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 . נתונים כללים על הרשות המקומיתפרק א

 שיפוי חמעמד מוניציפלי ושט .1

 על הגבול הבינלאומי עם לבנון. המועצה המקומית נמצאת ברמת הגולן 
כשטח  רלבנון )הקו הכחול(, חלק משטח הכפר מוגד-לאחר סימון הגבול ישראל

 לבנוני.
 מוניציפליים לשני חלקי הכפר. םשירותיהמעוצה המקומית מעניק 

  של הרשות הינו מועצה מקומית, והיא שייכת למחוז הצפון. יהמוניציפלמעמדה 
 .1953-, על פי צו המועצות המקומיות )ב( תשי"ג1975המועצה הוקמה בשנת 

  דונם. 2,400 -של הישוב כ יהמוניציפלשטחו 
 

 מספר התושבים ומספר בתי אב .2
תושבים, דרוג סוציו  2699הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הינו מספר התושבים לפי 

 .2אקונומי 
 בתי אב. 418 מספר בתי אב למגורים

 
 שם ראש המועצה ומועד תחילת כהונות .3

יושב ראש המועצה המכהן הוא מר פתאלי אחמד, אשר נבחר לאחרונה בבחירות 
 עמד יחיד.ו, היה מ30/10/2018שהתקיימו ביום 

 אחרי הבחירות. מידהוא החל את כהונתו 
 

 מספר הסגנים לראש הרשות בשנת הדוח וכיום, בשכר ובתואר. .4
 לראש המועצה יש סגן אחד בתואר, אין סגנים בשכר.

 
 מספר חברי המועצה .5

חברים כולל ראש המועצה, והם נבחרו בבחירות האחרונות  7מספר חברי המועצה הוא 
 .הבקואליציהמועצה  , כל חברי2018 חודש אוקטוברשהתקיימו במועצה ב

 
 ועדות ברשות .6

לות מכהנים בוועדות הפעי 10/2018חודש ב האחרונותהמועצה שנבחרו בבחירות  יחבר
 לפי הפירוט הבא:

 
 2019מספר התכנסויות בשנת  מספר חברים שם הוועדה

 1 4 *  וועדת הנהלה
 1 3 וועדת ביקורת
 10 3 וועדת מכרזים

 0 3 וועדת קניות
 1 3 וועדת חינוך

 1 3 וועדת חירום
 3 5 וועדת הנחות

 0 3 וועדת התנגדויות
 0 3 וועדת מניעת אלימות

 
חלק מהוועדות הקיימות ברשות התכנסות פחות ממה שנקבע בחוק, כמו וועדת הנהלה 

וועדת מניעת אלימות שלא -שהתכנסה פעם אחת, וועדת קניות, וועדת התנגדיות ו
 התכנסו כלל.

 
בנוסף לכך, חלק מוועדות חובה לא קיימות במועצה, להלן רשימת וועדות חובה שאינם 

 במועצה:
 וועדה מקומית לתכנון ובניה

 וועדת ביטחון
 וועדת לאיכות הסביבה

 וועדה למאבק בנגע הסמים
 וועדה לקליטת עליה

 וועדת תמיכות
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 וועדת חקלאית
 וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

 קעות ומבניםוועדה להקצאת קר
 

 מוסדות חינוך .7
תלמידים בתחום שיפוטה של הרשות  713לומדים כ  2019-2020 תש"פבשנת הלימודים 

 בהתאם לפירוט הבא:
 

 מס' תלמידים שם המוסד החינוכי
 63 גני ילדים חובה

 329 בי"ס יסודי אלע'ג'ר
 321 בי"ס תיכון מקיף ע"ש סלמאן חטיב

 713 סה"כ
 

 הרווחהפניות למחלקות  .8
 

 התיקיםמספר  סוג שירות
 30 מפגרים

 15 אלמנות וחד הוריות
 25 משפחות אסירים

 91 זקנים
 40 חולים

 75 ילדים ונוער
 29 נכים

 15 18צעירים +
 23 מחלות נפש

 343 סה"כ
 

 2018מועד פרסום בעיתונות של הדוח לתושב לשנת  .9
 בעיתון מקומי. 30/8/2019ביום  2018המועצה פרסמה את הדוח לתושב לשנת 

 

 פרטים על וועדת הביקורת .10
 

 הערות לא כן פרטים מס"ד
 האם בחרה הרשות ועדת ביקורתא. 1

 
   כן

ההועדה הוקמה לאחר הבחירות    ?מתי הוקמה ועדת הביקורתב.
 10/2018בחודש 

 
 האם ועדת הביקורת דנה בדוחות הביקורת שהכין:ג.

 מבקר הפנים
 משרד הפנים

 המדינהמבקר 

 
 
 ןכ

 
 לא

 
 ל.ר.

 
 אין מבקר פנים במועצה

 
 לא הייתה ביקורת מבקר המדינה

   כן האם הרכב בוועדת הביקורת בהתאם לחוק 2
האם הועדה הגישה המלצות למליאת הרשות לדוח  3

 הביקורת של:
 מבקר הפנים
 משרד הפנים

 מבקר המדינה

 
 
 

 כן

 
 

 לא
 

 ל.ר.

 
 

 אין מבקר פנים במועצה
 

 ביקורת מבקר המדינהלא הייתה 
האם ועדת ביקורת מנהלת מעקב אחר תיקון  4

 הליקויים ויישום המלצות הביקורת שהעלה:
 מבקר הפנים
 משרד הפנים

 מבקר המדינה

 
 
 

 כן

 
 

 לא
 

 ל.ר.

 
 

 אין מבקר פנים במועצה
 

 לא הייתה ביקורת מבקר המדינה
האם מועצת הרשות המקומית קיימה דיון בדוחות  5

 שנערכו ברשות ובהמלצות ועדת הביקורת?הביקורת 
   כן



 רמועצה מקומית ע'ג
 2019ביקורת מפורט לשנת  חדו"

 26מתוך  6עמוד 

 

 

 

 עיקר ממצאי הביקורת. בפרק 

לא התגלו ליקויים מהותיים חדשים שיש להצביע עליהם בפרק ב' מעבר לליקויים שנמצאים 
 בפרק ג' ובגוף הדוח.
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 מעקב אחר תיקון ליקויים. גפרק 

 

תוקן/לא תוקן/תוקן  הליקוי
 חלקית

 ארנונה ומים
 לא תוקן ארנונה תוספות לנכסים קיימים.הרשות אינה מחייבת ב -1
הרשות לא ערה סקר נכסים כלשהו. לטענת המועצה כוחות  -2

הצבא אינם מאפשרים לשמאים להיכנס לחלק הצפוני של 
 הישוב, ולכן למעה לא ניתן לערכו סקר זה.

 לא תוקן

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
 לא תוקן מועסק ברשות מבקר פנים בניגוד לצו המועצה המקומית.לא  -3
מועסקים ברשות קרובי משפחה מדרגה ראשונה של נבחרים  -4

 ועובדים בכירים.
 לא תוקן

הפרדת תפקידים במועצה לקויה. לטענת המועצה הדבר נובע  -5
 מקוטנה של הרשות.

 לא תוקן

 מערך השכר והעסקת עובדים
אינן מאוישות: מבקר פנימי, חלק מהמשרות הסטטוריות  -6

 מהנדס.
 כמו כן לא מינתה המועצה יועצת לקידום מעמד האישה.

 חלקית תוקן

 נושאים אחרים
 לא תוקן .2018ועדת ההנהלה וועדת חינוך לא התכנסו בשנת  -7
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 תחומי פעילות שבוקרו השנה. דפרק 

 התקציב הרגיל 1ד.

התבסס על שנה קודמת בתוספת מקדמים והתאמות הרשות הנדרשות  2019התקציב לשנת 
 להתייעלות.

, ואושר על ידי משרד 24/12/2018אושר בישיבת המועצה ביום  ₪אלפי  19,000התקציב ע"ס 
 . 4/2/2019הפנים ביום 

, התקציב אושר על ידי ₪אלפי  19,745התכנסה המלאה לאשר עדכון תקציב ע"ס  14/03/2019ב 
 .19/6/2019הפנים בתאריך משרד 

 (2לטופס  7)נספח  2019השוואה בין הביצוע לתקציב לשנת  2ד.
 

 תקבולים
 

 הערות % הסטיי הפרש 2019ביצוע  2019תקציב  פרק
19 6,042 6,886 844 13.97% 1 
46 4,000 4,793 793 19.83% 2 

 
 

 תשלומים
 

 הערות % הסטיי הפרש 2019ביצוע  2019תקציב  פרק
61 2,329 2,947 618 26.53% 3 
81 4,566 5,171 605 13.25% 4 
96 3,886 4,885 999 25.71% 2 

 

 

 .10%מעל  הושיעור הסטיי ₪אלפי  500מעל  ההטבלה כוללת סטיי

 להלן הסבר המועצה לסטיות:

נק ע, המעוצה לא ידעה על מ₪אלף  800בסוף השנה התקבל מענק תיקון עיוותים על סך  -1
 התקבל רק בעת העברת הכסף.מקום, המידע 

 במקביל. 96ופרק  46הסטייה נובעת משימוש מעבר לצפוי, כתוצאה נוצרה סטייה בפרק  -2
בחודש אוקטובר גזבר המועצה יצאה לפנסיה, כתוצאה מתשלומי פדיון חופשות, ימי  -3

 מחלקה, מענק פרישה ומענק הסתגלות העלות קפצה באופן משמועתי.
 ים והסעות תלמידים )סטייה במקביל בהכנסה(.הסטייה מורכבת מתוכנית ניצנ -4
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שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים כנגזרת משכר מנכ"ל הרשות  2ד.
 2019המקומית שהתקבלו במהלך שנת 

 להלן רשימת העובדים הסטטוטוריים במועצה:

 

 :משרות סטטוטוריות לא מאוישות במועצה

 מבקר פנים: .1
נכון למועד ערכית הדוחות המועצה טרם מונה מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 

 למועצה.
 להלן הצעדים שהמועצה נקטה לצורך איוש המשרה:

המועצה פרסה מכרז חיצוני לקבלת מבקר פנים אשר העלות שלו  2017בשנת  .א
וועדת המכרזים התכנסה ובחרה  23/7/17, ב 2017שנת תוקצבה בתקציב 
 במועמד לתפקיד.

, 2/2011בשל חששות של אי עמידה במבחן ניגוד העניינים בהתאם לחוזר מנכ"ל 
 המועמד לא נכנס לתפקיד בפועל.

המועצה פרסמה מכרז חיצוני פעמיים, אך כל המתמודדים לא  2018במהלך שנת  .ב
 עמדו בתנאי הסף.

פנימי וממונה על תלונות  המועצה פרסמה מכרז למבקר 27/6/19תאריך ב .ג
הציבור, התקבלו כמה מועמדים והוועדה בחרה מועמד אשר היה אמור להתחיל 

 .2020עבודתו בתחילת 
 והמועצה יצאה למכרז חדש. בשל אי הסכמה על תנאי ההעסקה, המועמד פרש  .ד
ה לאייש מבקר נכון לשנה המבוקרת, ועד למועד הכנת הדוח, המועצה  לא הצליח .ה

 (6, ג.3) ליקוי ג.פנים. 
 

 יועצת לקידום מעמד האישה: .2

 המועצה פרסמה מכרז פנימי לתפקיד יועצת למעמד האישה. 18/2/2019בתאריך  .א
 למכרז לא ניגשו מועמדות כלל. .ב

 

מזכיר

 /

 מנכ"ל

 גזבר
יועץ 

 משפטי
 מבקר מהנדס

ממונה 

על 

תלונות 

 הציבור

מנהל 

מחלקת 

 החינוך

יועצת 

לקידום 

מעמד 

 האישה

רופא 

 וטרינרי

האם המשרה 

 מאויישת
V V חיצוני חיצוני X X V X X 

לגבי עובדים 

המועסקים 

בתפקידם לאחר 

האם  – 1.1.2000

העובד נבחר 

 במכרז לתפקידו ?

    כן כן כן כן  

האם היקף 

המשרה תואם את 

היקף המשרה 

 שפורסם במכרז ?

    כן כן כן כן  
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מעסיקה יועצת לא נכון לשנה המבוקרת, ועד למועד הכנת הדוח, המועצה  .ג
 (6)ליקוי ג. למעמד האישה.

 

 המועצה:מהנדס  .3

המועצה פעלה למינוי מהנדס דרך קבלת אישור נחיצות משרה  2018במהלך שנת  .א
ואושר  1/7/18מועמד אשר חתם על חוזה ב  ופרסום מכרז בהתאם ובחירות

 .14/8/18במשרד הפנים ב 

 םרש, המועצה יצאה למספר מכרזים פנימייהמהנדס פ 2019בתחילת שנת  .ב
יגשו מועמדים, או שהמועמדים לא עמדו וחיצוניים, אך בכל המכרזים או שלא נ

 .בתנאי הסף
)ליקוי  הנדס.במעוצה לא מועסק מנכון לשנה המבוקרת, ועד למועד הכנת הדוח,  .ג

 (6ג.

 
 שינויים במשרות סטטוריות:

 

 :המועצהמון לראש משרת א .1

 .חבעת ישיבת מליאת המועצה ביקש ראש המועצה למנות את ע 28/9/17ביום  .א
 כעוזרו ומנהל לשכתו.

נחתם חוזה העסקה בין המועצה לעוזר, והחל ממועד המועצה  5/11/17ביום  .ב
 בהתאם לחוזה שנחתם. 35%שילמה לפי דירוג דרגה 

משכר בכירים,  30%התקבל אישור משרד הפנים לחוזה האישי לפי  8/2/18ביום  .ג
 ולפי האישור הזה המועצה עודכן השכר.

, המכתב 8/2/18בתאריך התקבל מכתב תיקון לאישור שיצא  23/6/19 בתאריך .ד
 .35%ל  30%מתקן אחוזר שכר בכירים מ 

 .35%העובד קיבל שכר לפי חוזה בכירים  2019החל משכר יוני  .ה
 

 גזבר/מזכיר המועצה: .2

 .2019אוקטובר  חודשסוף ב לפנסיה יצא 1974גזבר המועצה שמכהן משנת  .א
 .25/9/19לתפקיד גזבר בתאריך  המועצה פרסמה מכרז .ב
מינוי הוועדה על ידי משרד  התעכבכתוצאה מתקופת החגים בחודש אוקטובר,  .ג

 הפנים.
למכרז  מועמדהחל מחודש נובמבר מונה ממלא מקום גזבר עד תום הליכי בחירת  .ד

 שפורסם.
 כי לא היו ליקויים שעלו בביקורת. יצוין .ה

 

 

 לא נוספו עובדים בכירים שמשכורתם נגזרת משכר מנכ"ל. 2019בשנת 
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 יתרות חוב נבחרים ועובדים 3ד.

, בהתאם לביקורת שנערכה נמצא כולל ראש המועצה 10/18חברי המועצה נבחרו בחודש  נבחרים:
ששני חברי מועצה היו חייבים ביתרת חוב מים וחשמל בחוב לא מהותי אשר שולמו עד חודש 

 .2020ינואר 

בביקורת שנערכה לחובות עובדי המועצה נמצא שאין חובות לעובדים, פרט  :ופנסיונרים עובדים
 .2020לעובד אחד בסכום לא מהותי אשר שולם עד חודש ינואר 
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 הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית 4ד.
 .2019 -ו 2018לפי הצהרת הרשות, לא בוצעו הקצאות מקרקעין בשנים 

 בנוסף לכך לא קיימת במועצה וועדת הקצאות שהינה וועדת חובה.

רג'רמועצה מקומיתשם הרשות המקומית:
האם רשות איתנה?

האם היו הקצאות מקרקעין בתקופה הנבדקת?

כלליסעיף בנוהלמס"ד

נתונים כלליים
סעיף 3ועדת הקצאות:

מספר חברי ועדת הקצאות1
מספר ישיבות בשנים 2018 ו 22019
האם חברים בועדה נושאי המשרה/בעלי התפקידים הבאים:3

לאמנכ"ל/מזכיר הרשות או נציגו שהוא עובד הרשות3.1
לאגזבר או נציגו שהוא עובד הגזברות3.2
לאיועץ משפטי או נציגו שהנו עובד לשכה משפטית ברשות3.3
לאמהנדס  או נציגו שהנו עובד מחלקת ההנדסה3.4
לאמנהל מחלקת נכסים או העובד האחראי על תחום הנכסים3.5

נוכחות יועץ משפטי:4
לאהאם יועץ משפטי נכח בכל הישיבות?4.1
אם לא - מספר הישיבות בהם לא נכח יועץ משפטי4.2

סעיף 4תבחינים:
לאהאם נוסחו תבחינים?5
לאהאם מועצת הרשות המקומית אישרה את התבחינים?6
7dd/mm/yyyy תאריך אישור התבחינים
לאהאם פורסמה בעיתונות הודעה בדבר קיום תבחינים?8
9dd/mm/yyyy תאריך הפרסום

סעיף 10ספר הקצאות
לאהאם קיים ספר הקצאות?10
לאהאם ספר ההקצאות פתוח לעיון הציבור?11

נתוני המדגם:13
תאור המקרקעין13.1

סוג המקרקעין - מבנה, קרקע וכיו"ב
dd/mm/yyyy תאריך ההקצאה

סעיף 5)ה(תקופת הקצאה מקורית
תקופת הארכה 1

האם התקבלה חוות דעת יחידה מקצועית להארכה 1?
תקופת הארכה 2

האם התקבלה חוות דעת יחידה מקצועית להארכה 2?
סעיף 2האם הקרקע נכללת בפרוגרמה?

סעיף 10האם המקרקעין רשומים בספר ההקצאות?
סעיפים 8, 11נדרש אישור השר להקצאה?

פרטי הגוף לו נערכה ההקצאה:13.2
שם הגוף 

צורת התאגדות משפטית
תחום פעילות

תחום פעילות "אחר"
רישום כחוק - אישורים:

אישור רישום כמלכ"ר לצרכי מע"מ
אישור ניהול תקין

הליך הקצאה - תהליך אישור ההקצאה:13.3
סעיף 7אהליך הקצאה מקוצר?

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

סע' 1,7)ב(,7א)א(פרסום האפשרות להקצאה בעיתון בשפה הערבית/אחרת - פרסום ראשון
סע' 1,7)ב(פרסום רשימת הבקשות בעיתון ארצי - פרסום שני
סע' 1, 7)ב(פרסום רשימת הבקשות בעיתון מקומי פרסום שני

סע' 1, 7)ב(פרסום רשימת הבקשות בעיתון בשפה ערבית/אחרת - פרסום שני
סעיף 6טופס בקשה כולל את כל המסמכים הנדרשים

סע' 7)ו(,7א)ג(מועצת הרשות אישרה את ההקצאה?
dd/mm/yyyy תאריך אישור מועצת הרשות להקצאה
ברשות איתנה - האם החלטת המועצה פורסמה באתר?

סעיף 11האם בקשה מיוחדת להקצאה מיידית פחות מ 3 חודשים?
האם זכויות החכירה לטובת הסוכנות היהודית?

סעיף 8חוזה13.4
האם קיים חוזה

סעיפים 8)ג( ו-)ד(האם החוזה כולל התחייבות לפיתוח את הקרקע?
dd/mm/yyyy תאריך אישור יועץ משפטי לחוזה

dd/mm/yyyy תאריך אישור מועצה לחוזה
האם אושר ברוב חברי המועצה - כולל אלו שלא נכחו בישיבה

dd/mm/yyyy תאריך אישור שר הפנים לחוזה
dd/mm/yyyy תאריך חתימת החוזה

הערות
מספר הערה

לא
לא
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 בדיקה בנושא ארנונה 5ד.

 

 נוהל רישום נכס חדש ושינוי סיווג לנכסים קיימים:

 .ברשות המקומית לא קיים נוהל כתוב לרישום נכס חדש 

  חדש לאחר בדיקה עם הרשות נמסר שהיות ומדובר ביישוב קטן, הרשות מודעת לכל בית
 וכל שינוי שמתחרש בתחומי השיפוט של הרשות.

  ביוב, המועצה מודעת לכל בית אב םחשמל, מימכיוון שהרשות מספקת גם שירותי ,
 במערכת הגבייה. כרטיסוביקש להתחבר לשירותים שנזכרו ופותחת לו שנבנה 

  המועצה מבקשת מכל אדם שרוצה להתחבר לרשת החשמל להמציא למועצה מדידה
 ממודד מוסמך המפרש את שטח הבית ושימושו.עדכנים 

 .המועצה מינתה מנהל ארנונה אשר עוקב אחרי כל נושא חיוב הארנונה 
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 למערכת הגבייה )לא מגורים( 2019נכסים חדשים שנרשמו בשנת 
 קליטת נכס חדש -. בדיקה בנושא ארנונה  5פרק ד 

 קליטת נכס חדש  

מספר   
הנכס 

במחלקת 
 הגביה

תאור מילולי 
 של הנכס

מקור 
המידע 

של 
מערך 

הגביה 
 לנכס זה

גודל 
הנכס 

במערך 
הגביה 

 במ"ר

האם 
גודל 

הנכס 
מתאים 
לרשום 
במקור 

 המידע?

תאריך 
תחילת 
פעילות 
במערך 
 הגביה

האם 
תאריך 

מתאים 
לרשום 
במקור 

 המידע?

קוד 
התעריף 
שנקבע 

לנכס 
 זה 

תאור קוד 
 התעריף

האם 
קוד 

התעריף 
מתאים 

לאופי 
השימוש 

 בנכס?

מספר 
סיווג 
הנכס 

במערך 
 הגביה

תאור 
סיווג 

הנכס כפי 
שסווג 

במערך 
 הגביה

האם 
סיווג 
הנכס 

מתאים 
לסיווג 

הראשי 
הנכון 

בנספח 
 א'?

מבנה לגידול  1269 1
 בעלי חיים

זוהה 
 בסיור

מבנים  801 כן 1/1/2019 כן 150
לגידול 

בעלי 
 חיים

מבנה  12 כן
 חקלאי

 כן

זוהה  משרדים/מסחר 1277 2
 בסיור

משרדים  202 כן 1/1/2019 כן 25
שירותים 

 ומסחר

משרד,  2 כן
שירותים 

 ומסחר

 כן

קרק.תפ.  1263 3
 לגידול בעלי ח

זוהה 
 בסיור

קרקע  802 כן 1/1/2019 כן 750
תפ. 

לגידול 
בעלי 
 חיים

מבנה  12 כן
 חקלאי

 כן

מלאכה  1267 4
 ותעשייה

זוהה 
 בסיור

כל שטח  600 כן 1/1/2019 כן 250
הבנוי) 

מבנים, 
 מתקנים

בית  6 כן
 מלאכה

 כן

זוהה  מחסנים 1252 5
 בסיור

מחסנים  101 כן 1/1/2019 כן 54
 ומבני עזר

 כן נכס אחר 13 כן
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 2019נכסים שבוצע להם סיווג בשנת 

 .2019בוצע סיווג נכסים בשנת המועצה, נמסר על ידי מחלקת הגבייה שלא  לבבדיקה מו

  סיווג לנכס קייםשינוי   
מספר הנכס   

במחלקת 
 הגביה

תאור מילולי של  
 הנכס

קוד 
התעריף 
הקודם 
שנקבע 

 לנכס זה 

תאור קוד 
 התעריף הישן

מקור 
המידע של 

מערך 
הגביה 
לשינוי 
 נכס זה

הסיבה 
לשינוי 
תעריף 
 החיוב

קוד 
התעריף 

החדש לנכס 
 זה

תאור קוד 
התעריף 

 החדש 

האם קוד 
התעריף 

החדש 
מתאים 

לאופי 
השימוש 

 בנכס?

 הערות

1                     
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 בדיקת נספח א בדוח הביקורת המפורט:

 לא נמצאו סיווגים שגויים שהצריכו תיקון.

 

קוד   
תעריף 

 הארנונה

האם  תאור קוד תעריף הארנונה
הקוד 

מופיע 
בצו 

 הארנונה

האפיון 
אליו שוייך 

 -הנכס 
סייוג 
 ראשי

תאור אפיון 
הנכס כפי שסווג 

 במערך הגביה

האם 
האפיון 

אליו 
שוייך 

 הנכס נכון
 כן מבנה מגורים 1 כן בתי מגורים 100 1
 כן נכס אחר 12 כן מחסנים ומבני עזר 101 2
למעט שימוש למטרת  -מרתף  102 3

 מגורים ומסחר
 כן מבנה מגורים 1 כן

מוסדות ציבור וממשלה  200 4
ומסדות אחרים שאינם למטרת 

 רווח

משרד, שירותים  2 כן
 ומסחר

 כן

תחנות דלק )כולל שטח הקרקע  201 5
 שבשימוש התחנה(

משרד, שירותים  2 כן
 ומסחר

 כן

משרד, שירותים  2 כן משרדים שירותים ומסחר 202 6
 ומסחר

 כן

מסעדה, בית קפה, קיוסק, חנות  300 7
חממכר מאפים, בית מאפה וכל 

 אוכל אחר ומשר אחרבית 

משרד, שירותים  2 כן
 ומסחר

 כן

מחסן המווה יחידה הפרדת  301 8
מבית עסק ומשמש לאחסנה 

 בלבד

משרד, שירותים  2 כן
 ומסחר

 כן

ספורמרקט, מינימרקט או כל  302 9
 חנות אחרת

משרד, שירותים  2 כן
 ומסחר

 כן

מרפאה, מכון/מוקד רפואי  400 10
 פרטי ובית מרקחת

משרד, שירותים  2 כן
 ומסחר

 כן

כל השטח הבנוי  501 11
)מבנים,מתקנים, מחסנים, 

 סככות וקנצרוקציות(

 כן תעשיה 4 כן

לכל  -דוכנים וקיסקים ניידים  502 12
 דוכן בשנה

 כן תעשיה 4 כן

 כן תעשיה 4 כן בתי בד, טחנת קמח 503 13
בתי מלאכה, חרושת. כל השטח  600 14

הבנוי )מבנים, מתקנים, 
 מחסנים, וקונצרוקציות(

 כן בית מלאכה 6 כן

קרקע תפוסה לתעשיה ומלאכה  701 15
 (כל יתרת שטח הקרקע בנכסס(

 כן קרקע תפוסה 8 כן

קרקע תפוסה למטרת עסק  702 16
 ולכל צורך אחר

 כן קרקע תפוסה 8 כן

אדמה חקלאית, פלחה, מרעה  703 17
 לדונם

 כן קרקע תפוסה 8 כן

 כן מבנה חקלאי 12 כן מבנה חקלאי 800 18
 כן מבנה חקלאי 12 כן מבנים לגידול בעלי חיים 801 19
 כן מבנה חקלאי 12 כן קרקע תפוסה לגידול בעלי חיים 802 20
נכסים אחרים, כל נכס שלא  900 21

 פורט לעיל
 כן נכס אחר 13 כן
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 בדיקה מיוחדות ונושאים אחרים 6ד.

 .2019-2018טבלת שטחים וגביה לשנים  –נספח א'  6.1ד.
 מצורף לדוח נספח א'.

 

 נתונים על מערכת הארנונה ברשות: 6.2ד.
 נכסים. 846במערכת הארנונה מטופלים 

 .120 היה 31.12.2019מספר חשבונות המשלמים החייבים עד 
 .₪אלפי  823במאזן( מגיע ל  1לטופס  2סכום חובות הארנונה של התושבים )לפי נספח 

 .לא התקבלו נתונים לגבי נכסים חייבי ארנונה אשר נרשמו לגביהם הערות בטאבו
 

 ניהול חייבים ארנונה: 6.3ד.
 מצורף לדוח נספח ג'.

 

 :הנחות ארנונה 6.4ד.
 נערכה בדיקת הנחות ארנונה בהתאם לנהלי הבדיקה שנקבעו על ידי האגף לביקורת.

 לא נמצאו ליקויים.
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  'אנספח 

 2019דוח הביקורת המפורט לשנת  
גידול    % -השינוי ב    סה"כ חיוב באלפי ש"ח   חיוב משוקלל למ"ר בש"ח   שטחים באלפי מ"ר   סוג הנכס

)קיטון( 
שטחים 
באלפי 

 מ"ר

גידול   
)קיטון( 
שטחים 

 % -ב 

     חיובבסה"כ  בחיוב משוקלל למ"ר   2018   2019   2018   2019   2018   2019    

                                          
 2.8%   1.49   2.6%   (0.2%)   1,857   1,905   34.68   34.61   53.56   55.06   מבנה מגורים

                                         מגורים שאינם בשימוש
 13.1%   0.11   9.8%   (2.9%)   54   60   68.08   66.10   0.80   0.90   משרדים שירותים ומסחר

                                         בנקים וחברות ביטוח
     DIV/0!       0.10#       7       69.47       0.10   תעשיה

                                         בתי מלון
 (94.3%)   (13.82)   (83.9%)   180.7%   241   39   16.43   46.14   14.66   0.84   מלאכה

         0.5%   0.5%   14   14   2.22   2.23   6.21   6.21   אדמה חקלאית
     DIV/0!       0.60#       7       11.17       0.60   קרקע תפוסה

                                         קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
                                         קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים

                                         חניונים
     DIV/0!       2.50#       8       3.12       2.50   מבנה חקלאי

                                         מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס:
                                         דונם 1דונם ועד  0.2לכל מ"ר שמעל 
                                         דונם 2דונם ועד  1לכל מ"ר שמעל 
                                         דונם 2לכל מ"ר שמעל 

                                         מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס:
                                         דונם 10בשטח של עד 

                                         דונם 300דונם ועד  10לכל מ"ר שמעל 
                                         דונם 750דונם ועד  300לכל מ"ר שמעל 
                                         דונם 750לכל מ"ר שמעל 

                                         קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית:
                                         דונם 10בשטח של עד 

                                         דונם 300דונם ועד  10לכל מ"ר שמעל 
                                         דונם 750דונם ועד  300לכל מ"ר שמעל 
                                         דונם 750לכל מ"ר שמעל 

                                         אדמת בניין
     DIV/0!       14.50#       226       15.61       14.50   נכסים אחרים

 7.3%   5.48   4.6%   (2.5%)   2,167   2,265   28.80   28.07   75.23   80.71   סה"כ
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נספח ג' ניהול חייבים

סך חובמקריםסך חובמקריםסך חובמקריםסך חובמקריםסך חובמקריםסך חוב
חלק יחסי 

מקריםמסכום החוב
טווח החובות:

 ₪ 0 - 2,0009                   11                 -                -                -                -                 -                 -                 3                    2                    12                  1.5%13                  

2001-500037                 11                 6                   2                   16                 14                  5                    1                    46                  11                  110                13.4%39                  

5000-25000137               17                 40                 5                   169               19                  60                  6                    256                30                  662                80.4%77                  

25,000-50,000-                -                -                -          -                -                 -                 -                 39                  1                    39                  4.7%1                    

                 -0.0%                 -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                -מעל 50,0000

183394671853365734444823100%130סה"כ חייבים:

80.4%                662               662מגורים

15.6%                128               128תעשיה ומלאכה

0.0%                 -                -בתי מלון

בתי עסק 
1.7%                  14                 14למינהם

מבנים ציבוריים 
ומשרדי ממשלה

-                -                 0.0%

2.3%                  19                 19שונות

100.0%                823               823סה"כ חייבים:

00.00%בטיפול עו"ד

ה
ארנונ

ם
חייבי

ה
סוגי 

באלפי שקלים חדשים

שם הרשות המקומית
סה"כמעל שנה 7שנה 7 שנה 3-6שנה קודמתשנה שוטפת
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 השתתפות בתקציב הג"א: 6.5ד.
 

וכלל ארצי, הצעה זו נחתמה על ידי ראש המועצה, המועצה הכינה הצעת תקציב הג"א מקומי 
 הגזבר, מנהל מדור חירום ובטחון והממונה על המחוז.

 .5,101, הביצוע בפועל עמד ע"ס ₪ 123,147ע"ס  ההיית 2019הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 

 14,461, הביצוע בפועל עמד ע"ס ₪ 15,263ע"ס  ההיית 2019הצעת תקציב הג"א כלל ארצי לשנת 
₪. 

 מצורף בעמוד הבא. – 2019להלן טבלאות הג"א לשנת 
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2,645מספר תושביםע'ג'רשם רשותא.

האם קיבלת הצעת 
תקציב הג"א בפורמט 
זה חתום לפחות ע"י  

גורם כל שהוא, 
הרשות, הג"א או 

שניהם

כן

תקצוב לפי סעיףמס"ד
הנחיות

תקצוב בהצעה 
החתומה

תקציב בספרי 
הרשות

ביצוע בפועל 
בפרק 723

ביצוע המופיע 
בסעיף אחר 

)בגיליון 
"פירוט 

בסעיף אחר"(

סה"כ ביצוע 
כולל הרשום 

בפרקים 
אחרים

הפרש בין ההצעה 
החתומה לביצוע 

בפרקי 723

הפרש בין 
ההצעה 
החתומה 
לביצוע 

בפועל כולל 
בסעיף אחר

123456=4+57=4-28=6-2

1
כח אדם- יש לציין בהערות את מס המשרות בטופס 

66
               -                        -                        -                     -                     -                    -                                   -                  -   

 26-             26-                              0                     -                   0                    27                    27                    27              תחזוקה, תיקונים וחומרים2

   -                  -                                   -                    -                     -                     -                        -                        -               שיפוץ מקלטים3

 70-             70-                                -                    -                     -                   70                    70                    40              רכש מערכות4

 6-               6-                                 5                     -                   5                    11                    11                    11              ביטוח ופרסום5

 16-             16-                                -                    -                     -                   16                    16                    16              רכישת ערכות מיגון אישיות6

   -                  -                                   -                    -                     -                     -                        -                        -               תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות7

   -                  -                                   -                    -                     -                     -                        -                        -               תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות8

 118-           118-                            5                     -                   5                    123                  123                  93              סה"כ הג"א מקומי9

 1-               1-                                 14                 14                  15                    15                    16              השתתפות בהג"א ארצי10

 119-           119-                            20                   -                   20                  138                  138                  109            סה"כ כללי11

ב.

חתימת ר' נושאמס"ד
רשות כן/לא

חתימת גזבר 
כן/לא

חתימת קב"ט/ 
מנהל מדור 

חירום ובטחון     
  כן/לא

חתימת 
הממונה על 

המחוז 
במשה"פ 

כן/לא

חתימת 
מפקד המחוז 

כן/לא

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

הביקורת(
כןכןכןכןכן

2
הצעת תקציב חתומה ע"י כל בעלי התפקידים )שנה 

כןכןכןכןכןנוכחית(

ג

כמות עפ"י נושאמס"ד
פער לתקןכמות קיימתתקן

241410ציוד מיגון אישי לעובדי הרשות1

ד.

ביטוח יעודי נושאמס"ד
לציוד כן/לא

ביטוח במסגרת 
ביטוח כללי של 

הרשות כן/לא

האם הביטוח 
משעובד לפקע"ר 

כן/לא

האם הרשות 
חתמה על נספח ח 

בהתאם לחוזר 

לאלאכןלאביטוח1

ה.

נתון  עזר נושאמס"ד
הערותאם לא, מדוע ?כן/לאלניצול 

כןהתראת ניצולניצול תקציב הג"א מקומי בלבד ליעודו1

כןהתראת ניצולהאם תקציב כ"א מנוצל ליעודו2

ו.

סעיףמס"ד

הפרש בין 
תקציב 
בהצעה 
החתומה 

לבין תקציב 
בספרי 
הרשות

כח אדם1

תחזוקה, תיקונים וחומרים2

שיפוץ מקלטים3

רכש מערכות4

ביטוח ופרסום5

רכישת ערכות מיגון אישיות6

תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות7

תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות8

סה"כ הג"א מקומי9

(0)השתתפות בהג"א ארצי10

(0)סה"כ כללי11

הערות

הערות

הסבר הגזבר

בדיקה תקציבית בנושא הג"א מקומי לשנת 2019 - באלפי ₪

הערות

הערות
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 השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי: 6.6ד.
 
 

דוח כספי  דוח רבעוני הנושא
 מבוקר

הסבר  הפרש
 מספר

   14/01/2021 29/02/2020 תאריך הגשת הדוח למשרד הפנים
 1 652 2,814 2,162 סה"כ רכוש שוטף

 2 160 160 0 הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו
 1 644 4,378 3,734 סה"כ התחייבויות שוטפות

 1 658 3,891 3,233 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 4 (1) 1,193 1,194 עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 4 0 918 918 חייבים בגין אגרות והיטלים

 4 (1) 252 251 עומס מלוות
 - 0 2,191 2,191 כולל הנחות הכנסות מארנונה

 4 1 8,201 8,200 סה"כ שכר
 - 0 114 114 פרעון מלוות

 4 3 52 49 הוצאות מימון
 4 (1) 10 11 עודף שוטף

 3 78 2,862 2,784 סה"כ תקבולים בתב"בר בשנת הדוח
 3 64 4,840 4,776 סה"כ תשלומים בתב"ר בשנת הדוח

 
 הסבר:

 אחרי הגשת הדוח הרבעוני. מיםרישוהשלמת כתוצאה מ ההפרש נוצר. 1
י א. ההפרש נוצר כתוצאה מרישום הכנסות לקבל במשרד חינוך, והצגת כרטיסי אשר2

 בהכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו בדוח המבוקר.
 למת רישום הכנסות/הוצאות בתב"רים.הש .3
 הפרשי עיגול. .4
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 :אחריםנושאים  6.7ד.
 

 תב"רים: 6.7.1ד.

 כללי: .א
, ובמקביל הרשות קיבלה הכנסות ₪אלפי  4,840בשנה המובקרת המועצה הוציאה סך של 

 . ₪אלפי  2,861סך של 
 תב"רים מאוזנים. 4במהלך השנה המבוקרת המועצה 

 

 בדיקת עודפים וגרעונות סופים בתב"רים: .ב
היה בהם תנועות במהלך שנת אשר לא גרעון סופי ללא נמצאו תב"רים עם לא בבדיקה 

2019. 
 

 סטייה מהתקציב מאושר: .ג
 בבדיקה לא נמצאו תב"רים עם סטייה מהתקציב המאושר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חיוב נכסים חדשים 6.7.2ד.
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, המועצה החלה לחייב בארנונה גם 2012/8מועצה  בישיבת, לפי החלטה 2012החל משנת  .א
 נכסים שניבנו במשך השנה.

כי רוב הבניה בכפר הינה ללא היתר וללא תכנית מאושרת ע"י גופי התכנון,  ההעובדבשל  .ב
קליטת נכס חדש במערך הגביה נעשה כאשר בעל הנכס בא לבקש חיבור הנכס לרשת 

 החשמל.
 פעולת החיבור ואספקת החשמל לתושבים נעשה ע"י המעוצה. .ג
ואז מחברת את הנכס המועצה דורשת מבעל הנכס להמציא תכנית מאושרת ע"י מהנדס  .ד

 לחשמל ורושמת אותו במערכך הגביה.
 בנוסף לאמור לעיל המועצה אינה מחייבת בארנונה תוספת לנכסים קיימים.  .ה

 

 משק החשמל: 6.7.3ד.

הרשות לקחה על עצמה את אספקת החשמל לתושבים כולל כל העלויות של אחזקת רשת  .א
 החשמל.

תעריף גבוה מהתעריף בו רוכשת הרשות מחייבת את התושבים בחשמל שהם צורכים ב
 את החשמל מחבר החשמל.

בנוסף הרשות מחייבת את המתחברים החדשים באגרה שסוכמה קבוע ללא קשר לגודל 
 הנכס.

 הרשות לא רושמת בספריה את ההכנסה וההוצאה של עלות תאורת הרחובות. .ב
את עלות אחזקת רשת החשמל על ידי  בתוכוהתעריף בו מחויבים התושבים כולל  .ג

 המועצה.
 :2019 -ו 2018החשמל בשנים  להלן נתונים כספיים לגבי משק .ד

 
 – 2019שנת  

 ₪אלפי 
 – 2018שנת 

 ₪אלפי 
 3,457 4,322 קניית חשמל מחברת החשמל

 412 563 שכר ואחזקה –עלויות חשמל אחרות 
 3,869 4,885 סה"כ עלויות חשמל

 4,128 4,792 חשמל מהתושביםהכנסות מגביית 
 259 (92) במשק החשמל עודף/גרעון

 
 :2019 -ו 2018החשמל לשנים  קלהלן נתונים כמותיים קוו"ט לגבי מש .ה

 
אלפי  - 2019שנת  

 קוו"ט
אלפי  - 2018שנת 

 קוו"ט
 7,590 9,459 קניית חשמל מחברת החשמל 

 6,025 6,977 מכירת חשמל לתושבים
 491 520 תריכת מוסדות
 815 815 תאורת כבישים

 7,331 8,312 סה"כ צריכה
 259 1,147 פחת –הפרש מהכנות הנרכשת 

 3% 12% הפרש באחוזים
 

 

 

 

 

 

 :המיםמשק  4.6.7ד.
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בנוסף למשק החשמל הרשות מנהלת משק המים והביוב לתושבים, ולא התחברה עם  .א
 תאגיד מים וביוב.

הראשון מקור טבעי מנהר חצבאני אשר היא מקבלת את המים לתושבים משני מקורות,  .ב
 שומרת את המים במאגר שלה, כמות המים תלויה בגשמים בעונה וגורמים שונים.

 המקור השני הוא רכישת מים מחברת מקורות.
 :2019 -ו 2018להלן נתונים כספיים לגבי משק המים בשנים  .ג

 
 ₪אלפי  – 2018שנת  ₪אלפי  – 2019שנת  

 994 167 קניית מים מחברת מקורות
שכר  –עלויות מים אחרות 

 ואחזקה
301 391 

 1,385 468 סה"כ עליות מים
הכנסות מגביית מים 

 מהתושבים
975 1,425 

 40 507 עודף במשק המים
 

 :2019נתונים כמותיים לגבי משק המים לשנת  ןלהל .ד
 
 2019שנת  

 150,265  שאיבה ממקור טבעי
 28,910 קניה ממקורות

 179,175 סה"כ
 154,292 מכירה לתושבים
 21,373 מכירה למוסדות

 1,513 אחר
 177,178 סה"כ מכירה

 1,997 פחת
 

 

 

 :סקר בקרה פנימי 5.6.7ד.

 של מערך הבקרה הפנימית של הרשות, לא נמצא ממצאים שמחייבים התייחסות. בסקר

 :דוח מבקר המדינה 6.6.7ד.

 .2019המדינה לשנת מועצה מקומית ע'ג'ר לא נטלה חלק בדוח מבקר 

 סטיות בשכר: 6.7.7ד.
 

 הסבר סיטה 2018סכום  2019סכום  סעיף
הגידול נוצר בשל שינוי בדרגה לכמה  16.52% 1,846 2,151 שכר חינוך

 עובדים ללא כל שינוי במספר המשרות
הגידול כתוצאה מעדכון הסכם דירוג  20.07% 304 365 שכר רווחה

 משרותלעו"ס ללא כל שינוי במספר 
שכר יתר 
 המשרות

 שני עובדיםמפרישת הגידול כתוצאה  29.83% 3,326 4,318
 בעלי וותק ארוך
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מספר תושבים שנה קודמת

מספר תושבים *

מספר משקי בית

20192018נכסים%ביצוע %2018ביצוע 2019תקציב 2019הכנסות

2,8142,469רכוש שוטף9,0889,32544.87%8,28741.59%הכנסות עצמיות

4,1855,842השקעות3,8053,82618.41%4,28321.49%השתת' משרד החינוך

השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות5403721.79%4712.36%השתת' משרד הרווחה

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל2703721.79%920.46%השתת' משרדי ממשלה אחרים

גרעון סופי בתב"ר6,0426,88633.14%6,79334.09%מענקים ומלוות

2,760782גרעונות זמניים נטו בתב"ר19,74520,781100.00%19,926100.00%סה"כ

9,7599,093סה"כ

%ביצוע %2018ביצוע 2019תקציב 2019הוצאות
20192018התחייבויות6,0255,68527.37%4,62524.16%משכורות ושכר כללי

4,3782,064התחייבויות שוטפות8,2049,20044.29%9,02747.16%פעולות אחרות

)***(2,0262,15110.36%1,8469.64%שכר חינוך
4,1885,846קרן לעבודות פיתוח ואחרות2,5403,02014.54%2,78414.54%פעולות חינוך

קרנות מתוקצבות3103651.76%3041.59%שכר רווחה
1,1931,183עודף מצטבר בתקציב הרגיל4921840.89%3892.03%פעולות רווחה

עודפים זמניים נטו בתב"ר34520.25%430.22%מימון
9,7599,093סה"כ1141140.55%1250.65%פרעון מלוות

19,74520,771100.00%19,143100.00%סה"כ

20192018

252349עומס מלוות לסוף שנה10783עודף בשנת הדוח

20192018

%20192018 הגרעון השוטף  מההכנסה

381360יתרת חוב לתחילת השנה% הגרעון הנצבר מההכנסה

2,3192,237חיוב השנה%1.21%1.75% עומס המלוות מההכנסה

)567()523(הנחות ופטורים שניתנו%21.07%10.36% סך ההתחייבויות מההכנסה

העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה7,6967,232הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

2,1772,030סך לגביה3838מספר משרות ממוצע

1,6681,649גביה בשנת הדוח

509381יתרת חוב לסוף השנה

314314חובות מסופקים וחובות למחיקה

823695סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים20192018

20%28%אחוז גביה מהפיגורים )*(973)782(עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה

90%94%אחוז גביה מהשוטף )*(2,8621,358תקבולים במהלך השנה

77%81%יחס הגביה לחוב הכולל )*(4,8403,113תשלומים במהלך השנה

3535ממוצע ארנונה למגורים למ"ר)782()2,760(עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים*נכון לחודש אוקטובר 2019

2,647

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2,699

418

שטח שיפוט )דונם(

דירוג סוציואקונומי 

מאזן

2,400

2


