 
 4,500 ועד מקומי נחושה  51987 23.6.19

204393275 
רישות מצלמות בשערי  
 היישוב השונים בנחושה 

 85,386 ועד מקומי נחושה  51653 7.7.19

2043932750 
תוספת מע"מ להזמנה מס'  

19710251987 
 765 ועד מקומי נחושה  52636 8.8.19

 17,550 ועד מקומי נחושה  52820 27.8.19 ימי עבודה טרקטור  10 2043932750

 14,976 ועד מקומי נחושה  52832 27.8.19 החלפת מזגנים בבית העם  2043932750

 8,052 שלסינגר מדידות  52863 27.8.19 השלמת לסובה בנחושה  2041832750

2041682750 
הרחבת מיסעה בסמוך  

 לסובת האוטובוסים בנחושה 
 25,789 אבי עלפי  53373 4.11.19

 8,270 שלסינגר מדידות  53558 24.11.19 מדידות למבני ציבור  2043932750

 262,091 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

בנחושה, כפי שנערך   ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - עללהלן תקציב הועד המקומי 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61312,50027% מנהל כללי11851,00073% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

1952,7005%312,50027% השתתפות המועצה

903,70077%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

24115,00010% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7110,0001% תברואה115,00010%

726,0001% שמירה וביטחון

74445,80938% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים31140,00012% חינוך

3210,0001%461,80940% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

81210,00018% חינוך3500% דת 

8259,0005% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה150,00013%

8525,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%294,00025% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,168,700100%00%סה"כ כללי

100,3919%השתתפות בתב"ר מועצה1,168,70099סה"כ תקבולים

1,168,700סה"כ תשלומים

1,168,700100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי  - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

82%)55,662(61312,500256,838 מנהל כללי55%)383,011(11851,000467,989 מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

62000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

82%)55,662(1952,700409,032356,332776%312,500256,838 השתתפות המועצה

903,700877,021)26,679(97%

הוצאות מימון6ב

חריגה6308,3868,386 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

חריגה2200008,3868,386 שמירה וביטחון

84%)17,899(24115,00097,101 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

98%)172(7110,0009,828 תברואה84%)17,899(115,00097,101

726,0006,497497108% שמירה וביטחון

74445,809447,6441,835100.4% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31140,000160,93720,937115% חינוך

61%461,809463,9692,160100.5%)3,939(3210,0006,061 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

81210,000312,613102,613149% חינוךחריגה35017,28217,282 דת 

8259,00089,73330,733152% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה150,000184,28034,280123%

55%)11,338(8525,00013,662 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000294,000416,008122,008141% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסיםחריגה072,74272,742הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

1,168,7001,231,14462,444105.34%000סה"כ כללי

0%)100,391(100,3910השתתפות בתב"ר מועצה1,168,7001,231,14462,444105.34%99סה"כ תקבולים

97.99%)23,499(1,168,7001,145,201סה"כ תשלומים

98%)23,499(1,168,7001,145,201סה"כ כללי085,94385,943עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 : 12/07/2021מיום  התייחסות הועד המקומי

המקומי (1) בועד  התקציב  אישור    נאלץ   החדש  הועד  .28/10/18  - ב  התחלף  נחושה  מקומי   ועד    -  מועד 

  בזכרון  וחוסר  ידע  בקשיי   ונתקל  החדש  הועד  .הבאה  לשנה  חדש  תקציב  והכנת  שנה  סיכום  עם  להתמודד

  תקציב   הכנת  על  אמונה  הייתה  אשר    המזכירה  תפקידה  את  סיימה  28/04/19  בתאריך  לכך  בנוסף  .ארגוני

  לעיל   הנזכר  לאור  .בקיא  אינו  אשר  החדש   הועד  תפקיד   חילופי  בסוגיית   נתקלה  היא   גם .  לאישור  2019

 . החוק בהוראת בעמידה הקושי   על עצמן  בעד מצביעות העובדות כי לראות   ניתן

 

  מתושבי '  וכו  נכסים  ,המיסים  גביית  הכנסות  כי  היתה  התחזית  התקציב  בבניית  -ההכנסות  תקציב (2)

  המיסים   גבית   בנושא  עמוק   חריש  לבצע   הוחלט   הוחלפה  השנה   במהלך .  שח  1,168,700  על   יעמדו   נחושה 

 . שח 62,000 -ב גדלו   ההכנסות זה מהליך כתוצאה .קודמות משנים

 

  851,000  הנתון  הוזן,    ארנונה  עצמית   גביה   מיסים  11  סעיף   2  מס  טבלה  התקציב  בבניית   -   עצמית   גביה  (3)

  זוהי   .מועצה  השתתפות  שהינה  19  בסעיף  להכלל  אמורים  שהיו  אשר  מהנתונים   חלק   את   כלל  אשר  שח

  על   עמדה   ועד  מיסי  גבית  כי  עולה  החוזרת  הנתונים  בבדיקת  בפועל  .לב  בתום  בוצעה  אשר   הזנה  טעות

90% . 

 

.  שח  10,000  על  עמדה  התרבות  בתחום  להכנסה  התחזית  32  סעיף  2  בטבלה   -תרבות  בתחום  הכנסות (4)

  יותר  להקצות  החליט  המקומי  הועד  כי  לכך  הסיבה  .61%ב  נמוכה  היתה  התרבות  בתחום  ההכנסה  בפועל

 . התרבות לפעילויות כניסה  כרטיסי עבור מתושבים הגביה את ולהוריד כסף

 

.  שח  8,000  ס"ע  המימון  להוצאות   התיחסות  ניתנה  לא   אכן   63  סעיך  2  בטבלה  כי  נמצא   - מימון  הוצאות  (5)

  לסעיף   התיחסות  ניתנה   אכן  לאחר  ובשנה  נלמד  הלקח.  זה  לסעיף  התייחסות  באי  שגה  אכן  התקציב  עורך

 . התקציב בבניית זה

 

.  שח  312,000  על  עמדה   הההוצא  בפועל  .שח   210,000-ב  החינוך  עולם  התקציב  במסגרת    -חינוך  הוצאות (6)

  מכורח   ועלו  מתוכננות  הלא  ההוצאות  זו  בשנה  -התייחסות .  שח  102,00  על  עמדה  זו  תקציבית   חריגה

 .מפעילי קיץ ומינוי רכז נוער בשכר, קייטנות :והינן  המציאות

 

  הוצאות   ברישום  טעות  חלה  כי  עולה,  נחושה  של  החשבון  רואה  משרד  למול  שעשינו  בבדיקה     -ר  "תב (7)

  ציבוריים   נכסים  כהוצאות   סווגם  נוא    99  בסעיף  ההוצאות  את  תקין  באופן   להכניס   במקום .  םרי"התב

  לנותן   ישירות   שהועברו  ספים בקשר ל כ.מתקן  דוח   יוגש   נדרש  ואם  סופר  טעות  הינה  זו   טעות   . 74  סעיף

  והוצאה בבדיקה   הכנסה  בגינו  לכתוב  ונדרש  כסף  בשווי  שניתנו  שח  127.662  של  סכום  על  מדובר.  השרות

,  כי  עולה  מועצה  הכרטסת  למול   בבדיקה  אך   היה  כך  אכן   דור   בן   יוסי   החשבון   רואה   משרד   מול   שנעשתה 

  . מתקן  דוח  יוגש  הצורך   במידת.  אלו  לנתונים  התייחסות  אי  ומכאן  חסרים  אלו  נתונים   בכרטסת  גם

  ביטוי   קיבלו  אלו  כספים  -שח    134,429  מוצרים  רכישת  לטובת  ר"מהתב  לועד  שהועברו  כספיםבקשר ל

  בטחון  מצלמות  התקנת  :הבאים  רכש  הזמנות  של  ר"התב  בסכומי  לדייק  נדרש  .ציבוריים  נכסיף  בסעיף

 .   2020 בשנת פעימות במס בוצעה שח 17,550 -  טרקטור  ימי  10 בודתע -וח "ש 85,386  -ישוב שער
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  בסוף  במקביל, מזכירת היישוב תפקידה את סיימה  04.2019 בתאריך - מועד חתימת הדוחות הכספיים (8)

  . שרות  מתן  אופן  רקע  על   חשבונות  הנהלת  שרות  מתן  למשרד  נחושה  מקומי  ועד  בין  אמון  שבר  חל  2018

  בראשית   הוגש  אשר  2018  מאזן  להגשת  חשבון  הרואה  למול  גישור  תהליך  החל    המזכירה  כניסת  עם

  -ב   חדשה  ומשכורות  חשבונות  ניהול  תוכנת  הוטמעה  החשבונות  הנהלת  שרות  משבר  בעקבות   .  2020

  תקופת  החלה  03.2020  - ב  במקביל.  זמן  שלקח  תהליך.  נתונים  ולאתר   להמציא  חייבה   אשר ,  04.2019

  אשר  למציאות  ובהתאם  לעיל  הנזכרים  הנתונים  כל  לאור    .שבחרום  עיסוק  חייבה  אשר  הקורונה  נגיף

 . הדוח בהגשת מתמשך עיכוב חל  מורכבים תנאים כללה
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 נחם .22

 : 2019 שנת בגין  נחם למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 הערות הביקורת

מושבסוג הישוב

570מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

385,000תקציב פעילות ב-₪ 

675.44תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
ראה הרחבה בהערה 11/03/20195

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות בשיעור של 99%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 11%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 48,808
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בדצמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  נחם

פרטים כלליים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

מתווסף לגרעון  . עודף זה  ₪אלף   48  -הסתכמה בעודף כספי של כ 2019שנת   –על פי נתוני הביצוע 

  - מסתכם בכ  2019שהגרעון המצטבר לסוף שנת    שסך  כך   ₪אלף    50נצבר משנים קומות בסכום של  

 . ₪אלף  99

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הכנסות בסכום   ,אלף ₪, בפועל  385של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 ₪.  אלף 175-מדובר על הכנסה חסרה בגובה של כ -אלף ₪   384-של כ כספי 

 בגין מיסים וגביית ארנונה. 141%קיימת גביה עצמית של  ▪

אלף ₪,   130של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה"   תוקצב סעיף  2019בשנת   ▪

ל  ש  בחסרהכנסה  מדובר על   - אלף ₪    39,005נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של בפועל,  

 אלף ₪.    91-כ

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום    ,  אלף ₪, בפועל  385  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

   אלף ₪ 45-מדובר על חריגה של כ -אלף ₪  430של   כספי

סכום  ב  ותהוצא  נרשמו  , בפועל"תברואה"  סעיף  במסגרת התקציב לא תוקצב  –  תברואה וגינון  ▪

 ₪.  108,393של 

אלף ₪, בפועל   3של  " בסכוםהוצאות מימוןסעיף "במסגרת התקציב תוקצב  – הוצאות מימון  ▪

 ₪   780ה בגובה של מדובר על חריג -₪  3,780סכום של  ב ותהוצאנרשמו 
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   3,071מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו   לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר נחם:  

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
חוות דעת + תכנון לקיר  

75תומך משק   
 3,071 מדר עותניאל  51758 28.5.19

 3,071 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול לאישור התקציב  (5)

קיימים   כי  נמצא  הביקורת  שונים  2בבדיקת  שונים,פרוטוקולים  מתאריכים  התקציב    ,  לאישור 

 : 2019לשנת 

בפרוטוקול    –  2019אשר במסגרתו אושר התקציב לשנת    01/01/2019פרוטוקול של הועד מיום   .1

 זה אין פירוט של היקף התקציב וההצעה של חברי הועד לאישור התקציב. 

מיום  פרוטוקול   .2 הועד  לשנת    11/03/2019של  התקציב  לאישור  בנוגע  למועצה    2019שהועבר 

 מסגרתו נכתב היקף התקציב ותוצאות ההצבעה. ב
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - עללהלן תקציב הועד המקומי בנחם, כפי שנערך  

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6190,00023% מנהל כללי11225,00058% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1530,0008% השתתפות מוסדות

6216,0004% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19130,00034%106,00028% השתתפות המועצה

385,000100%

הוצאות מימון6ב

633,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%3,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

74120,00031% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%120,00031% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

82143,00037% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

8513,0003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%156,00041% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

385,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה385,00099סה"כ תקבולים

385,000סה"כ תשלומים

385,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019סס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי הביקורת, בהתב- להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6190,00092,8272,827103% מנהל כללי11225,000317,47192,471141% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100 א. הנחות מיסי ועד מקומי 94%)1,651(1530,00028,349 השתתפות מוסדות

31%)11,000(6216,0005,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

92%)8,173(30%106,00097,827)90,995(19130,00039,005 השתתפות המועצה

385,000384,825)175(100%

הוצאות מימון6ב

633,0003,780780126% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220003,0003,780780126% שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

חריגה710108,393108,393 תברואה000

72000 שמירה וביטחון

55%)54,502(74120,00065,498 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

32000120,000173,89153,891145% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

810 חינוך35000 דת 

82143,000 תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה000

90%)1,273(8513,00011,727 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000156,000158,1352,135101% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

99.95%000)175(385,000384,825סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה99.95%99)175(385,000384,825סה"כ תקבולים

385,000433,63348,633112.63%סה"כ תשלומים

385,000433,63348,633113%סה"כ כללי)48,808()48,808(0עודף )גרעון( השנה

146,408102%

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע

3,408

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
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 נחשון .23

 : 2019 שנת בגיןלקיבוץ נחשון  הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

 

קיבוץסוג הישוב

589מספר תושבים*

גביה מרוכזת ופרטניתאופן גביה

623,000תקציב פעילות ב-₪ 

1057.72תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
26/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
לא קריא

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 4חסר בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 4 חודשים

בתאריך 30/01/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

1.9%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 3.8%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 12,000
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בבדיקת הביקורת נמצא כי הועד 

לא השתמש בכספי תב"ר בשנת 

2019

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו באוקטובר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש דצמבר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-8 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  נחשון

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

 .  ₪ 12  -כ  בגרעון בהיקף כספי שלהסתכמה  2019שנת  –על פי נתוני הביצוע 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

  נרשמו הכנסות בסכום כספי   ,אלף ₪, בפועל  623של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪.  12-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ  -אלף ₪  635-של כ

אלף    623של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "   2019בשנת   ▪

  31-מדובר על חוסר של כ  -אלף ₪    169- כ  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של₪, בפועל,  

 אלף ₪.   

סכום של  ב  נרשמו הכנסות ₪ בפועל    4,000של    סכוםב  " דתסעיף "במסגרת התקציב תוקצב    –  דת ▪

 אלף ₪(.   41נוספת בהיקף של  הכנסה אלף ₪ )מדובר על  45

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  הביקורת ערכה השוואה בין תקציב  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

  נרשמו הוצאות בסכום כספי   , אלף ₪, בפועל  623  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . אלף ₪   24-מדובר על חריגה של כ  -אלף ₪  647של 

סכום  ב  ותהוצא  נרשמו   אלף ₪ בפועל  20של    סכוםב  "דת "  במסגרת התקציב תוקצב סעיף –  דת ▪

 . אלף ₪  44מדובר על חריגה בגובה של  – ₪אלף  64 של

  ות הוצאנרשמו  ₪, בפועל     12,000של  סכום  ב  " רווחה"  סעיףבמסגרת התקציב תוקצב    –  רווחה ▪

 .₪   9,000מדובר על חריגה בגובה של  -₪   21,000סכום של ב

  ות הוצא   נרשמו  ₪, בפועל   2,000של    סכוםב  "בריאות" סעיףבמסגרת התקציב תוקצב    –  בריאות ▪

 .₪  1,000מדובר על חריגה בגובה של  -₪  3,000סכום של ב

 

 

 

 



 

139 
 

 1בלה מס' ט

המקומי   הועד  תקציב  נחשוןלהלן  עלבקיבוץ  שנערך  כפי  התקציב  -,  על  בהתבסס  הביקורת,  ידי 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  2019שמובא בדוחות הכספיים לשנת 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6100% מנהל כללי11249,00040% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19200,00032%00% השתתפות המועצה

449,00072%

הוצאות מימון6ב

634,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות215,0001% תברואה

2200%4,0001% שמירה וביטחון

2460,00010% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7140,0006% תברואה65,00010%

72115,00018% שמירה וביטחון

74166,00027% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3152,0008% חינוך

3223,0004%321,00052% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3430,0005%8 רווחה

81145,00023% חינוך354,0001% דת 

82119,00019% תרבות3600% קליטת עלייה

832,0000% בריאות3700% איכות הסביבה

8412,0002% רווחה109,00017%

8520,0003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%298,00048% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

623,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה623,00099סה"כ תקבולים

623,000סה"כ תשלומים

623,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61000 מנהל כללי11249,000260,00011,000104% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

62000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

85%000)31,000(19200,000169,000 השתתפות המועצה

449,000429,000)20,000(96%

הוצאות מימון6ב

75%)1,000(634,0003,000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות215,0005,0000100% תברואה

75%)1,000(220004,0003,000 שמירה וביטחון

83%)10,000(2460,00050,000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

7140,00042,0002,000105% תברואה85%)10,000(65,00055,000

79%)24,000(72115,00091,000 שמירה וביטחון

74166,000179,00013,000108% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים3152,00052,0000100% חינוך

97%)9,000(3223,00023,0000100%321,000312,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3430,00031,0001,000103%8 רווחה

81145,000154,0009,000106% חינוך354,00045,00041,0001125% דת 

76%)29,000(82119,00090,000 תרבות36000 קליטת עלייה

832,0003,0001,000150% בריאות37000 איכות הסביבה

8412,00021,0009,000175% רווחה109,000151,00042,000139%

8520,00064,00044,000320% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000298,000332,00034,000111% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

623,000635,00012,000101.93%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה623,000635,00012,000101.93%99סה"כ תקבולים

623,000647,00024,000103.85%סה"כ תשלומים

623,000647,00024,000104%סה"כ כללי)12,000()12,000(0עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 : 20.6.2021יו"ר קיבץ נחשון מיום התייחסות  

 

 בברכה. אצלנו מכתבך התקבל   .1

לדיון   .2 יגיעו  ככול    הקרובהממצאים שבדו"ח  ויטופלו,  יילמדו  והם  נחשון  בוועד המקומי 

 הניתן כבר בשנה זו. 

שנת   .3 בראשית  שנערך  הוועד  של  הפנימית  ביקורת  בדוח  גם  עלו  אציין שחלק מהנושאים 

. הועד לקח לתשומת ליבו כבר אז את ההערות וההארות שעלו ויפעל  2019לגבי שנת    2020

 לתיקון הליקויים. ןככול הנית 

 . הנושא יוסדר. ₪  12,000ת ההערה ביחס לגרעון בבית העלמין בסך כולל של  רשמנו בפנינו א  .4

  200ביחס להערה בעניין אי עמידה בתקציב הכנסות: תוכננה השתתפות מועצה בסכום של   .5

בלבד. השתתפות זו של המועצה, היא נגזרת   ₪אלף    169. בפועל קיבל נחשון סך של  ₪אלף  

קיבל הקיבוץ זיכוי מהמועצה    2019מנחשון. בשנת  ישירה ל סכומי הארנונה שהמועצה גובה  

ירדה.   2019, ובעקבות כך הגביה החודשית בשנת  2018עבור גביית יתר בגין ארנונה בשנת  

מהלך זה הקטין באופן ישיר את השתתפות של המועצה ולכן יש חריגה מול התקציב בעניין  

 זה.

 , לשפר ולהשתפר. אנחנו מודים לך על דוח הביקורת ונפעל ללמוד את ממצאיו .6
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 ור 'עג .24

 :2019 שנת  בגין עג'ור למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

528מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

568.18תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
 17/01/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

שני חברי ועד נעדרו 

מהישיבה

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 5חסר בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 3 חודשים

בתאריך 30/01/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

55%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 25%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 88,893
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בספטמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש מרץ 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כשנה!

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  עג'ור

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בעודף תקציבי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

. עודף זה סוגר  ₪  88    -כ  היקף כספי שלהסתכמה בעודף תקציבי ב  2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 .₪אלף  77כמעט במלאו את הגרעון  משנים קודמות בסך של 

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותאי עמידה בתקציב  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2בהרחבה  בטבלה מספר   כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום אלף ₪, בפועל    300של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סך כל סעיפי ▪

 . אלף 165-עודפת של כהכנסה מדובר על  -אלף ₪  465של כ  כספי

"   2019בשנת   ▪ של   בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצהתוקצב סעיף הכנסות 

הכנסה   מדובר על   - אלף ₪    373-כ  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום של אלף ₪, בפועל,    194

    אלף ₪. 179-של כ עודפת

סכום של ב  נרשמו הכנסות, בפועל  "דתלא תוקצב סעיף הכנסה "  במסגרת התקציב  –  דת ▪

2,000  .₪ 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    300  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

לחריגה התקציבית יש כיסוי    -אלף ₪    76-מדובר על חריגה של כ  -אלף ₪    376  -כספי של כ

 לאור הכנסות עודפות שהתקבלו. 

 אלף ₪.  70סכום של ב ותהוצא נרשמו , בפועל "דתסעיף " במסגרת התקציב לא תוקצב – דת ▪

, בפועל נרשמו הנחות בסכום  "הנחות "  סעיף במסגרת התקציב לא תוקצב – הנחות מיסי ועד  ▪

 ₪. 18,463של 

אלף  ₪,   70של    סכוםב  "כסים ציבוריים"נ  סעיףבמסגרת התקציב תוקצב    –נכסים ציבוריים ▪

 אלף ₪ 21-מדובר על חריגה בגובה של כ -₪  90,879סכום של ב ותהוצא נרשמו  בפועל  

  ות הוצאנרשמו  , בפועל  ₪אלף    8של   סכוםב  "רווחה במסגרת התקציב תוקצב סעיף "  –  רווחה ▪

 ₪   792מדובר על חריגה של   -₪  8,792סכום של ב
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   75,025מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

בתב"ר   "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  דווחו  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(, 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר עג'ור:   

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2043932750 
חיבור חשמל לבית מדרש  

 16,965 ועד מקומי עגור  52407 28.7.19 במושב עגור 

 21,060 ועד מקומי עגור  52408 28.7.19 חשמל במקווה במושב עגור  2043932750

  
ינת מיחזור  פ בניית גידור 

   30.12.19 עגור 
אושר ע"י ועדת  

 37,000 פטור 

 75,025 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
 

 

 הפנים  משרד של התקציב  טופס מלא שימוש העדר (5)

  עליו '  הנתונים  בסיס'  את  התקציב  אישור  לפרוטוקול  צירףלא    הועד  כי  נמצא  הביקורת  בבדיקת

  שערך   התקציב  מקובץ  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הנתונים  בסיס.  שערך  הסופי  התקציב  קובץ  מבוסס

 )פורמט התקציב המלא מצורף בנספח א( לאישור להעביר הועד  על ושהיה הפנים משרד
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - שנערך עללהלן תקציב הועד המקומי בעג'ור, כפי  

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

619,0003% מנהל כללי1163,00021% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6230,00010% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19194,00065%39,00013% השתתפות המועצה

257,00086%

הוצאות מימון6ב

633,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%3,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7120,0007% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

7470,00023% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3243,00014%90,00030% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

82160,00053% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

848,0003% רווחה43,00014%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%168,00056% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי  - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

55%)4,010(619,0009,0004,990 מנהל כללי1163,00063,00085,43122,431136% מיסים גביה עצמית ארנונה

חריגה610018,46318,463 א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

48%)15,562(6230,00030,00014,438 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

97%)1,109(19194,000237,000373,760179,760193%39,00039,00037,891 השתתפות המועצה

257,000300,000459,191202,191179%

הוצאות מימון6ב

47%)1,591(633,0003,0001,409 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

47%)1,591(2200003,0003,0001,409 שמירה וביטחון

240000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

26%)14,876(7120,00020,0005,124 תברואה0000

720000 שמירה וביטחון

7470,00070,00090,87920,879130% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

10%90,00090,00096,0036,003107%)38,800(3243,00004,200 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

חריגה8100826826 חינוךחריגה35002,0002,000 דת 

82160,000160,000160,808808101% תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

848,0008,0008,792792110% רווחה14%)36,800(43,00006,200

חריגה850070,76970,769 דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

870000 איכות הסביבה410000 מים

430000168,000168,000241,19573,195144% נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

910000 מים

930000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000300,000465,391165,391155.13%0000סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה300,000300,000465,391165,391155.13%99סה"כ תקבולים

300,000300,000376,49876,498125.50%סה"כ תשלומים

300,000300,000376,49876,498125%סה"כ כללי0088,89388,893עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

תקציב 2019תקציב 2019

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 עין נקובא .25

 : 2019 שנת בגין לעין נקובא הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

ישוב לא יהודיסוג הישוב

3505מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

1,071,000תקציב פעילות ב-₪ 

305.56תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
02/05/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

2 חברי ועד לא נכחו 

בישיבה

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש יוני 2019 באיחור 

של כ- 9 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 26/06/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות עודפות בשיעור של 8%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3בשיעור של 99%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

100 אלף ₪
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)

בבדיקת הביקורת נמצא כי נכון 

ליוני 2021 לועד אין דוחות 

כספיים לשנת 2019

ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  עין נקובא

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 עודף / גרעון שנתי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

. עודף זה מתווסף ליתרת עודפים    ₪  482הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 . ₪אלף  1,182משנים קודמות בסך של 

הביקורת מבקשת להסב את תשומת הלב, שוועד מקומי עין נקובא כולל בתקציב הפעילות שלו גם  

 .₪אלף   313של    עודף 2019הכנסות והוצאות בגין משק מים.   "משק המים" יצר בשנת 

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1שמפורט בטבלה מס'  הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי 

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום    , אלף ₪, בפועל  1,071של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 . ₪ אלף  90-עודפת בגובה של כעל הכנסה  מדובר  -אלף ₪  1,161-של כ  כספי

  520של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

הכנסה    מדובר על  -אלף ₪    618-נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של כאלף ₪, בפועל,  

 אלף ₪.     98-של כ עודפת

, בפועל  אלף   194בסכום של    "מיםסעיף "  במסגרת התקציב תוקצב  –  מים  - הכנסות ממפעלים   ▪

 אלף ₪.  313סכום של  ב נרשמו הכנסות 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    1,071של    בסכום כספיתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . פחות  אלף ₪ 10-מדובר על כ -אלף ₪   1,061של   כספי

אלף ₪,   15של    סכוםב  וביטחון"  שמירהסעיף "  במסגרת התקציב תוקצב  –  שמירה וביטחון ▪

 .אלף ₪  13מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  28סכום של ב ותהוצא   נרשמו  בפועל

ואירועים  ▪ סעיף  –   חגיגות מבצעים  תוקצב  ואירועים" חגיגות"  במסגרת התקציב    , מבצעים 

 . ₪  7,000סכום של ב ותהוצא נרשמו ₪ בפועל   5,000של  סכוםב

תוקצב    –  תרבות ▪ התקציב  "במסגרת  בפועל   179של    סכוםב  "תרבותסעיף   ,₪   נרשמו   אלף 

 . אלף ₪  42מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  221סכום של  ב ותהוצא
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אלף ₪, בפועל    250של    סכוםב   "מנהל כלליסעיף "  במסגרת התקציב תוקצב  –  מנהל כללי ▪

 . אלף ₪  35של תקציבית מדובר על חריגה  - אלף ₪  285סכום של  ב ותהוצאנרשמו 

 

 

 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   448,176מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווח  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  ו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר עין נקובא:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043202750 
רכישת ריהוט למשרדי הועד  

 המקומי עין נקובא 
15.1.19 50199 

ועד מקומי עין  
 נקובא 

28,000 

2043202750 
מקומי עין  שיפוץ מזכירות ועד 

 נקובא 
17.1.19 50197 

ועד מקומי עין  
 נקובא 

163,098 

2041552750 
ביצוע עבודות איטום קירות גג  
במבנה מזכירות ביישוב עין  

 נקובא 
14.2.19 50688 

ועד מקומי עין  
 נקובא 

62,829 

2041952750 
2043202750 

רכישת מצלמות, מחשב, מקרן  
 למשרד הועד המקומי 

7.4.19 51271 
מקומי עין  ועד 

 נקובא 
26,769 

2043932750 
אספקה והתקנת תחנות הסעה  

 לעין נקובא ולבית הספר 
 80,849 פסגה ביטון מאיר  51439 1.5.19

2043932750 
מתן חוות דעת לקיר תמך  

 שהתמוטט מאחורי המרפאה 
 2,729 מדר עותניאל  51780 29.5.19

2043932750 
התקנת עמודי תאורה ביישוב  

 עין נקובא 
 66,772 א.ש כהן חשמל  51754 28.5.19

 52137 7.7.19 שיפוץ מתנ"ס עין נקובא  2043932750
ועד מקומי עין  

 נקובא 
8,190 

2043932750 
מצלמות על קיר   2התקנת 

בי"ס לצורך מעקב על אתר  
 הפסולת 

27.8.19 52885 
ועד מקומי עין  

 נקובא 
12,599 

2043932750 
מזגנים במתנס   2התקנת 
 המזגנים הישניםבמקום 

27.8.19 52835 
ועד מקומי עין  

 נקובא 
14,110 

2041682750 
ביצוע עבודות מסגרות עין  

 נקובא 
4.11.19 53379 

ועד מקומי עין  
 נקובא 

22,230 

 488,176 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  ידי  -להלן תקציב הועד המקומי בעין נקובא, כפי שנערך על 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61250,00023% מנהל כללי11243,00023% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 15308,00029% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19520,00049%250,00023% השתתפות המועצה

1,071,000100%

הוצאות מימון6ב

632,0000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%2,0000% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7127,0003% תברואה00%

7215,0001% שמירה וביטחון

74245,00023% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

755,0000% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%292,00027% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8115,0001% חינוך3500% דת 

82179,00017% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

846,0001% רווחה00%

8527,0003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%227,00021% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

91300,00028% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,071,000100%300,00028%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה1,071,00099סה"כ תקבולים

1,071,000סה"כ תשלומים

1,071,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים



 

151 
 

 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי הביקורת, - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61250,000285,00035,000114% מנהל כללי11243,000244,0001,000100% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 84%)48,000(15308,000260,000 השתתפות מוסדות

62000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19520,000618,00098,000119%250,000285,00035,000114% השתתפות המועצה

1,071,0001,122,00051,000105%

הוצאות מימון6ב

632,0003,0001,000150% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220002,0003,0001,000150% שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

78%)6,000(7127,00021,000 תברואה000

7215,00028,00013,000187% שמירה וביטחון

67%)82,000(74245,000163,000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

755,0007,0002,000140% חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

75%)73,000(32000292,000219,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

60%)6,000(8115,0009,000 חינוך35000 דת 

82179,000221,00042,000123% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

67%)2,000(846,0004,000 רווחה000

44%)15,000(8527,00012,000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבהחריגה41039,00039,000 מים

43000227,000246,00019,000108% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 9חריגה039,00039,000

91300,000308,0008,000103% מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

1,071,0001,161,00090,000108.40%300,000308,0008,000103%סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה1,071,0001,161,00090,000108.40%99סה"כ תקבולים

99.07%)10,000(1,071,0001,061,000סה"כ תשלומים

99%)10,000(1,071,0001,061,000סה"כ כללי0100,000100,000עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע
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 ראפהעין  .26

 :2019 שנת  בגיןלעין ראפה  הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

  

ישוב לא יהודיסוג הישוב

1,251מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

500,000תקציב פעילות ב-₪ 

399.68תקציב לנפש

תקציב 150 אלף, 0 ביצועתקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
באיחור של כמעט שנה18/08/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

חבר ועד 1 נעדר 

מהישיבה

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש נובמבר 2019 

באיחור של למעלה משנה!

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 27/11/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

126%
ראה הרחבה בהערה 4

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 272%
ראה הרחבה בהערה 5

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

225,131₪
ראה הרחבה בהערה 3

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 6

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בדצמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

ראה הרחבה בהערה 1 

והערה 2

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  עין ראפה

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 שינויים בתקציב  (1)

ציב זה דווח למליאת המועצה  .   תקעין ראפהאושר תקציב הפעילות של ועד    2019בחודש אוגוסט  

 . 27/11/2019על ידה בתאריך   ואושר

אולם בבדיקת הביקורת נמצא, שלאחר אישור התקציב, ביצע הוועד שינויים מהותיים אשר לא  

 דווחו ולא אושרו על ידי המועצה, לדוגמא :

₪ ואילו בתקציב שמופיע    2,000סעיף הוצאה בשם "שמירה וביטחון" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 מופיע כלל )אינו מתוקצב(.בדוחות הכספיים סעיף זה לא 

▪ " בשם  הוצאה  ציבורייםסעיף  של  נכסים  בסכום  במקור  תוקצב  בתקציב    13,000"  ואילו   ₪

 . 185,000₪שמופיע בדוחות הכספיים רשום  סכום של   

ואירועים" תוקצב במקור בסכום של   ▪ בתקציב    21סעיף הוצאה בשם "חגיגות  ואילו  אלף ₪ 

 לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.שמופיע בדוחות הכספיים סעיף זה  

▪ " בשם  הוצאה  של  תרבות סעיף  בסכום  במקור  תוקצב  בתקציב    90,000"  ואילו  שמופיע  ₪ 

 . 111,000₪בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

של   ▪ בסכום  במקור  תוקצב  הסביבה"  "איכות  בשם  הוצאה  בתקציב    20,000סעיף  ואילו   ₪

 )אינו מתוקצב(. שמופיע בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל

₪ ואילו בתקציב שמופיע    150,000סעיף "השתתפות בתב"ר מועצה" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

 

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (2)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  בתקציב המתוכנן 

. עודף זה מתווסף ליתרת גרעון    ₪  225הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  423סכום הגרעון המצטבר הינו    2019. כך שנכון לסוף שנת    198מצטבר משנים קודמות בסכום של  

תשומת הלב, שוועד מקומי עין ראפה כולל בתקציב הפעילות    הביקורת מבקשת להסב את   .₪אלף  

 . ₪ 93,347של   עודף  2019שלו גם הכנסות והוצאות בגין משק מים.   "משק המים" יצר בשנת 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (3)

לבין הביצוע  לעיל   1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

בפועל, נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪,    500של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי  לסך כ ▪

 ₪.אלף  634-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ  -אלף ₪  1,134-של כ  כספי

  435של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

 אלף ₪   430נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של אלף ₪, בפועל, 



 

154 
 

  נרשמו הכנסות , אולם בפועל  "תרבות"הכנסות  סעיף    במסגרת התקציב לא תוקצב  –  תרבות ▪

 אלף ₪. 16-של כ

ציבוריים ▪ תוקצב  –  נכסים  לא  התקציב  ציבוריים"הכנסות  סעיף  במסגרת  אולם  "נכסים   ,

 אלף ₪.  10- של כ  נרשמו הכנסותבפועל  

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    500  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪  860-מדובר על חריגה של כ -אלף ₪   1,360של   כספי

נרשמו  אלף ₪, בפועל    13של    בסכוםהוצאה  סעיף  במסגרת התקציב תוקצב    –  נכסים ציבוריים ▪

 אלף ₪    200- מדובר על חריגה תקציבית של כ -אלף ₪   213- סכום של כב ותהוצא

אלף ₪,   65של    סכוםב"מנהל כללי"  הוצאה    במסגרת התקציב תוקצב סעיף  –  מנהל כללי ▪

 אלף ₪   192מודבר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  257-סכום של כב ותהוצא   נרשמו  בפועל

הנחות בהיקף    נרשמובמסגרת התקציב לא תוקצבו הנחות במיסי ועד, אולם בפועל  –  הנחות ▪

 אלף ₪. 28-של כ

אלף ₪, בפועל    24של    "תברואה" בסכוםהוצאה  סעיף  במסגרת התקציב תוקצב    –  תברואה ▪

 אלף ₪   67-מדובר על חריגה תקציבית של כ -אלף ₪   91-סכום של כ ב ותהוצאנרשמו 

נרשמו  אלף ₪, בפועל    15של  סכום  ב "חינוך|  הוצאה  סעיף  במסגרת התקציב תוקצב    -  חינוך ▪

 אלף ₪  41- מדובר על חריגה תקציבית של כ -אלף ₪  56- סכום של כב ותהוצא

נרשמו  אלף ₪, בפועל    90של    סכוםב"תרבות"  הוצאה  סעיף  במסגרת התקציב תוקצב    -  תרבות ▪

 אלף ₪    106- מדובר על חריגה תקציבית של כ -אלף ₪   196- סכום של כב ותהוצא

סכום  ב  ותהוצא  נרשמו  , בפועל"מנהל כספי"  סעיף  במסגרת התקציב לא תוקצב  –  מנהל כספי ▪

 אלף ₪. 28-של כ

- סכום של כ  ות הוצאנרשמו  , בפועל  "מיםסעיף הוצאה "  בלא תוקצ  במסגרת התקציב  -  מים ▪

 אלף ₪. 454
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 בכספי תב"ר שימוש  (5)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   601,983מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

כספים   כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  דווחו  לא  אלו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר עין ראפה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

 59,904 ועד מקומי עין ראפה  51554 15.5.19 שיפוץ מזכירות  2043932750

2043932750 
אספקה ורכישת ריהוט  

 למשרדי הועד 
 47,783 ועד מקומי עין ראפה  51618 21.5.19

2043672750 
קרצוף וריבוד כבישים עין  

 ראפה 
 494,296 אבי עלפי  53186 7.10.19

 601,983 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - , כפי שנערך עלראפהלהלן תקציב הועד המקומי בעין 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6165,00013% מנהל כללי1164,70313% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19435,29787%65,00013% השתתפות המועצה

500,000100%

הוצאות מימון6ב

6360,00012% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%60,00012% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7124,0005% תברואה00%

722,0000% שמירה וביטחון

7413,0003% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7521,0004% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%60,00012% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8115,0003% חינוך3500% דת 

8290,00018% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8425,0005% רווחה00%

8515,0003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8720,0004% איכות הסביבה4100% מים

4300%165,00033% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

500,000100%00%סה"כ כללי

150,00030%השתתפות בתב"ר מועצה500,00099סה"כ תקבולים

500,000סה"כ תשלומים

500,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצוע*ביצוע*

אושר 

במליאה

דוחות 

כספים*
2019

אושר 

במליאה

דוחות 

כספים*
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6165,00065,000257,745192,745397% מנהל כללי1164,70364,703128,78664,083199% מיסים גביה עצמית ארנונה

חריגה610028,73028,730 א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

חריגה620028,82728,827 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

99%65,00065,000315,302250,302485%)4,793(19435,297435,297430,504 השתתפות המועצה

500,000500,000559,29059,290112%

הוצאות מימון6ב

6%)56,184(6360,00060,0003,816 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

6%)56,184(22000060,00060,0003,816 שמירה וביטחון

חריגה240010,25010,250 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

7124,00024,00091,32067,320381% תברואה0010,25010,250

0%)2,000(722,00000 שמירה וביטחון

7413,000185,000213,830200,8301645% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

0%)21,000(7521,00000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

60,000209,000305,150245,150509%חריגה320015,96015,960 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 8חריגה34001,5501,550 רווחה

8115,00015,00056,02541,025374% חינוך350000 דת 

8290,000111,000196,855106,855219% תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

92%)2,025(8425,00025,00022,975 רווחהחריגה0017,51017,510

36%)9,595(8515,00015,0005,405 דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

0%)20,000(8720,00000 איכות הסביבהחריגה4100547,872547,872 מים

430000165,000166,000281,260116,260170% נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 9חריגה00547,872547,872

חריגה9100454,525454,525 מים

930000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

חריגה500,000500,0001,134,922634,922226.98%00454,525454,525סה"כ כללי

0%)150,000(150,00000השתתפות בתב"ר מועצה500,000500,0001,134,922634,922226.98%99סה"כ תקבולים

500,000500,0001,360,053860,053272.01%סה"כ תשלומים

500,000500,0001,360,053860,053272%סה"כ כללי)225,131()225,131(00עודף )גרעון( השנה

*מבוסס על טיוטת הדוחות הכספיים לשנת 2019 כפי שהועברה לביקורת בתאריך 27/04/2021

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע

תקציב תקציב
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 צור הדסה .27

 : 2019  שנת בגין  לצור הדסה הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

  

יישובסוג הישוב

11,119מספר תושבים*

גביה מרוכזת וגביה פרטניתאופן גביה

16,154,822תקציב פעילות ב-₪ 

1,452.90תקציב לנפש

תקציב 16,193, ביצוע אפסתקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
19/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

בישיבה לאישור התקציב 

לא נכחו 2 חברי ועד

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש ינואר 2019 

באיחור של כ- 3 חודשים

בתאריך 30/01/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הכנסות עודפות בשיעור של 9%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 4הוצאות בשיעור של 97%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה העודף של 

₪ 1,839,241
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 5

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בספטמבר 2020
ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש דצמבר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-8 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  צור הדסה

פרטים כלליים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 הערות הביקורת

 

 עודף / גרעון שנתי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  המתוכנן בתקציב 

. עודף זה מתווסף ליתרת    ₪  1,839,241הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

 . ₪ 3,790,024עודפים משנים קודמות בסך של 

הביקורת מבקשת להסב את תשומת הלב, שוועד מקומי צור הדסה כולל בתקציב הפעילות שלו גם  

  2019יצר בשנת  ו  ₪אלף    6,435  -הסתכם בכ  "משק המים"תקציב  הכנסות והוצאות בגין משק מים.    

 .  ₪אלף  34של  גרעון 

  

 

 

 עמידה בסעיפי התקציב  (2)

הביצוע הכספי  , לבין  1, כפי שמופיע בטבלה מס'    המקוריהביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי  

 . בפועל

 לעיל.  2בטבלה מספר  כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה 

נרשמו הכנסות בסכום  בפועל    .אלף ₪  16,154של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי  סך כל ▪

 .₪ אלף  ,5051  -בגובה של כ עודפתמדובר על הכנסה   -אלף ₪  17,659-כ כספי

נרשמו הוצאות בסכום    16,154סך כל סעיפי ההוצאות תוקצבו בסכום של   ▪ אלף ₪. בפועל, 

 . פחותאלף ₪  334מדובר על  -₪  15,820כספי של  

 

 ראוי להדגיש: 

תושבים והוא מספק שירותים שאינם קיימים    12,000-הישוב צור הדסה הינו ישוב גדול, המוכנה כ

 כספיים גדולים, לדוגמא:  ובהקפיםבישובים אחראים של המועצה 

מיליון ₪, והוא כולל גביה    6.4-תקציב משק המים של הישוב מסתכם בכ  –הפעלת משק מים   ▪

 לת מערך המים ביישוב. של תשלומי מים, אספקת מים לתושבים והפע

אלף    358היישוב מקיים פעילויות בלתי פורמליות בהיקף כספי של    –פעילויות בלתי פורמליות   ▪

.₪ 

יחידות דיור חדשות ביישוב, אשר יצרו באופן טבעי    1,100בנוסף, בשנים האחרונות אוכלסו מעל  

 גידול בהיקף הפעילות בכל התחומים. 

הביקורת נמצא חוסר הלימה באופן הצגת הנתונים במערכת הממוחשבת  יחד עם זאת, בבדיקת  

(,  2של הישוב )מטרופולינט( לבין אופן הצגת הנתונים בדוח תקציב מול ביצוע )מפורט בטבלה מס'  

 אשר הוגש לאישור המליאה. 
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לדברי מנכ"לית הישוב, נוצר קושי בסיווג הסעיפים היות והפורמט של משרד הפנים אינו מתאים  

 ישוב בסדר גודל של צור הדסה.לי

הביקורת ממליצה, בסוף כל שנה, בעת הגשת תקציב מול ביצוע למועצה, יוגש דוח התאמה בין  

והסיווגים   המהותיים  השינויים  את  יפרט  אשר  הפנים  משרד  דוח  לבין  המטרופולינט  מערכת 

 המערכות. 2השונים שנעשו בין 

 

 בכספי תב"ר  רישום  (3)

לוועד המקומי כספים    2019מהלך שנת  בבדיקת הביקורת נמצא שב  ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   577,982מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח",  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

 התקציבי. במסגרת סעיף "השתתפות מועצה"(, כמו כן כספים אלו לא דווחו במסגרת הביצוע 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר צור הדסה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2042572750 
שיפוץ בית כנסת העמק צור  

 הדסה 
 359,338 כלפון  50052 14.1.19

2043202750 
התקנת תחנת עמוד בסנסן  

 13דוכיפת 
 1,872 סיבוני בני  50282 21.1.19

2043932750 
החלפת גג אסבסט למבנה  

 מועדון ותיקים 
 115,675 כלפון  51555 13.5.19

2043932750 
ניהול ופיקוח להשלמת בניה  

 בית כנסת העמק 
 13,296 משה כהן  51694 21.5.19

2043932750 
הנגשת מעברי חציה וצבע  

 וביצוע במפר 
 51,764 נ. כוהל  51619 21.5.19

2043932750 
שעות ייעוץ תנועה צור   50

 הדסה 
 16,380 יוגב הנדסה  52325 21.7.19

2042572750 
תוספת לביצוע רמפת נכים  
השלמת בניה בית כנסת  

 העמק
30.7.19 52469 

עידן חדש  
 בבניה 

15,983 

2041682750 
העתקת תחנת הסעה בהר  

 כתרון 
 3,675 אבי עלפי  53088 22.9.19

 577,982 ע"ח תב"ר  -פיתוח סה"כ הוצאות 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - להלן תקציב הועד המקומי בצור הדסה, כפי שנערך על

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

611,017,5606% מנהל כללי114,183,84926% מיסים גביה עצמית ארנונה

61219,4591% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

62889,1206% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

192,326,48114%2,126,13913% השתתפות המועצה

6,510,33040%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2111,4000% תברואה

221,890,14312%00% שמירה וביטחון

24253,3352% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2532,0000%7 חגיגות, מבצעים וארועים

71914,5936% תברואה2,186,87814%

721,800,13611% שמירה וביטחון

742,611,91716% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75526,9183% חגיגות, מבצעים ואירועים31358,0002% חינוך

32272,7872%5,853,56436% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 343,0000%8 רווחה

81290,4302% חינוך3552,4920% דת 

82987,7596% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3722,0000% איכות הסביבה

8412,0000% רווחה708,2794%

8577,0000% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8777,8680% איכות הסביבה414,115,45025% מים

431,0000%1,445,0579% נכסים

482,597,41916% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 6,713,86942%9

914,115,45025% מים

931,0000% נכסים35,4660%הכנסות אחרות59

982,597,41916% מפעלים אחרים כולל ביוב

16,154,822100%6,713,86942%סה"כ כללי

16,1930%השתתפות בתב"ר מועצה16,154,82299סה"כ תקבולים

16,154,822סה"כ תשלומים

16,154,822100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

המקומי,   הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  את  סעיפי  בחנה  הביקורת 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

611,017,5601,067,6101,118,354100,794110% מנהל כללי114,183,8496,739,2686,588,3832,404,534157% מיסים גביה עצמית ארנונה

61219,459219,459254,13534,676116% א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

73%)237,560(62889,120717,070651,560 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

95%)102,090(0%2,126,1392,004,1392,024,049)2,326,481(192,326,48100 השתתפות המועצה

6,510,3306,739,2686,588,38378,053101%

הוצאות מימון6ב

חריגה630122,000123,070123,070 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות50%)5,694(2111,40011,4005,706 תברואה

חריגה221,890,1431,800,1361,927,29037,147102%0122,000123,070123,070 שמירה וביטחון

0%)253,335(24253,33500 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2532,00032,00048,89016,890153%7 חגיגות, מבצעים וארועים

99%)5,621(71914,593914,593908,972 תברואה91%)204,992(2,186,8781,843,5361,981,886

721,800,1361,800,1361,987,524187,388110% שמירה וביטחון

48%)1,349,208(742,611,9171,456,4671,262,709 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

100%)492(75526,918526,918526,426 חגיגות, מבצעים ואירועים29%)255,900(31358,00088,000102,100 חינוך

80%)1,167,933(32272,787522,577591,598318,811217%5,853,5644,698,1144,685,631 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 33%8)2,000(343,0003,0001,000 רווחה

81290,430290,430291,8941,464101% חינוך3552,49278,702135,32982,837258% דת 

93%)70,622(82987,759987,759917,137 תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות31%)15,097(3722,00016,0006,903 איכות הסביבה

96%)540(8412,00012,00011,460 רווחה708,279708,279836,930128,651118%

8577,00077,000110,90733,907144% דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

8777,8681,233,3181,186,8121,108,9441524% איכות הסביבה1)450,922(414,115,4504,115,4503,664,528 מים

01,445,0572,600,5072,518,2101,073,153174%)1,000(431,0001,0000 נכסים

482,597,4192,597,4192,770,777173,3581 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 96%9)278,564(6,713,8696,713,8696,435,305

914,115,4504,115,4504,168,13152,681101% מים

0%)1,000(931,0001,0000 נכסים35,46620,0001,817,4681,782,00251הכנסות אחרות59

89%)295,779(982,597,4192,483,7422,301,640 מפעלים אחרים כולל ביוב

96%)244,098(16,154,82216,024,95217,659,9721,505,150109.32%6,713,8696,600,1926,469,771סה"כ כללי

0%)16,193(16,19300השתתפות בתב"ר מועצה16,154,82216,024,95217,659,9721,505,150109.32%99סה"כ תקבולים

97.93%)334,091(16,154,82216,024,95215,820,731סה"כ תשלומים

98%)334,091(16,154,82216,024,95215,820,731סה"כ כללי001,839,2411,839,241עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

תקציב 2019תקציב 2019
הפרש 

כספי
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 התייחסות הועד המקומי: 

, להלן תגובת  13/07/2021בהמשך להתייחסות מנכ"לית היישוב, הערכה הביקורת פגישה עבודה בתאריך  

 : 15.7.2021כפי שהועברה בנוסף בתאריך  המנכ"לית בשם הועד

 

מונה    20/11/18להזכיר זוהי שנת בחירות ומשום שרק ב    –  19/12/2018תקציב מאושר בועד מקומי ב   ▪

הוצג בפני חברי הועד הנכנסים התקציב וניתן להם שבוע נוסף להתעמק,   11.12ועד חדש לישוב. כך שב 

התהליך מרגע מינוי הועד החדש ועד    התקציב אושר.   19/12/18לשאול וללמוד את התקציב. וכאמור ב  

מכאן שיש לציין זאת לזכותו של    ידי עבר למועצה לאישור המליאה.  וכך מ  לאישור היה מהיר ויעיל

 הועד המקומי החדש ולא כהערות כלל.

 

רים שרשומים במועצה בלבד לא  "אלו אינן הכנסות עודפות שכן מדובר בתב  –עמידה ביעד הכנסות   ▪

  הובאו לידיעת הועד המקומי ולא צוינו כלל בתקציב הועד.

 

₪ בפורמט משרד הפנים שכן תחת סעיף זה נכנסו    358,000-ההכנסות מחינוך תוקצבו ב  –   הכנסות חינוך ▪

שמשום מה מופיע על פי משרד הפנים בקטגוריה של חינוך. כך זה מופיע בדוח. כאמור    – הכנסות מחוגים  

החוגים   הדסה  צור  ועד  של  המפורט  ובדוח  בפורמלי  פורמלי  הבלתי  החינוך  את  להכליל  טעות  זוהי 

 ים תחת הקטגוריה של תרבות. מתוקצב

 
₪ וביצוע בחוסר של    77,000בדוח של הועד אכן קיים תקצוב של כ    -  איכות הסביבההוצאות  תקציב   ▪

₪ בגין עבודה שלא הוזמנה בסעיף ליווי מקצועי ע"י אדריכל. שים לב כי בדוח של רואה החשבון   5,000

של   הגינון  את  וכוללים  הסביבה  איכות  על  מדברים  רואה  הסכומים  גינון  סעיף  בהיעדר  שוב  הועד, 

 החשבון ראה לנכון להוסיף את הגינון לאיכות הסביבה. 

 

יחידות דיור חדשות ביישוב, ההכנסות של המקווה גדלו    1,109בשל אכלוס של    –   דתתקציב הוצאות   ▪

בגין עלייה משמעותית במספר הטובלות. בנוסף, המועצה בשנה זאת התחילה להשתתף בהוצאות חשמל  

ה  ₪. החריגה בהוצאות נובעת מהוצאות מקוו 5,000-₪ לעומת שנים קודמות שהשתתפה ב  25,000בסך  

 .  135000003צוין שגם ההכנסות גדל ראה סעיף תקציבי בהכנסות דת  י  כונת הסנסן.שגדלו בשל אכלוס ש

 

. הדבר כבר  162000008 – ₪162000007 בסעיפים  122,000תוקצבו בדו"ח הכספי בסך  - הוצאות מימון ▪

 .  1הוסבר בסעיף 

 

מתפקיד מזכיר ישוב למנכ"ל ישוב. השכר הנ"ל    –חריגה נובעת משינויים בשכר    -  מנהל כלליהוצאות   ▪

 אושר ושולם על ידי משרד הפנים.  

 

 החריגה אושרה בישיבת ועד עבור תוספת שומר נייח ורכב למחלקת בטחון.   -  שמירה וביטחוןהוצאות  ▪
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 גדלו גם ההנחות בהתאם. יח"ד נוספות 1,109עם האכלוס הגדול של השכונה ובה   - הנחות מיסי ועד ▪

 

 לא נוצל כל התקציב בספרייה, במועדון וותיקים ובפעילויות נוער.   2019בשנת  -תרבות הוצאות  ▪

  

בדוח הכספי ובתקציב של ועד הישוב ניתן לראות כי התקציב מאוזן בשניהם.    -   סיום שנה בעודף תקציבי ▪

₪. סכום זה בא לידי ביטוי בביצוע    1,814,000העודף התקציבי נובע מהעברה של משרד הפנים בסך של 

ולא בתקציב, שכן לא תוקצב סכום זה שכן לא יכולנו לצפות מראש שנקבל סכום זה. יש לבצע סדר בין  

  – המועצה מקבלת את הכספים לטובת צור הדסה אך העברה אינה סדירה    –ד הפנים  המועצה למשר

סכום   – ₪ הגיעו לטובת תקציב שוטף צור הדסה  1,299,000תקציב שוטף בגובה   2018בשנת   –לדוגמא 

שלא הועבר כלל לידי ועד הישוב. כל עוד המועצה תפעל באופן מסודר מול הועד, נוכל לסדר את התקציב  

 מראש.

 
בנושא    -ישום בכספי תב"ר  ר ▪ ועד הישוב מותיר אותנו ללא המידע  למול  חוסר שקיפות של המועצה 

זו המצורפת לדוח הביקורת כלל אינה מוכרת לועד צור הדסה. וכמו כן הכספים לא    ההתב"רים. טבל 

 עוברים דרך הועד לא ברישום ולא בביצוע.  

 

המועצה סוגרת שנה באיחור ואף מעבירה לקראת  מאחר ו  –  מועד הגשת דוחות כספיים לאישור המועצה  ▪

אפריל. אין בכך שום הגיון ושום    סוף מרץ סכומים גדולים או אז הועד המקומי נדרש להגיש דוח עד

 היתכנות. 
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 צפרירים .28

 :2019  שנת בגין צפרירים למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

מושבסוג הישוב

402מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

746.27תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
07/02/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מרץ 2019 

באיחור של כ- 5 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/03/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות עודפות בשיעור של 3%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 31%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 85,000
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בינואר 2021

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

יוגשו לאישור המליאה במהלך 

חודש יוני 2021

מדובר על מעל שנה 

איחור!

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  צפרירים

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.    המתוכנן בתקציב 

גרעון זה מתווסף לגרעון מצטבר  .   ₪ 85כספי של  בגרעון הסתכמה  2019שנת  –על פי נתוני הביצוע 

 . ₪אלף  256משנים קודמות בסכום של 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

  נרשמו הכנסות בסכום כספי  ,אלף ₪, בפועל  300ההכנסות תוקצבו בהיקף של  סעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪.  10-ה של כ מדובר על הכנסה עודפת בגוב -אלף ₪  310-של כ

  120של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

  בחסרהכנסה  מדובר על    -אלף ₪    68  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי של אלף ₪, בפועל,  

 אלף ₪.    52-של כ

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  הביקורת ערכה 

 הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    300  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . אלף ₪   95-מדובר על חריגה של כ -אלף ₪  395  כספי של

תוקצב  במסגר  –  תרבות ▪ התקציב  בפועל    55של    סכוםב   "תרבות"  סעיףת   ,₪ נרשמו  אלף 

 . אלף ₪  138מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  193סכום של  ב ותהוצא

 70של  בסכום  "נכסים ציבורייםסעיף הוצאות " צבוקבמסגרת התקציב ת – נכסים ציבוריים ▪

  43בהיקף של  מדובר על חריגה תקציבית    - ₪    113סכום של  ב  ותהוצא  נרשמו  אלף ₪, בפועל 

 אלף ₪.

אלף ₪,   30של    סכוםב  "חגיגות סעיף "  קציב תוקצבבמסגרת הת –  חגיגות, מבצעים ואירועים ▪

 אלף ₪.  8מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  38סכום של נרשמו הוצאות בבפועל  
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 שימוש בכספי תב"ר  (4)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   9,386מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו   לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר צפרירים:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

 9,386 מור אל  51696 21.5.19 העם   בית לשיפוץ  כ" כ  הכנת 2043932750
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - עללהלן תקציב הועד המקומי בצפרירים, כפי שנערך  

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6115,0005% מנהל כללי11180,00060% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6220,0007% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19120,00040%35,00012% השתתפות המועצה

300,000100%

הוצאות מימון6ב

632,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%2,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7110,0003% תברואה00%

7215,0005% שמירה וביטחון

7470,00023% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7530,00010% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%125,00042% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8150,00017% חינוך3500% דת 

8255,00018% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

845,0002% רווחה00%

855,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8723,0008% איכות הסביבה4100% מים

4300%138,00046% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי  - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6115,00018,0003,000120% מנהל כללי11180,000242,00062,000134% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

65%)7,000(6220,00013,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

89%)4,000(57%35,00031,000)52,000(19120,00068,000 השתתפות המועצה

300,000310,00010,000103%

הוצאות מימון6ב

632,0002,0000100% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220002,0002,0000100% שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

0%)10,000(7110,0000 תברואה000

7215,00016,0001,000107% שמירה וביטחון

7470,000113,00043,000161% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7530,00038,0008,000127% חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

32000125,000167,00042,000134% תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

2%)49,000(8150,0001,000 חינוך35000 דת 

8255,000193,000138,000351% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

0%)5,000(845,0000 רווחה000

20%)4,000(855,0001,000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

0%)23,000(8723,0000 איכות הסביבה41000 מים

43000138,000195,00057,000141% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000310,00010,000103.33%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה300,000310,00010,000103.33%99סה"כ תקבולים

300,000395,00095,000131.67%סה"כ תשלומים

300,000395,00095,000132%סה"כ כללי)85,000()85,000(0עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע
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  צרעה .29

 : 2019 שנת בגין לקיבוץ צרעה הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

  

קיבוץסוג הישוב

929מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

440,050תקציב פעילות ב-₪ 

473.68תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
21/11/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

מישיבת אישור התקציב 

נעדרו 3 חברי ועד

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

זאת למרות שהתקציב 

אושר בנובמבר 2018

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות בשיעור של 29%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הוצאות בשיעור של 67%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בגרעון של 

₪ 164,842
ראה הרחבה בהערה 1

תקציב תב"ר(10)

בבדיקת הביקורת נמצא כי הועד 

לא השתמש בכספי תב"ר בשנת 

2019

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו ב05/07/2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

לא הוגשו לאישור המועצה

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  צרעה

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 סיום השנה בגרעון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

. גרעון זה  מומן  ₪אלף     164   -הסתכמה בגרעון בהיקף כספי של כ   2019שנת    –על פי נתוני הביצוע  

  2019. כן שהגרעון המצטבר לסוף שנת  ₪אלף  153קודמות בסך של בפועל מעודפים צבורים משנים 

 . ₪אלף   11 -מסתכם בכ

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    440של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 . ₪ אלף  309-מדובר על הכנסה חסרה בגובה של כ -אלף ₪   131-של כ  כספי

   גם לא בוצע השתתפות. השתתפות המועצה בתקציב הועד בפועללא תוקצבה   2019בשנת  ▪

בפועל לא    -₪    57,000של    סכוםב"תרבות"  הכנסה    תוקצב סעיףבמסגרת התקציב    –  רבותת ▪

   .נרשמו הכנסות בסעיף זה

ציבוריים ▪ התקציב    –  נכסים  סעיףבמסגרת  ציבוריים"  הכנסה  תוקצב  של    סכוםב   "נכסים 

 . נרשמו הכנסות בסעיף זהבפועל לא  -₪   43,200

לא  בפועל    -₪    6,700של    "תברואה" בסכוםהכנסה    תוקצב סעיףבמסגרת התקציב    –  תברואה ▪

   .נרשמו הכנסות בסעיף זה

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    440  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . אלף ₪ פחות 144מדובר על  -אלף ₪  295של   כספי

סכום של  ב  ותהוצא   נרשמו  בפועל  ם, אול "חינוךסעיף " במסגרת התקציב לא תוקצב    –  חינוך ▪

 אלף ₪.  65

אלף ₪,   84של    סעיף "נכסים ציבוריים" בסכום  במסגרת התקציב תוקצב  –נכסים ציבוריים   ▪

 אלף ₪.  41-מדובר על חריגה תקציבית של כ   -אלף ₪  125-סכום של כב  ותהוצאנרשמו  בפועל  

נרשמו  אלף ₪, בפועל    205-של כ  בסכום  סעיף "תרבות"  במסגרת התקציב תוקצב  –  תרבות ▪

 .אלף ₪ בלבד  45- סכום של כב ותהוצא
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - , כפי שנערך עלצרעהלהלן תקציב הועד המקומי ב 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  ובמליאת המועצה

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6100% מנהל כללי11327,15074% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

1900%00% השתתפות המועצה

327,15074%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות216,7002% תברואה

224,0001%00% שמירה וביטחון

2443,20010% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7142,14010% תברואה53,90012%

7215,5004% שמירה וביטחון

7484,00019% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3257,00013%141,64032% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך352,0000% דת 

82204,81047% תרבות3600% קליטת עלייה

8346,00010% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה59,00013%

8513,3003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8734,3008% איכות הסביבה4100% מים

4300%298,41068% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

440,050100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה440,05099סה"כ תקבולים

440,050סה"כ תשלומים

440,050100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 המקומי: התייחסות הועד 

לצערנו התברר לנו בשעתו, תוך כדי תהליך אישור הדוחות מול רואה חשבון נפלה טעות, והועבר  

. בברור נוסף שקיימנו  2019מאזן שנחתם בשוגג ולא מייצג את המספרים הסופיים של פעילות שנת  

   הועבר לנו העתק הסופי שהיה אצלם. דוח זה מאוזן. – רו"ח  םע

יש להבהיר שהפער נובע מסוגיית רישום בין חינוך ותרבות.    –בהקשר לפער שבין תוכנית לבין ביצוע  

התרבות   בתוך  פעילות  היא  תוקצבה,  החינוך  בביצוע    –פעילות  הוגדרה  ולכן  נוער  לבני  דגש  עם 

 בחינוך.  )ניתן לראות שהפער הוא בין שתי הפעילויות(.

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61000 מנהל כללי40%)196,352(11327,150130,798 מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

62000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

1900000 השתתפות המועצה

327,150130,798)196,352(40%

הוצאות מימון6ב

63000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות0%)6,700(216,7000 תברואה

0%000)4,000(224,0000 שמירה וביטחון

0%)43,200(2443,2000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

91%)3,940(7142,14038,200 תברואה0%)53,900(53,9000

0%)15,500(7215,5000 שמירה וביטחון

7484,000124,90040,900149% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

0%141,640163,10021,460115%)57,000(3257,0000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

חריגה81065,50065,500 חינוך0%)2,000(352,0000 דת 

22%)159,670(82204,81045,140 תרבות36000 קליטת עלייה

34%)30,200(8346,00015,800 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחה0%)59,000(59,0000

46%)7,200(8513,3006,100 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

0%)34,300(8734,3000 איכות הסביבה41000 מים

44%)165,870(43000298,410132,540 נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

29.72%000)309,252(440,050130,798סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה29.72%99)309,252(440,050130,798סה"כ תקבולים

67.18%)144,410(440,050295,640סה"כ תשלומים

67%)144,410(440,050295,640סה"כ כללי)164,842()164,842(0עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי
תשלומים

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
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   ית ענביםיקר .30

 : 2019 שנת בגין לקיבוץ קריית ענבים הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

  

קיבוץסוג הישוב

466מספר תושבים*

גביה מרוכזתאופן גביה

1,632,000תקציב פעילות ב-₪ 

3,502.15תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
08/04/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 2הכנסות עודפות בשיעור של 3%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 3%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה לא בגרעון 

ולא בעודף - יתרה אפס

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בספטמבר 2020
ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה

בבדיקת הביקורת נמצא כי 

הדוחות הכספיים לשנת 2019 

יוגשו לאישור המליאה במהלך 

חודש יוני 2021

מדובר על מעל שנה 

איחור!

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  קרית ענבים

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 שינויים בנתוני התקציב בין התקציב שאושר לבין התקציב שנרשם בדוחות הכספיים  (1)

למליאת המועצה  אושר תקציב הפעילות של ועד קרית ענבים. תקציב זה דווח    2019בחודש אפריל  

 . 13/05/2019ואושר על ידה בתאריך  

אולם בבדיקת הביקורת נמצא, שלאחר אישור התקציב, ביצע הוועד שינויים מהותיים אשר לא  

 דווחו ולא אושרו על ידי המועצה, לדוגמא :

המועצה" סעיף   ▪ של    "השתתפות  בסכום  במקור  שמופיע    אלף   360תוקצב  בתקציב  ואילו   ,₪

 ₪. אלף   882בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

גביה עצמית" )תברואה, שמירה וביטחון, נכסים ציבוריים    –סעיף בשם "שירותים מקומיים   ▪

אלף₪ ואילו בתקציב שמופיע בדוחות    73וחגיגות, מבצעים ואירועים( תוקצב במקור בסכום של  

 אינו מתוקצב(. הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )

גביה עצמית" )חינוך, תרבות, בריאות, רווחה, דת, קליטת    – סעיף בשם "שירותים ממלכתיים   ▪

אלף ₪ ואילו בתקציב שמופיע בדוחות    336עלייה ואיכות הסביבה( תוקצב במקור בסכום של  

 הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(. 

בסכו ▪ במקור  תוקצב  אחרת"  "הכנסה  בשם  של  סעיף  שמופיע    112ם  בתקציב  ואילו   ₪ אלף 

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

▪ " בשם  הוצאה  ציבורייםסעיף  של  נכסים  בסכום  במקור  תוקצב  בתקציב  אלף    57"  ואילו   ₪

 ₪.  אלף 1,054שמופיע בדוחות הכספיים רשום  סכום של   

אלף ₪ ואילו בתקציב שמופיע    996סעיף הוצאה בשם "מפעלים" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

 

 

 איזון תקציבי סיום השנה ב (2)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

הביצוע   נתוני  פי  להיקף  הסתכמה    2019שנת    –על  שווה  ההכנסות  היקף  מלא.  תקציבי  באיזון 

 .  ההוצאות

 

 

 )תקציב מול ביצוע( הכנסותתקציב אי עמידה ב (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 מא:הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוג בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪, בפועל    1,632של   בסכום כספי ההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 ₪.אלף  61-של כ בסכום עודפתמדובר על הכנסה   -אלף ₪  1,693-של כ  כספי

 סים וגביית ארנונה.בגין מי 119%קיימת גביה עצמית של  ▪
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  360של  בסכום כספי  בתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

הכנסה  מדובר על    -אלף ₪    797של  בפועל, נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי  אלף ₪  

 .אלף ₪ 437עודפת בסכום של 

ציבוריים ▪ התקציב    –  נכסים  בסכוםבמסגרת  ציבוריים"  "נכסים  הכנסה  סעיף  של    תוקצב 

   .נרשמו הכנסות בסעיף זהבפועל לא  -₪   0065,0

בפועל לא    -₪    00312,0של    סכוםב"חינוך"  הכנסה    תוקצב סעיף במסגרת התקציב    –  חינוך ▪

 נרשמו הכנסות בסעיף זה. 

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאותחריגות בתקציב  (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

של    נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    1,632  בסכום כספיההוצאות תוקצבו  סעיפי  סך כל   ▪

 אלף ₪. 61- של כבסכום מדובר על חריגה  - אלף ₪  1,693

  5סכום של  ב  ות הוצאנרשמו  בפועל    ם , אול"חינוךסעיף "   במסגרת התקציב לא תוקצב  –  דת ▪

 אלף ₪.

אלף ₪,   57של    סכוםבסעיף "נכסים ציבוריים"  במסגרת התקציב תוקצב    –נכסים ציבוריים   ▪

אלף    701-מדובר על חריגה תקציבית של כ  -אלף ₪  758-סכום של כב  ותהוצא נרשמו  בפועל  

.₪ 

נרשמו  אלף ₪, בפועל    40של    סכוםב   במסגרת התקציב תוקצב סעיף "תברואה"  –תברואה   ▪

 ₪.  אלף 529מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪  529סכום של  ב ותהוצא

נרשמו  אלף ₪, בפועל    174-של כ  סכוםב  "תרבות"  וקצב סעיףבמסגרת התקציב ת  –  תרבות ▪

 אלף ₪ פחות. 78מדובר על   - אלף ₪ בלבד  96- סכום של כב ותהוצא

תוקצב    –  חינוך ▪ התקציב  "חינוך"  במסגרת  כ  סכוםבסעיף  בפועל    303-של   ,₪ נרשמו  אלף 

 אלף ₪ פחות.   57מדובר על  - אלף ₪ בלבד   246- סכום של כב ותהוצא

בסכום    במסגרת התקציב תוקצב סעיף "מפעלים" )מים, נכסים ומפעלים אחרים(  –מפעלים   ▪

 .נרשמו הוצאות בסעיפים אלואלף ₪, בפועל לא   996-של כ
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   שימוש בכספי תב"ר (5)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   8,277מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו   לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר קריית ענבים:   

 תאריך  תאור חן   מס' תב"ר  
מס. 
  ₪ שם ספק הזמנה 

2043932750 
טיפול בכתם שמן על כביש  

 2,677 אבי עלפי  53315 28.10.19 בקרית ענבים 

2041682750 
החלפת עמוד תאורה שקרס  

 5,600 אבי עלפי  54011 31.12.19 ענבים בקרית 

 8,277 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

על שנערך  כפי  ענבים,  בקרית  המקומי  הועד  תקציב  התקציב  -להלן  על  בהתבסס  הביקורת,  ידי 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: שאושר בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

614,0000% מנהל כללי11750,00046% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19360,00022%4,0000% השתתפות המועצה

1,110,00068%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות215,0000% תברואה

223,0000%00% שמירה וביטחון

2465,0004% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7140,0002% תברואה73,0004%

7250,0003% שמירה וביטחון

7457,0003% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים31312,00019% חינוך

3223,5001%147,0009% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

81303,55919% חינוך351,0000% דת 

82174,00011% תרבות3600% קליטת עלייה

836,5000% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה336,50021%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%484,05930% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים112,5007%הכנסות אחרות59

98996,94161% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,632,000100%996,94161%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה1,632,00099סה"כ תקבולים

1,632,000סה"כ תשלומים

1,632,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

התקציב   את  סעיפי  בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

הביקורת    16/06/2021בתאריך   דוח  טיוטת  סיום    תלהתייחסוהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במליאה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

614,0004,0004,0000100% מנהל כללי11750,000750,000896,000146,000119% מיסים גביה עצמית ארנונה

610000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

620000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19360,000882,000797,000437,000221%4,0004,0004,0000100% השתתפות המועצה

1,110,0001,632,0001,693,000583,000153%

הוצאות מימון6ב

630000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות0%)5,000(215,00000 תברואה

0%0000)3,000(223,00000 שמירה וביטחון

0%)65,000(2465,00000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

7140,00040,000529,000489,0001323% תברואה0%)73,000(73,00000

7250,00050,00050,0000100% שמירה וביטחון

7457,0001,054,000758,000701,0001330% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים0%)312,000(31312,00000 חינוך

0%147,0001,144,0001,337,0001,190,000910%)23,500(3223,50000 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

81%)57,559(81303,559303,000246,000 חינוך0%)1,000(351,00000 דת 

55%)78,000(82174,000174,00096,000 תרבות360000 קליטת עלייה

77%)1,500(836,5007,0005,000 בריאות370000 איכות הסביבה

840000 רווחה0%)336,500(336,50000

חריגה85005,0005,000 דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

870000 איכות הסביבה410000 מים

73%)132,059(430000484,059484,000352,000 נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

910000 מים

930000 נכסים0)112,500(112,50000הכנסות אחרות59

0%)996,941(98996,94100 מפעלים אחרים כולל ביוב

)996,941(1,632,0001,632,0001,693,00061,000103.74%996,94100סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה1,632,0001,632,0001,693,00061,000103.74%99סה"כ תקבולים

1,632,0001,632,0001,693,00061,000103.74%סה"כ תשלומים

1,632,0001,632,0001,693,00061,000104%סה"כ כללי0000עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

תקציבתקציב
הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 רמת רחל  .31

 :2019  שנת בגין לקיבוץ רמת רחל  הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

  

קיבוץסוג הישוב

545מספר תושבים*

גביה מרוכזתאופן גביה

2,700,000תקציב פעילות ב-₪ 

4954.13תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
26/12/2018

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

נעדרו 3 חברי ועד 

מישיבת אישור התקציב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 3חסר בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

בתאריך 13/05/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

53%
ראה הרחבה בהערה 1

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 53%
ראה הרחבה בהערה 2

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה ללא עודף 

וללא גרעון )יתרה אפס(

תקציב תב"ר(10)

בבדיקת הביקורת נמצא כי הועד 

לא השתמש בכספי תב"ר בשנת 

2019

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו במרץ 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש פברואר 2021

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-10 חודשים, 

למרות שהדוחות נחתמו 

כמעט שנה קודם לכן

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  רמת רחל

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 

 סיום השנה באיזון תקציבי  (1)

על פי הנחיות משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות  

 בתקציב המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות המתוכנן.   

הביצוע   נתוני  פי  להיקף  הסתכמה    2019שנת    –על  שווה  ההכנסות  היקף  מלא.  תקציבי  באיזון 

 .  ההוצאות

 

 הכנסות )תקציב מול ביצוע(תקציב אי עמידה ב (1)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 א:הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמבבדיקת 

בפועל, נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪,    2,700של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו    סעיפי   ל סך כ ▪

 . אלף ₪ 4,142-של כ  כספי

אלף ₪, בפועל    400של    בסכום כספי   " השתתפות המועצהתוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

 . אלף ₪  524של , נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי 

  2,120של    סכוםב  "השתתפות המוסדות "  במסגרת התקציב תוקצב סעיף  –  השתתפות מוסדות ▪

 אלף ₪ יותר. 1,322מדובר על    -אלף ₪  3,442סכום של נרשמו הכנסות באלף ₪, בפועל 

 

 )תקציב מול ביצוע(   חריגות בתקציב הוצאות  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

אלף ₪, בפועל, נרשמו הוצאות בסכום    2,700  בסכום כספיוקצבו  ת  ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 .אלף ₪  1,442- של כ בסכוםמדובר על חריגה  -אלף ₪   4,142של  כספי 

חינוך ▪ תוקצב  –  הוצאות  התקציב  בפועל    1,891של    גובהב  "חינוך "  סעיף  במסגרת   ,₪ אלף 

אלף    1,106מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של    -אלף ₪    2,997של    בסכוםהוצאות    נרשמו

 ₪ 

תוקצב  –  רווחההוצאות   ▪ התקציב  בפועל    150של    בסכום  "רווחה"  סעיף  במסגרת   ,₪ אלף 

 אלף ₪  343מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של  - אלף ₪  493של   בסכוםהוצאות  נרשמו

אלף ₪, בפועל    100של    בסכום  "תרבות"  במסגרת התקציב תוקצב סעיף   –   תרבות הוצאות   ▪

 אלף ₪  144מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של  - אלף ₪  244של   בסכוםהוצאות  נרשמו
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  - רחל, כפי שנערך עללהלן תקציב הועד המקומי ברמת 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6190,0003% מנהל כללי11180,0007% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 152,120,00079% השתתפות מוסדות

6200% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19400,00015%90,0003% השתתפות המועצה

2,700,000100%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

74300,00011% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75130,0005% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%430,00016% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

811,891,00070% חינוך3500% דת 

82100,0004% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

84150,0006% רווחה00%

8500% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%2,141,00079% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9339,0001% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

2,700,000100%39,0001%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה2,700,00099סה"כ תקבולים

2,700,000סה"כ תשלומים

2,700,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019י הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת יד- להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6190,00090,0000100% מנהל כללי98%)4,000(11180,000176,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 152,120,0003,442,0001,322,000162% השתתפות מוסדות

62000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19400,000524,000124,000131%90,00090,0000100% השתתפות המועצה

2,700,0004,142,0001,442,000153%

הוצאות מימון6ב

63000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

22000000 שמירה וביטחון

24000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

71000 תברואה000

72000 שמירה וביטחון

93%)21,000(74300,000279,000 נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

0%)130,000(75130,0000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

65%)151,000(32000430,000279,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

811,891,0002,997,0001,106,000158% חינוך35000 דת 

82100,000244,000144,000244% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84150,000493,000343,000329% רווחה000

85000 דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

430002,141,0003,734,0001,593,000174% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

9339,00039,0000100% נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

2,700,0004,142,0001,442,000153.41%39,00039,0000100%סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה2,700,0004,142,0001,442,000153.41%99סה"כ תקבולים

2,700,0004,142,0001,442,000153.41%סה"כ תשלומים

2,700,0004,142,0001,442,000153%סה"כ כללי000עודף )גרעון( השנה

תקבולים
אחוז 

ביצוע
תשלומים

הפרש 

כספי

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי
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 שדות מיכה  .32

 : 2019  שנת בגין שדות מיכה למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

378מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

310,000תקציב פעילות ב-₪ 

820.11תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
חסר

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי
פרוטוקול לא תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
תקין

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש יוני 2019 באיחור 

של כ- 9 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 26/06/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

22%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 16%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 19,000
ראה הרחבה בהערה 3

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בנובמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש פברואר 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-10 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

ראה הרחבה בהערה 1

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  שדות מיכה

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 אישור תקציב במליאת הוועד המקומי  (1)

הפרוטוקול לאישור התקציב במליאת הוועד הינו חלקי ואיננו כולל את  בבדיקת הביקורת נמצא כי  

   , פרטי הישוב ושמות המשתתפים. הישיבההפרוטוקול אינו כולל את תאריך    מלוא המידע הנדרש.

בתקציב   שמופיע  כפי  התקציב  לסכום  תואם  איננו  בפרוטוקול  שאושר  התקציב  סכום  כן,  כמו 

 . אלף ₪( 310שהועבר לאישור המליאה )

 להלן העתק הפרוטוקול שהועבר:

 
 

 

 עודף / גרעון שנתי  (2)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  המתוכנן בתקציב 

. עודף זה מתווסף ליתרת עודפים    ₪אלף  6הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    – על פי נתוני הביצוע  

 .₪ אלף 137משנים קודמות בסך של 
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 תקציב הכנסות )תקציב מול ביצוע(אי עמידה ב (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

, נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪, בפועל    310של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 ₪.אלף  70-מדובר על הכנסה עודפת בגובה של כ -אלף ₪   380-של כ כספי 

  260של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

מדובר על הכנסה    -  אלף ₪  284של  , נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי  אלף ₪, בפועל  

 אלף ₪. 24- עודפת בסכום של כ

 

 

 )תקציב מול ביצוע(   הוצאות חריגות בתקציב   (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

, נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל  310של  בסכום כספיתוקצבו   ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 .אלף 51בסכום של מדובר על חריגה  -אלף ₪  361של  כספי 

 53של  סכום ב "נכסים ציבוריים"הוצאות סעיף במסגרת התקציב תוקצב  – נכסים ציבוריים ▪

מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של    - אלף ₪    94סכום של  ב  ותהוצא  נרשמו  אלף ₪, בפועל 

 . אלף ₪  41

סעיף  –  דת ▪ תוקצב  התקציב  בפועל    36של    סכוםב   "דת"הוצאות    במסגרת   ,₪ נרשמו  אלף 

 . אלף ₪  22מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של  -אלף  ₪  58סכום של  ב ותהוצא

אלף ₪,    50של    סכוםב  "מנהל כללי"   ותהוצא  במסגרת התקציב תוקצב סעיף   –  מנהל כללי ▪

אלף    19מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של    -אלף ₪    69סכום של  ב   ותהוצאנרשמו  בפועל  

 ₪. 

אלף ₪, בפועל    25של    סכום ב  " תברואה"הוצאות    במסגרת התקציב תוקצב סעיף   – תברואה   ▪

 אלף ₪ פחות.  17מדובר על   -אלף ₪  8סכום שהיקף של נרשמו הוצאות ב
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 שימוש בכספי תב"ר  (5)

לוועד המקומי כספים  ש  2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  ולמו באופן 

 ₪.   67,449מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

הביצוע   במסגרת  דווחו  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר שדות מיכה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2041682750 
החלפת משתלבות ביישוב  

 שדות מיכה 
 67,449 אבי עלפי  53374 4.11.19
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 1טבלה מס' 

על שנערך  כפי  מיכה,  בשדות  המקומי  הועד  תקציב  התקציב  ידי  -להלן  על  בהתבסס  הביקורת, 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: שאושר בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6150,00016% מנהל כללי1150,00016% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6220,0006% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19260,00084%70,00023% השתתפות המועצה

310,000100%

הוצאות מימון6ב

631,0000% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%1,0000% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7125,0008% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

7453,00017% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%78,00025% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8134,00011% חינוך3500% דת 

8291,00029% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

8536,00012% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%161,00052% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

310,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה310,00099סה"כ תקבולים

310,000סה"כ תשלומים

310,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת ידי הביקורת, - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

 

 

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6150,00069,00019,000138% מנהל כללי1150,00091,00041,000182% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

6220,00020,0000100% מנהל כספי16000 הכנסות מימון

19260,000284,00024,000109%70,00089,00019,000127% השתתפות המועצה

310,000375,00065,000121%

הוצאות מימון6ב

631,0002,0001,000200% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220001,0002,0001,000200% שמירה וביטחון

חריגה2403,0003,000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

32%)17,000(7125,0008,000 תברואהחריגה03,0003,000

72000 שמירה וביטחון

7453,00094,00041,000177% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

75000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

78,000102,00024,000131%חריגה3202,0002,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 340008 רווחה

18%)28,000(8134,0006,000 חינוך35000 דת 

8291,000104,00013,000114% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

84000 רווחהחריגה02,0002,000

8536,00058,00022,000161% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000161,000168,0007,000104% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

310,000380,00070,000122.58%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה310,000380,00070,000122.58%99סה"כ תקבולים

310,000361,00051,000116.45%סה"כ תשלומים

310,000361,00051,000116%סה"כ כללי019,00019,000עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 שואבה .33

 :2019  שנת בגין שואבה למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

655מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

1,009,000תקציב פעילות ב-₪ 

1540.46תקציב לנפש

תקציב 130 אלף, ביצוע 0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
 20/02/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 6חסר בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש יוני 2019 באיחור 

של כ- 9 חודשים

בתאריך 26/06/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 3הכנסות עודפות בשיעור של 2%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 4הוצאות בשיעור של 94%

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 87,000
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 5

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו ביולי 2020
ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש אוגוסט 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-4 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

שם היישוב -  שואבה

פרטים כלליים

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.
בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה
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 קורתהערות הבי

 שינויים בנתוני התקציב בין התקציב שאושר לבין התקציב שנרשם בדוחות הכספיים  (1)

פברואר   למליאת המועצה    2019בחודש  דווח  זה  שואבה. תקציב  ועד  של  תקציב הפעילות  אושר 

 . 26/06/2019ואושר על ידה בתאריך  

שינויים מהותיים אשר לא  אולם בבדיקת הביקורת נמצא, שלאחר אישור התקציב, ביצע הוועד  

 דווחו ולא אושרו על ידי המועצה, לדוגמא :

אלף ₪ ואילו בתקציב שמופיע    233סעיף בשם "השתתפות המועצה" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 אלף ₪.   265בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

של   ▪ בסכום  במקור  תוקצב  "תרבות"  בשם  הכנסה  שמופיע    33סעיף  בתקציב  ואילו   ₪ אלף 

 אלף ₪. 21וחות הכספיים רשום  סכום של  בד

אלף ₪ ואילו    20סעיף הכנסה בשם "חגיגות, מבצעים ואירועים" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 בתקציב שמופיע בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

ע  אלף ₪ ואילו בתקציב שמופי   166סעיף הוצאה בשם "מנהל כללי" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 אלף ₪.   116בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

של   ▪ בסכום  במקור  תוקצב  "תרבות"  בשם  הוצאה  שמופיע    207סעיף  בתקציב  ואילו   ₪ אלף 

 אלף ₪.   257בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

 

 עודף / גרעון שנתי  (2)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  המתוכנן בתקציב 

מקזז יתרת גרעון  . עודף זה    ₪אלף  87הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    – על פי נתוני הביצוע  

 .₪ אלף  338צבור משנים קודמות בסכום 

 

 

 תקציב הכנסות )תקציב מול ביצוע(ידה באי עמ (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

, נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪, בפועל    1,009של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי    ל  סך כ ▪

 ₪.אלף  30-ודפת בגובה של כמדובר על הכנסה ע  -אלף ₪   1,039כספי של  

אלף    233בסכום של  בתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

מדובר על הכנסה עודפת    -  אלף ₪  265של  , נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי  ₪, בפועל  

 ₪.  230-בסכום של כ

בתקציב אולם   "השתתפות מוסדות"   במסגרת התקציב לא תוקצב סעיף  –  השתתפות מוסדות ▪

 אלף ₪.  108סכום של ב נרשמו הכנסותבפועל  
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 )תקציב מול ביצוע(   חריגות בתקציב הוצאות  (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    1,009  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . פחות  אלף ₪ 57-מדובר על כ -אלף ₪  952של   כספי

אלף    16סכום של  ב  ותהוצאנרשמו  בפועל    ,"חינוך "  סעיף  התקציב לא תוקצב  במסגרת  –  חינוך ▪

.₪ 

אלף    129של    סכוםב  "נכסים ציבורייםסעיף "  במסגרת התקציב תוקצב    –  נכסים ציבוריים ▪

  47מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של    - אלף ₪    176סכום של  ב  ותהוצאנרשמו  ₪, בפועל  

 .אלף ₪ 

אלף ₪,    172של  בסכום "שמירה וביטחון" במסגרת התקציב תוקצב סעיף – שמירה וביטחון  ▪

אלף    57מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של   -אלף ₪   229סכום של  ב  ותהוצא נרשמו  בפועל  

 ₪. 

תוקצב  –  תרבות ▪ התקציב  בפועל    207של    סכוםב  "תרבות"  סעיף  במסגרת   ,₪ נרשמו  אלף 

 . אלף ₪  36מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של  -אלף ₪  243סכום של  ב ותהוצא

 

 שימוש בכספי תב"ר  (5)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   57,600מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דווחו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע    במסגרת  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר שואבה:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
שיפוץ מדרגות מאזור  

 המזכירות למרפאה 
 57,600 ועד מקומי שואבה  51548 6.6.19
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  -בשואבה, כפי שנערך על להלן תקציב הועד המקומי  

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: בועד ובמליאת המועצה

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

61166,00016% מנהל כללי11421,00042% מיסים גביה עצמית ארנונה

6125,0002% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

62100,00010% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19233,00023%291,00029% השתתפות המועצה

654,00065%

הוצאות מימון6ב

638,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

22172,00017%8,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2520,0002%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7169,0007% תברואה192,00019%

72172,00017% שמירה וביטחון

74129,00013% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3233,0003%370,00037% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

82207,00021% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה33,0003%

853,0000% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%210,00021% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים130,00013%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

1,009,000100%00%סה"כ כללי

130,00013%השתתפות בתב"ר מועצה1,009,00099סה"כ תקבולים

1,009,000סה"כ תשלומים

1,009,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - שהוכנה עללהלן טבלה המרכזת, כפי 

 

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

88%)20,000(61166,000116,000146,000 מנהל כללי75%)104,000(11421,000421,000317,000 מיסים גביה עצמית ארנונה

0%)25,000(6125,00025,0000 א. הנחות מיסי ועד מקומי חריגה1500108,000108,000 השתתפות מוסדות

90%)10,000(62100,000100,00090,000 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

81%)55,000(19233,000265,000463,000230,000199%291,000241,000236,000 השתתפות המועצה

654,000686,000888,000234,000136%

הוצאות מימון6ב

50%)4,000(638,0008,0004,000 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

50%)4,000(77%8,0008,0004,000)40,000(22172,000172,000132,000 שמירה וביטחון

240000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 0%7)20,000(2520,00000 חגיגות, מבצעים וארועים

70%)21,000(7169,00069,00048,000 תברואה69%)60,000(192,000172,000132,000

72172,000172,000229,00057,000133% שמירה וביטחון

74129,000129,000176,00047,000136% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

58%370,000370,000453,00083,000122%)14,000(3233,00021,00019,000 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

חריגה810016,00016,000 חינוך350000 דת 

82207,000257,000243,00036,000117% תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

840000 רווחה58%)14,000(33,00021,00019,000

0%)3,000(853,0003,0000 דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

870000 איכות הסביבה410000 מים

430000210,000260,000259,00049,000123% נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

910000 מים

930000 נכסים0)130,000(130,000130,0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

1,009,0001,009,0001,039,00030,000102.97%0000סה"כ כללי

)130,000(130,000130,0000השתתפות בתב"ר מועצה1,009,0001,009,0001,039,00030,000102.97%99סה"כ תקבולים

94.35%)57,000(1,009,0001,009,000952,000סה"כ תשלומים

94%)57,000(1,009,0001,009,000952,000סה"כ כללי0087,00087,000עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

תקציב 2019תקציב 2019
הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 :6.202142.מיום  ר ועד מקומי שואבההתייחסות יו"

 להלן התייחסותנו להערות הביקורת הפנימית במועצה: 

תקציב    .1 אישר  מקומי  נתונים    2019ועד  בקבלת  עיכובים  עקב  לתיקון    ודרישות באיחור, 

 שהתקבלו מהמועצה, נפעל לתקן זאת בתקציבים הבאים.

 (תקציב  הנתונים קיימים בבסיס הנתונים המצ"ב )צורף גם .2

 מבחינתנו תמיד יש עדיפות לגידול בהכנסות.  .3

בפועל, חשוב לציין שמסגרת    94%נוצל רק  כיוון שהיינו זהירים מאד בבניית התקציב, לכן   .4

 התקציב לא נחרגה ונעשו שינויים בתתי סעיפים. 

 הועד עמל ופעל להקטנה וצמצום הגרעון  .5

חוסר סנכרון של הועד המקומי עם הנהלת חשבונות, לא היה לנו מושג שזה כספי תב"ר ולכן   .6

 לא נרשם כתב"ר. מתוקן לעתיד וירשם במקום המתאים.

חודשים, בפרקטיקה זה קשה מאד   4בים להגיש את דוחות כספיים בתחום  נעשים מאמצים ר .7

 חודשים( יעשה מאמץ לשיפור.  3)סה"כ חריגה של 

יעשה מאמץ להקדים בדוחות    30.4בהתנהלות החשבונאית הקיימת לא ניתן להעמיד דוח עד ה

 הבאים, נשמח ליותר הכוונה וליווי מצד המועצה בנושא. 
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 תירוש .34

 : 2019  שנת בגין תירוש למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2ורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  הביק

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

493מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

300,000תקציב פעילות ב-₪ 

608.52תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
04/03/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

מישיבת אישור התקציב 

נעדרו 2 חברי ועד

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 5חסר בסיס נתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

אישור מליאת המועצה(6)
בתאריך 13/05/2019 התכנסה 

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(

הכנסות עודפות בשיעור של 

19%
ראה הרחבה בהערה 2

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 7%
ראה הרחבה בהערה 3

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 35,931
ראה הרחבה בהערה 3

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 4

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בנובמבר 2020
ראה הרחבה בהערה 1

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש דצמבר 2020

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-8 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

שם היישוב -  תירוש

פרטים כלליים

נתוני תקציב
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 הערות הביקורת

 שינויים בנתוני התקציב בין התקציב שאושר לבין התקציב שנרשם בדוחות הכספיים  (1)
למליאת המועצה ואושר  אושר תקציב הפעילות של ועד שואבה. תקציב זה דווח    2019בחודש מרץ  

 . 13/05/2019על ידה בתאריך  

אולם בבדיקת הביקורת נמצא, שלאחר אישור התקציב, ביצע הוועד שינויים מהותיים אשר לא  

 דווחו ולא אושרו על ידי המועצה, לדוגמא:

▪ " של  ארנונה  עצמית   גביה   מיסים  סעיף  בסכום  במקור  תוקצב  בתקציב    85"  ואילו   ₪ אלף 

 ספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.שמופיע בדוחות הכ

של   ▪ בסכום  במקור  תוקצב  המועצה"  "השתתפות  שמופיע    215סעיף  בתקציב  ואילו   ₪ אלף 

 אלף ₪.   300בדוחות הכספיים רשום  סכום של  

אלף ₪ ואילו בתקציב שמופיע    10סעיף הוצאה בשם "מנהל כללי" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 אלף ₪. 74ום של  בדוחות הכספיים רשום  סכ

ואילו בתקציב שמופיע  אלף ₪    64סעיף הוצאה בשם "מנהל כספי" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

אלף ₪ ואילו בתקציב    102סעיף הוצאה בשם "נכסים ציבוריים" תוקצב במקור בסכום של   ▪

 אלף ₪.   122סכום של   שמופיע בדוחות הכספיים רשום  

▪ " בשם  הוצאה  של  תברואהסעיף  בסכום  תוקצב במקור   "20    ₪ ואילו בתקציב שמופיע  אלף 

 בדוחות הכספיים סעיף זה לא מופיע כלל )אינו מתוקצב(.

 

 עודף / גרעון שנתי  (2)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  המתוכנן בתקציב 

נתוני הביצוע   . עודף זה מתווסף ליתרת    ₪אלף    35הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    –על פי 

 . ₪אלף   55עודפים משנים קודמות בסך  

 

 אי עמידה בתקציב הכנסות )תקציב מול ביצוע( (3)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2בטבלה מספר כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  

 הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:בבדיקת 

נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪, בפועל    300של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 ₪.אלף  58-של כ  בסכוםמדובר על הכנסה עודפת  -אלף ₪   358-של כ  כספי

  215של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

הכנסה    מדובר על   - אלף ₪    353,967של    נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספיאלף ₪, בפועל  

 אלף ₪. 138 - עודפת בסכום של כ

נרשמו הכנסות  אולם בפועל    ",תרבות"הכנסה    סעיף  במסגרת התקציב לא תוקצב  –  תרבות ▪

 ₪.    3,665של  בסכום
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נרשמו  בפועל    "שמירה וביטחון "הכנסה    במסגרת התקציב לא תוקצב סעיף   –  שמירה וביטחון  ▪

 ₪. 1,200סכום של  ב הכנסות 

 

 )תקציב מול ביצוע(   חריגות בתקציב הוצאות  (4)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . בפועלהכספי 

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    300  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאותסעיפי  סך כל   ▪

 . אלף ₪  22- של כ בסכוםמדובר על חריגה  -אלף ₪  322של   כספי

אלף ₪, בפועל הוצא סכום    10במסגרת התקציב תוקצב המנהל הכללי בעלות של    –  מנהל כללי ▪

 .אלף ₪ 29מדובר על חריגה תקציבית בהיקף של  -אלף ₪  39של 

  102של    בסכום  "נכסים ציבוריים"הוצאות  סעיף  במסגרת התקציב תוקצב    –  נכסים ציבוריים ▪

על חריגה תקציבית בהיקף של  מדובר    -אלף ₪    198סכום של  ב  ותהוצאנרשמו  אלף ₪, בפועל  

 אלף ₪   96

תוקצב  –  תרבות ▪ התקציב  הוצאותבמסגרת  בסכוםתרבות"  סעיף  בפועל    95של    "   ,₪ אלף 

 . אלף ₪  45-סכום של כ ב ותהוצאנרשמו 

 

 שימוש בכספי תב"ר  (5)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   1,119,969מהמועצה האזורית בסכום של 

או   פיתוח,  הכנסות   / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  כספים 

דו לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  הביצוע  במסגרת  במסגרת  וחו 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר תירוש:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

 51445 1.5.19 הקמת מגרש שחבק בתירוש  2043002750
החברה למשק  

 וכלכלה 
958,502 

 70,516 מקומי תירושועד  51513 15.5.19 התקנת דשא בגן המשחקים  2043932750

 13,923 ועד מקומי תירוש 51544 15.5.19 הכנת תשתיות גן משחקים  2043932750

2043932750 
התקנת גדר בטיחות מושב  

 תירוש 
21.7.19 52019 

החברה לפיתוח  
 משאבי אנוש

22,113 

2043002750 
שכ"ט חברה כלכלית הקמת  

 מגרש שחבק תירוש 
 38,500 חברה כלכלית  51449 5.8.19

2043932750 
2040122750 

הסדרה בטיחותית בסמוך  
לתחנת הסעת תלמידים  

 ביישוב תירוש 
 16,415.00 כלפון  53183 7.10.19

 1,119,969 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר  -להלן תקציב הועד המקומי בתירוש, כפי שנערך על

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(: ובמליאת המועצהבועד 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6110,0003% מנהל כללי1185,00028% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6264,00021% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19215,00072%74,00025% השתתפות המועצה

300,000100%

הוצאות מימון6ב

6300% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%00% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7120,0007% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

74102,60034% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7500% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3200%122,60041% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8100% חינוך3500% דת 

8295,00032% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה00%

858,4003% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%103,40034% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים00%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה300,00099סה"כ תקבולים

300,000סה"כ תשלומים

300,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 התייחסות הועד המקומי: 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

 

  

ביצועביצוע

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

אושר 

במלאיה

דוחות 

כספיים
2019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6110,00074,00039,46829,468395% מנהל כללי0%)85,000(1185,00000 מיסים גביה עצמית ארנונה

610000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 150000 השתתפות מוסדות

32%)43,360(6264,000020,640 מנהל כספי160000 הכנסות מימון

81%)13,892(19215,000300,000353,967138,967165%74,00074,00060,108 השתתפות המועצה

300,000300,000353,96753,967118%

הוצאות מימון6ב

חריגה63001,1481,148 הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

640000 פרעון מלוות210000 תברואה

חריגה001,1481,148חריגה22001,2001,200 שמירה וביטחון

240000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500007 חגיגות, מבצעים וארועים

0%)20,000(7120,00000 תברואהחריגה001,2001,200

720000 שמירה וביטחון

74102,600122,600198,93496,334194% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

750000 חגיגות, מבצעים ואירועים310000 חינוך

122,600122,600198,93476,334162%חריגה32003,6653,665 תרבות

330000 בריאות

שרותים ממלכתיים 3400008 רווחה

810000 חינוך350000 דת 

47%)50,052(8295,00095,00044,948 תרבות360000 קליטת עלייה

830000 בריאות370000 איכות הסביבה

840000 רווחהחריגה003,6653,665

858,4008,40017,7639,363211% דת

860000  קליטת עלייהמפעלים4

870000 איכות הסביבה410000 מים

61%)40,689(430000103,400103,40062,711 נכסים

480000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00009

910000 מים

930000 נכסים0000הכנסות אחרות59

980000 מפעלים אחרים כולל ביוב

300,000300,000358,83258,832119.61%0000סה"כ כללי

0000השתתפות בתב"ר מועצה300,000300,000358,83258,832119.61%99סה"כ תקבולים

300,000300,000322,90122,901107.63%סה"כ תשלומים

300,000300,000322,90122,901108%סה"כ כללי0035,93135,931עודף )גרעון( השנה

אחוז 

ביצוע

תקציב 2019תקציב 2019
הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים
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 תעוז .35

 : 2019  שנת בגין תעוז  למושב הבדיקה  נתוני  ריכוז להלן

 

 

.   2019הביקורת קיבלה מהוועד המקומי )ו/או מהמועצה( את נתוני התקציב לשנת     –  נתוני תקציב

, בהתאם לפורמט שקבע משרד  1אלו הוצגו על ידי הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'    םנתוני

 הפנים. 

 

ביצוע  מול  תקציב  הדוחות    –השוואה  את  מהמועצה(  )ו/או  המקומי  מהוועד  קיבלה    הביקורת 

אלו הוצגו על ידי    םנתוניהכוללים מידע בדבר תקציב וביצוע בפועל לשנה זו.    2019הכספיים לשנת  

לצורך בחינת עמידה בתקציב והשוואה בין התכנון  ,  2הביקורת ומפורטים בהרחבה בטבלה מס'  

 לבין הביצוע בפועל. 

 

 

 

 

מושבסוג הישוב

629מספר תושבים*

גביה פרטניתאופן גביה

386,000תקציב פעילות ב-₪ 

613.67תקציב לנפש

0תקציב תב"ר ב-₪ בדוחות כספיים

הערות / הפניותממצאי הבדיקההוראות החוק

(1)
מועד אישור התקציב בועד 

המקומי

לצורך עמידה בדרישות החוק יש לאשר 

עד לספטמבר 2018
18/02/2019

(2)
קיום פרוטוקול ישיבת הועד 

המקומי

קיים פרוטוקול חתום ובפורום 

נדרש - תקין

חבר ועד 1 נעדר מישיבת 

אישור התצקיב

(3)
עריכת תקציב על בסיס 

טופס אחיד של משרד הפנים
תקין

התקציב מופיע בהרחבה 

בטבלה 1

(4)
התאמה בין התקציב שאושר 

ל'בסיס הנתונים'
ראה הרחבה בהערה 4חסר מלוא בסיס הנתונים

(5)
מועד העברת התקציב 

לאישור המועצה

במהלך חודש מאי 2019 באיחור 

של כ- 8 חודשים

בתאריך 13/05/2019 התכנסה אישור מליאת המועצה(6)

מליאת המועצה ואשרה תקציב.

(7)
עמידה ביעד הכנסות 

)תקציב מול ביצוע(
ראה הרחבה בהערה 1הכנסות עודפות בשיעור של 6%

(8)
עמידה ביעד הוצאות 

)תקציב מול ביצוע(

חריגה בהיקף הוצאות בשיעור 

של 5%
ראה הרחבה בהערה 2

(9)
האם השנה הסתיימה 

בחריגה כספית ?

שנת 2019 הסתיימה בעודף של 

₪ 4,000
ראה הרחבה בהערה 2

תקציב תב"ר(10)

בהתאם לנתוני המועצה הועד 

ניצל בפועל תקציבי תב"ר אף 

שלא נכלל בתקציב ו/או בביצוע 

התקציבי

ראה הרחבה בהערה 3

מועד חתימת הדוחות כספיים(11)
הדוחות הכספיים לשנת 2019 

נחתמו בנובמבר 2020

(12)
מועד הגשת דוחות כספיים 

לאישור המועצה
חודש פבראור 2021

הועד העביר את הדוחות 

הכספיים לאישור המועצה 

באיחור של כ-10 חודשים

ני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019 * על פי נתו

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134ד.)2(, על הועד 

המקומי להגיש מידי שנה דוחות כספיים 

שנתיים מבוקרים בידי רואה חשבון לא 

יאוחר מ-4 חודשים מתום שנת הכספיים.

נתוני תקציב

בדיקת הביקורת

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

03/2011 נדרש לערוך את התקציב על-

גבי הפורמט האחיד שמפורסם באתר 

משרד הפנים.

בהתאם לצו המועצות המקומיות )מועצות 

אזוריות(, סעיף 134)ב(, הועד המקומי 

נדרש להכין תקציב ולהגיש אותו לאישור 

המועצה לא יאוחר מה-1 לאוקטובר בכל 

שנה לשנת הכספים הבאה

שם היישוב -  תעוז

פרטים כלליים
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 הערות הביקורת

 עודף / גרעון שנתי  (1)

  משרד הפנים, תקציב הפעילות השנתי של הועד נדרש להיות מאוזן.  סכום ההכנסות   הנחיותעל פי  

 .   המתוכנן חייב להיות זהה לסכום ההוצאות  המתוכנן בתקציב 

. עודף זה מתווסף ליתרת עודפים    ₪אלף    4הסתכמה בעודף כספי של    2019שנת    – על פי נתוני הביצוע  

 .₪אלף   66משנים קודמות בסך  

 

 תקציב הכנסות )תקציב מול ביצוע(עמידה באי  (1)

הביצוע  לעיל לבין    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 התקציב, לדוגמא:בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע  

, נרשמו הכנסות בסכום  אלף ₪, בפועל    386של    בסכום כספיההכנסות תוקצבו  סעיפי  ל  סך כ ▪

 ₪.אלף  27-עודפת בגובה של כמדובר על הכנסה  -אלף ₪   413-של כ כספי 

  155של    בסכום כספיבתקציב הועד    "השתתפות המועצה תוקצב סעיף הכנסות "  2019בשנת   ▪

  107-מדובר על כ  -אלף ₪    48-כ  נרשמו הכנסות בסעיף זה בסכום כספי שלאלף ₪, בפועל,  

 .   פחות אלף ₪

תוקצב  –  תרבות ▪ בפועל    15של    סכוםב  "תרבות"הכנסות    סעיף  במסגרת התקציב   ,₪ אלף 

 אלף ₪   45מדובר על הכנסה עודפת בהיקף של  -אלף ₪  60של   נרשמו הכנסות בסכום

בפועל נרשמו הכנסות בסעיף  ,  "רווחה"הכנסות    במסגרת התקציב לא תוקצב סעיף  –  רווחה ▪

 ₪. 8,000זה בסכום של  

תוקצב  –  דת ▪ לא  בפועל  "דת "הכנסות    סעיף   במסגרת התקציב  זה,  בסעיף    נרשמו הכנסות 

 ₪.  10,000של  בסכום

תוק  –  ציבורייםנכסים   ▪ לא  "הכנס  סעיף  בצבמסגרת התקציב  ציבורייםות  בפועל  "נכסים   ,

 ₪.  2,000סכום של  ב נרשמו הכנסות 
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 )תקציב מול ביצוע(   חריגות בתקציב הוצאות  (2)

לעיל לבין הביצוע    1הביקורת ערכה השוואה בין תקציב השנתי של הוועד כפי שמפורט בטבלה מס'  

 . הכספי בפועל

 לעיל.  2כלל נתוני ההשוואה בין התכנון לבין הביצוע מפורטים בהרחבה  בטבלה מספר 

 בבדיקת הביקורת נמצאו חריגות מהותיות בביצוע התקציב, לדוגמא:

נרשמו הוצאות בסכום  אלף ₪, בפועל    386  בסכום כספי שלתוקצבו    ההוצאות  סעיפי  סך כל ▪

 .אלף ₪   23- כ של בסכוםמדובר על חריגה  -אלף ₪  409של   כספי

סכום  נרשמו הוצאות בבמסגרת התקציב לא תוקצבו הוצאות לעולם הרווחה, בפועל    –  רווחה ▪

 אלף ₪. 42של 

סעיף  –  דת ▪ תוקצב  התקציב  בפועל    8של    סכוםב   "דת"הוצאות    במסגרת   ,₪ נרשמו  אלף 

 אלף ₪   21של תקציבית מדובר על חריגה  -אלף ₪  29סכום של  ב ותהוצא

תוקצב    –  תרבות ▪ "במסגרת התקציב  הוצאות  בפועל    95של    בסכום  "תרבותסעיף   ,₪ אלף 

 . אלף ₪  61מדובר על חריגה תקציבית של  -אלף ₪    156סכום של  ב ותהוצאנרשמו 

 90של  " בסכום ציבורייםנכסים גרת התקציב תוקצב סעיף הוצאות "במס – נכסים ציבוריים ▪

אלף    21מדובר על חריגה תקציבית של    -אלף ₪    111סכום של  ב  ותהוצאנרשמו  אלף ₪, בפועל  

 ₪ 

 

 שימוש בכספי תב"ר  (3)

לוועד המקומי כספים    2019בבדיקת הביקורת נמצא שבמהלך שנת   ישיר או עקיף  שולמו באופן 

 ₪.   15,421מהמועצה האזורית בסכום של 

  / הוצאות  סעיף  )במסגרת  הכספיים  בדוחות  בפועל  נרשמו  לא  אלו  או  כספים  פיתוח,  הכנסות 

הביצוע   במסגרת  דווחו  לא  אלו  כספים  כן  כמו  מועצה"(,  בתב"ר  "השתתפות  סעיף  במסגרת 

 התקציבי. 

 

 להלן פרוט הכספים שנרשמו בספרי המועצה בגין תב"ר תעוז:   

 תאריך  תאור חן  מס' תב"ר 
מס. 
 הזמנה 

 ₪ שם ספק

2043932750 
  אלקטרוני מסך  רכישת

 לכניסה 
 10,530 תעוז   מקומי ועד 51564 15.5.19

 4,891 תעוז   מקומי ועד 51585 15.5.19 האטה  פסי   צביעת 2043932750

 15,421 ע"ח תב"ר  -סה"כ הוצאות פיתוח 
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 1טבלה מס' 

ידי הביקורת, בהתבסס על התקציב שאושר בועד  - , כפי שנערך עלתעוזלהלן תקציב הועד המקומי ב 

 )בהתאם לפורמט של משרד הפנים(:  ובמליאת המועצה

 

 

 

 ₪% ₪%

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6130,0008% מנהל כללי11210,00054% מיסים גביה עצמית ארנונה

6100% א. הנחות מיסי ועד מקומי 1500% השתתפות מוסדות

6276,00020% מנהל כספי1600% הכנסות מימון

19155,00040%106,00027% השתתפות המועצה

365,00095%

הוצאות מימון6ב

632,0001% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

6400% פרעון מלוות2100% תברואה

2200%2,0001% שמירה וביטחון

2400% נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 2500%7 חגיגות, מבצעים וארועים

7100% תברואה00%

7200% שמירה וביטחון

7490,00023% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

7530,0008% חגיגות, מבצעים ואירועים3100% חינוך

3215,0004%120,00031% תרבות

3300% בריאות

שרותים ממלכתיים 3400%8 רווחה

8155,00014% חינוך3500% דת 

8295,00025% תרבות3600% קליטת עלייה

8300% בריאות3700% איכות הסביבה

8400% רווחה15,0004%

858,0002% דת

8600%  קליטת עלייהמפעלים4

8700% איכות הסביבה4100% מים

4300%158,00041% נכסים

4800% מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 00%9

9100% מים

9300% נכסים6,0002%הכנסות אחרות59

9800% מפעלים אחרים כולל ביוב

386,000100%00%סה"כ כללי

00%השתתפות בתב"ר מועצה386,00099סה"כ תקבולים

386,000סה"כ תשלומים

386,000100%סה"כ כללי0עודף )גרעון( השנה

תקיןבדיקת איזון התקציב

תקציב 2019תקציב 2019

תשלומיםתקבולים
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 2טבלה מס' 

את   בחנה  הביקורת  המקומי,  הועד  של  התקציב  את  מהווים  במועצה  שאושרו  התקציב  סעיפי 

 .2019התקציב מול ביצוע לשנת 

 : 2019ידי הביקורת, בהתבסס על נתוני הדוח הכספי לשנת - להלן טבלה המרכזת, כפי שהוכנה על

 

 המקומי: התייחסות הועד 

להתייחסו  16/06/2021בתאריך   הביקורת  דוח  טיוטת  סיום    תהועברה  למועד  עד  המקומי,  הועד 

 ( לא התקבלה התייחסות הועד.20/07/2021עריכת הבדיקה ) 

 

 

  

ביצועתקציבביצועתקציב

2019201920192019

הנהלה וכלליות  6אמיסים ומענקים1

6130,00033,0003,000110% מנהל כללי11210,000285,00075,000136% מיסים גביה עצמית ארנונה

61000 א. הנחות מיסי ועד מקומי 15000 השתתפות מוסדות

14%)65,000(6276,00011,000 מנהל כספי16000 הכנסות מימון

42%)62,000(31%106,00044,000)107,000(19155,00048,000 השתתפות המועצה

365,000333,000)32,000(91%

הוצאות מימון6ב

632,0002,0000100% הוצאות מימוןשרותים מקומיים   גביה עצמית2

64000 פרעון מלוות21000 תברואה

220002,0002,0000100% שמירה וביטחון

חריגה2402,0002,000 נכסים ציבוריים

שרותים מקומיים 250007 חגיגות, מבצעים וארועים

71000 תברואהחריגה02,0002,000

72000 שמירה וביטחון

7490,000111,00021,000123% נכסים ציבורייםשרותים ממלכתיים  גביה עצמית3

0%)30,000(7530,0000 חגיגות, מבצעים ואירועים31000 חינוך

93%)9,000(3215,00060,00045,000400%120,000111,000 תרבות

33000 בריאות

שרותים ממלכתיים 8חריגה3408,0008,000 רווחה

45%)30,000(8155,00025,000 חינוךחריגה35010,00010,000 דת 

8295,000156,00061,000164% תרבות36000 קליטת עלייה

83000 בריאות37000 איכות הסביבה

חריגה84042,00042,000 רווחה15,00078,00063,000520%

858,00029,00021,000363% דת

86000  קליטת עלייהמפעלים4

87000 איכות הסביבה41000 מים

43000158,000252,00094,000159% נכסים

48000 מפעלים אחרים כולל ביוב

מפעלים 0009

91000 מים

93000 נכסים0%)6,000(6,0000הכנסות אחרות59

98000 מפעלים אחרים כולל ביוב

386,000413,00027,000106.99%000סה"כ כללי

000השתתפות בתב"ר מועצה386,000413,00027,000106.99%99סה"כ תקבולים

386,000409,00023,000105.96%סה"כ תשלומים

386,000409,00023,000106%סה"כ כללי04,0004,000עודף )גרעון( השנה

הפרש 

כספי

הפרש 

כספי
תקבולים

אחוז 

ביצוע
תשלומים

אחוז 

ביצוע



 

206 
 

 נספחים 

 פורמט התקציב האחיד  –נספח א' 
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 " מתוך פורמט דוחות כספיים אחיד 3"טופס  –' בנספח 
 

 


