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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט ח11דו

 כלליים נתונים- א' פרק

 שיפוט ושטח מוניציפלי מעמד .1א.

 .1974 בשנת הוקמה המועצה .11 מקומית מועצה 11 הוא הרשות של המונציפאלי מעמדה

 דונם. 7,200 פני על משתרע המועצה של השיפוט שטח

 האב בתי ומספר התושבים מספר .2א.

 הוא 2016 אוקטובר לחודש נכון לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי התושבים מספר

 דצמבר לחודש נכון אב בתי 3,242- הגביה מחלקת נתוני לפי האב בתי ומספר תושבים 11,694

.2016 

 המועצה ראש .3א.

 .1411112013 מיום כהונתו תחילת ריאן, סאלח מר תינו המועצה ראש

 ובתואר בשכר המועצה לראש הסגנים מספר .4א.

 בשכר. סגן במועצה איו

 בלב.ד בתואר כסגנים מכהנים טאהא נביל ומר היבי מוזרק מר

 המועצה חברי מספר .Sא.

 חבר התפטר 2016 שנת במהלן המועצה. ראש כולל חברים 13 תינו המועצה חברי מספר

 .במקומו אחר ונכנס אחד מועצה

 המועצה וועדות .6א.

 : במועצה שמונו העיקריות הוועדות להלן

 ישיבות}-4ל (התכנסה מכרזים. ועדת 1-

 ישיבות) 2 ל- (התכנסה תמיכות. ועדת 2-

 ישיבות). 5 ל- התכנסה הנחות.( ועדת 3-

 ישיבות). 1 ל- .(התכנסה ביקורת וועדת 4-
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת-מפורט ח 11דו

חינוך מוסדות  .7א.

הלימודים לשנת נכון בהם התלמידים ומספר המקומית במועצה החינון מוסדות רשימת להלן 

 :תשע"ז 

התלמידיםמספר  החינוכי המוסד סוג 

חובה טרום גנים  8 263

חובה גני  6 192

ביניים חטיבת  1 669

תיכון  1 583

יסודיים ספר בתי  4 1,431

טיפולי גן  1 11

נוער לקידום יחידה  1 70


תלמידים.  3,219כאבול המקומית ברשות לומדים הכל בסך 


 :המקומיתלרשות מחוץ שונים חינון במוסדות הלומדים תלמידים  257ישנם בנוסף 

טכונלו'ג נתב<  •
 ,:~ו עיוני נתיב 


רווחה למחלקת פניות  .8א.


 :להלן הנושאים לפי פניות  704כ- הכל בסך הרווחה מחלקת ידי על טופלו  2015בשנת 

פניות 161 וסיעוד זקנה 

פניות 119 פיזיות ומגבלות נכויות 

פניות 105 שכלי ופיגור נפש מחלות 

פניות 5 מוכות נשים 

פניות 38 וסמים אלכוהול 

פניות 12 במשפחה אלימות 

פניות 53 אוטיות ממחלות הנובעות בעיות 

פניות 21 במוצקה נוער 

פניות 2 ילידם התנהגות ובעיות חינון 

פניות 12 בודד מהיות הנובעות בעיות 
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט ח 11דו

 (המש}ך- רווחה למחלקת פניות .8א.

פניות 23  כלשתי קבועה מסגרת ללא נערים

פניות 69  נמוכה הכנסה רמת

פניות 4  בעצמו לטפל יכול שאינו בודד

פניות 3  מקצועית הכשרה חוסר

פניות 5  מעבודה הכנסה חוסר

פניות 6  תעסוקתית יציבות העדר

פניות 2  דיור בעיות

פניות 12  הילדים בין יחסים בעיות

פניות 1  אישיות בעיות

פניות 3  ותקילת הסביבה עם מעורערים יחסים

פניות 13  מעצראומאסר

פניות 8  במשפחה משכול הנובעות בעיות

פניות 5  אם תפקוד בעיות

פניות 8  אב תפקוד בעיות

פניות 14  ילדים הורים ביחסי בעיות

 המבקרים החשבון רואי של האחיד מהדוח סטייה .9א.

 בסך המסופקים החובות להיקף לב תשומת הפניית נרשמה הכספיים הדוחות על הדעת בחוות

 .31/12/2016 ליום המועצה של החייבים יתרת כל מסן 58% כ- המהווים ח,11ש אלפי 15,367

 מלווה. חשב לרשות מונה 01/01/2016 ביום כן כמו

 2015 לשנת לתושב הדוח של בעיתונות פרסום מועד .10א.

 כשבעה אלאתיחאד), <עיתון .27104/2017 בתאריך בעיתונות פורסם 2015 לשנת לתושב הדוח

 .הכספי הדוח חתימת לאחר חודשים

 מלווה חשב .11א.

 הרשות. של מלווה כחשב לוי משה מר את הפנים משרד מינה 01101/2016 ביום

 עד תינו המינוי הרשות. של מלווה כחשב סלאימת איאד מר את הפנים משרד מינה 01/06/2016 ביום

 .31/01/2018 ליום
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט ח11דו

 המקומית ברשות ביקורת וועדת על פרטים .12א.

הערות לא כן /נוהל נושא  מס"ד

 10/12/2013 ביום
 ביקורת, ועדת מונתה

 בכמה דנה הוועדה

 נושאים.

כן  ועדת הרשות בחרה א-האם

 ביקורת?

 ביקורת? ועדת הוקמה ב-מתי

 דנה הביקורת ועדת ג-האם

 : שהכין הביקורת בדוחות
 הפנים מבקר

 הפנים משרד

 המדינה מבקר

1 

כן  הביקורת בוועדת הרכב האם

 לחוק. בהתאם

2 

לא  המלצות הגישה הועדה האם

 לדוח הרשות למליאת
 של: הביקורת

 הפנים מבקר

 הפנים משרד

 המדינה מבקר

3 

לא  מנהלת ביקורת ועדת האם
 הליקויים תיקון אחר מעקב
 הביקורת המלצות ויישום

 שהעלה:
 הפנים מבקר

 הפנים משרד

 המדינה מבקר

4 

לא  הרשות מועצת האם

 בדוחות דיון קיימה המקומית

 ברשות שנערכו הביקורת

 ? הביקורת ועדת ובהמלצות

5 
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת
- מפורט ח11דו

 השנה בביקורת שהועלו העיקריים הממצאים
- ב' פרק

 הפיתוח תקציבי ביצוע

-1 

-2 

 פיתוח לעבודות לקרן שהועברו שקלים אלפי 208 של בסך מענקים בעודף רים 11 תב 5 נמצאו

 .)14 עמוד .6.2 ד. פרק (ראה .]249-16[ להנחיות. בניגוד

 במהלן שקלים אלפי 642 כ- של סכום מסויים בפרוייקט בניה עבודות לקבלן שלמה הרשות

 לאישורו. ברשות האחראים הגורמים ידי על אושר לא שהחשבון אף על 2016 שנת

 .)18 עמוד .3.2.3 .ד פרק (ראה

 והתקשרויות כספי דיווח רישום.

[222-16] 


 (ראה ]221-16[ חודשים. 7 של באיחור 2017 באפריל פורסם 2015 שנת בגין לתושב הדוח

 .)31 עמוד .2.5.6 ד. פרק

 הרגיל התקציב ביצוע

 אלפי 300 בסך תמיכות נתנו כן כמו . תמיכות למתן התבחינים את כלל אישרה לא המועצה
 .)20 עמוד .4 .ד פרק (ראה ]250-16[ התבחינים. שאושרו מבלי n11 ש

8 
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת-מפורט ח 11דו

ליקויים תיקון אחר מעקב-ג' פרק 

תוקן~ הליקוי 
 tלאתקון 

חלקית תוקן 

ומים ארנונה 

תוקןלא   1 .ותיקיםאזרחים חוק בגין הפנים ממשרד שיפוי דרישות הגישה לא המועצה 

תוקןלא  סקרהעדר  .2007בשנת לאחרונה שנערך נכסים סקר על התבססה המועצה  2 

את כוללים הארנונה חיובי האם לבדוק למועצה מאפשר אינו מעודכן נכסים 

סיווג ונכונות המחויבים השטחים נכונות לרבות ארנונה, חייבי הנכסים כל 

 .הנכסים 

הרגיל התקציב ביצוע 

תוקןלא   3 .בחוקהקבועהמועד לאחר הרגיל התקציב את אישרה המועצה 

תוקןלא  חובותמסך  38%בכ- בארנונה והסתכמו נמוכים היו במועצה הגביה שיעורי  4 

הארנונה. 

הפיתוח תקציבי ביצוע 

תוקן לאוכן העבודות. מבצעי של הזמנים בלוח עמידה על הקפידה לא המועצה  4 

שנקבעו הביצוע במועדי פיגור בגין עבודה מבצעי על קנסות הטילה 

בהסכמים. 

תוקן  5 .שהסתיימותבר"ים לסגור נוהגת לא המועצה 

תוקןלא  ח 11שאלפי  1,249בסך בהוצאות בחריגה בוצעו רגילים בלתי תקציבים  6 

 .המאושרתהתקציבית מהמסגרת 

תוקןלא  משרדיםבנייר בניית לצורך ח  11שאלפי  429בסך מקרקעיו רכשה המועצה  7 

הפנים. משרד אישור וללא תב"ר הקמת ללא העצמי לשימושה 

חייבים 

תוקןלא  שלבסך קשהשגבייתם ואחרים מסופקים חובות ישנם המועצה הערכת עפ"י  8 

החייבים). מכלל  57 %-כ( li!.Iאלפי -14,957כ

תוקןלא  מסוגבפיגור חובות לגביית מספיקים אכיפה באמצעי נקטה לא המועצה  9 

והיטלים. מים עסקים, ארנונה 

תוקןלא   10 8בכ-ביוב מהיטלי שנובעים חובות לגבית מהלך שום עשתה לא המועצה 

האיזורי הביוב תאגיד לטיפול החובות להעברת מסכימה ולא שקלים מליוני 

גביתם. ללא החובות להתיישנות מסייעת ובכך 
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט ח11דו

 פנימית וביקורת בקרה מנגנוני

תוקן לא  הביקורת ועדת בפני לדיון הובאו לא 2011-2015 לשנים המועצה מבקר דוחות

 .המועצה ובמליאת

11 

תוקן לא  באיכות פוגע הדבר ברשות, תחומים במספר ראויה תפקידים הפרדת איו

 במחלקות. השוטף בטיפול משמעותי לפיגור וגורם השירות

12 

 עובדים והעסקת השכר מערך

תוקן לא  לא היעדרות המאפשר באופן עובדים נוכחות בקרת על הקפידה לא הרשות

 מבוקר לא באופן שכר ותשלום מבוקרת

13 

 תוקן

 חלקית

 חלק שלגבי 2014-2015 בשנים חדשים עובדים של רב מספר העסיקה המועצה

 ולנבחרים המועצה ליו"ר ביחס מהותי ענינים ניגוד לכאורה קיים מהם ניכר

 אחרים.

14 

תוקן לא  וזאת המועצה מבקר ולא המועצה מזכיר הוא הציבור תלונות על הממונה

 הרשויות חוק להוראות בהתאם לכן מיוחדים טעמים הציגה שהמועצה מבלי

 .-2008ח11תשס הציבור), תלונות על (ממונה המקומיות

15 

 אחרים נושאים

תוקן לא  פעלו לא וביקורת תמיכות, הנחות, מכרזים, ועדות למעט המועצה, ועדות

 המבוקרת. בשנה

16 

 והתקשרויות כספי דיווח /רישום

תוקן לא  הערות לטובתה נרשמו ולא האחוזה בספרי נכסיה את רשמה לא המועצה

 אזהרה.

17 
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת-מפורט ח 11דו

השנה שבוקרו פעילות תחומי -'דפרק

הרגיל התקציב -•1•ד

ואישורה תקציב הצעת (הכנת הפנים משרד הנחיות על בהתבסס הוכן  2016לשנת המועצה תקציב 

במועצה. השונות המחלקות בצרכי ובהתחשב  2015לשנת הביצוע נתוני על התבסס וכן במועצה} 

ביום המועצה, מליאת י  11עואושר שקלים אלפי  62,292בסך הסתכם  2016לשנת התקציב 

 .2110612016ביום הפנים במשרד הצפון מחוז ממונה ידי ועל  ,28/03/2016

כפי אלה לסטיות וההסברים המועצה של הרגיל בתקציבה שנמצאו המהותיות הסטיות להלן 

 :ממנהשנתקבלו 

 2016בשנת הביצוע לביו  2016תקציבביו מהותיים שינויים  •1.1•ד

ה סטיהפרש  2016ביצוע  2016תקציב הסבר 

~ 

28.62% 3,444 15,478 12,034 1 

18.10% 1,123 7,327 6,204 2 

3,706.67% 556 571 15 3 

18.57% 545 3,480 2,935 4 

15.93% 468 3,406 2,938 5 

18.80% 503 3,179 2,676 6 

20.19% 1,576 9,380 7,804 7 

570 570 8 

ח 11שאלפי ח 11שאלפי ח 11שאלפי 

תקבלוים: 

כלליים מענקים  19

רווחה  34

רגילים לא תקבולים 

תשלומים: 

כללי מנהל  61

תברואה  71

תרבות  82

רווחה  84

מלוות פרעון כולל ביוב מפעל  97
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט ח 11דו

 לסטיות: המועצה הסברי להלן

 כלליים מענקים .1

 בתקציב. נכלל שלא מיוחד פעמי חד מענק שקלים מליון 2.6 של סך קיבלת המועצה

 רווחת .2

 תן עלית יש כן על שמבצעת לפרוייקטים בהתאם מתקציבה חלק ומקבלת עובדת הרווחת מחלקת

 .למתוכנן מעבר פרוייקטים בוצעו 2016 בשנת לתקצוב. ביחס בהכנסות ותן בתוצאות

 רגילים לא תקבולים .3

 והביוב תמים תאגיד ידי על מלוות במיחזור שמקורם פיתוח לעבודות מקרן מתקבולים נובע תתפרש

 התאגי.ד ידי על 2016 ב- ששולמו בתשלומים מדובר שפרעם. סובב

 כללי מנהל .4

 לקוי. תיקצוב

 תברואת .5

 בתקציב. ביטוי קיבלו שלא האשפה פינוי בעלויות גידול

 תרבות .6

 חינוך. עם יחד נרשמות התכנסות פרוייקטים. יותר החשבון בשנת בוצעו התרבות במחלקת גם

 רווחת .7

 לעיל. 2 תסבר ראה

 מלוות פירעון כולל ביוב מפעל .8

 בלתי כהכנסה נרשם 2016 בשנת התאגיד ידי על שבוצע המלוות פירעון סכום- לעיל 3תסבר ראה

 ביוב. מלוות פירעון בסעיף ותוצאת רגילת

 לתחזית בהתאם ולא לקויה בצורה נבנה התקציב כי מראים ההסברים כי מציינת הביקורת

 התקציב הבאה "בשנה : המועצה תגובת מדוייק. שנתי תקציב להכנת מאומצת ולעבודת מדוייקת

 וצים''·7חאי7ויתחשבבכ יותר מדןייק יחיה
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט דוח

 רגיל הבלתי התקציב .2•ד

 כללי 1.2ד.

 .3 לטופס 1 ובנספח 3 בטופס הכספיים בדוחות נכללו רגילים הבלתי התקציבים על פרטים
 בלתי תקציבים נבדקו חדשים, רגילים בלתי תקציבים של הפעלתם מועדי נבחנו הביקורת, במסגרת

 רגילים בלתי תקציבים ונבדקו לכן, קודם או השוטפת בשנה כספית תנועה חיתה לא שבהם רגילים

 בתב"רים סופיים עודפים ןןאו בגרעונות הטיפול נאותות נבחנה בנוסף, תקציבי. או1ו מימוני בגרעון

 רגילים, בלתי תקציבים בשלושה מעמיקה ביקורת ונערכה נוצלו, שטרם מענקים ביתרות והטיפול

 בהמשך. כמפורט

 )2015 משנת שהועברו רים 11תב (כולל רגילים בלתי תקציבים 41 ב- טיפלה המועצה הדו"ח בשנת
 נכסים : הבאים התקציב לסעיפי מתייחסים התב"רים מרבית ח.11ש אלפי 72,207 של כולל בתקציב

 ותרבות. וחינוך ציבוריים

 שקלים אלפי 1,498 של כולל בגירעון נסגרו 11 שמתוכם רים 11 תב 21 החשבון בשנת סגרה המועצה

 מאוזן. כשהוא נסגר אחד ותב"ר שקלים אלפי 519 של בעודף שנסגרו רים 11תב 9 ועוד

 תב"ר. כל לגבי כללית סקירה מקבלת אשר המועצה מליאת ע"י מאושרים להיות אמורים התב"רים

 הממונה. לאישור מועברים הם מכן לאחר רק

 מועבר המענק ומוסדות. מבנקים הלוואות ממשלתיים מענקים הנם בתב"רים התקבולים רוב

 המועצה. הוראת לפי לספק ישירות נעשית ההעברה לעיתים התב"ר. להתקדמות בהתאם למועצה

 : הדוח בשנת רים11התב פעילות ריכוז •2.2•ד

 : ש"ח) (באלפי הדוח בשנת התב"רים פעילות ריכוז להלן

 ליום ביצוע
31112/2016 
4=3-2+1 

 תבוורים

 שנסגרו

 2016 בשנת
3 

 במהלך ביצוע
 2016 שנת

2 

 ליום ביצוע
01101116 

1 

18,943 33,816 4,571 48,188  תקבולים כ11סה

21,546 33,816 4,111 51,251  תשלומים סה"כ
(2,603) - 460 (3,063)  נטו זמני (גרעון) עודף

 : רים11בתב סופיים וגרעונות עדופים .3.2•ד

 עם נסגרו רים 11תב 11 סופי). גרעוןןעודף עם 20 (מתוכם רים 11תב 21 המועצה סגרה החשבון בשנת

 עודף עם שנסגרו רים 11תב 9 ו- שהסתיימו בתב"רים סופי לגירעון שקלים אלפי 1,498 בסך גירעון

 פיתוח. לעבודות לקרן שנסגרו שקלים אלפי 519 בסך
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט דוח


הפנים: במשרד הממונה אישור לפני הופעלו אשר תבר"ים .4.2 ד. 


 .הפנים במשרד הממונה אישור לפני שהופעלו חדשים תב"רים נמצאו לא הדוח בשנת


 : השנה במהלך תנועה ללא ים11תבר •S•2•ד


 .נסגרו לא ואשר השנה במשך תנועה חיתה לא בהם תבר"ים 3 נמצאו הביקורת עבודת במהלך

 (גרעון> יתרה התב"ר שם התב"ר מספר הסבר מספר

 ש"ח אלפי

 1861 (524) שכונה גנים שני בנית
 מערבית

(41) 2192  9 כביש תאורת
 3 ביניים חטיבת שיפוץ 229 (232)

 הרשות הסברי

 הסתיים. טרם- שוטף פרוייקט .1

 הבאה. בשנה ייסגר התב"ר .2

 הבאה. בשנה ייסגר התב"ר .3

 להנחיות בניגדו הפיתוח לקרנות שהועברו מענקים •6.2 ד.

 בניגוד פיתוח לעבודות לקרן שהועברו שקלים אלפי 208 של בסך מענקים בעודף רים 11תב 5 נמצאו
 בו). בפרק 1 ממצא (#ראה להנחיות.

11 D•  מחות" א D 7 חסכומ' וכן D'Jש חרבה מזח ות7 פע, חסר' D בתב~~ר' מדובר 11: הרשות תגובת

 מאושר מתקציב סטייה •7•2•ד

 : להלן כמפורט המאושרת, התקציבית למסגרת מעבר ההוצאות, בביצוע חריגות נמצאו

 התב"רים מס' החריגה הפרק

 שחרגו ש"ח אלפי

1 429 
2 45 
3 694 
2 81 

8 1,249 
==== 

 כללי מנהל

 ציבוריים נכסים

 חינוך

 תרבות
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 כאבלו מקומית מועצה


- 2016 שנת  מפורט דוח

 מיוחדות) <בדיקות רים11תב של ביצוע תהליכי ביקורת .8.2•ד

 המנהליים העבודה תהליכי ומעמיק יסודי באופך נסקרו רגיל הבלתי התקציב של הביקורת במסגרת

 כדי הביקורת, לתאריך ועד הפעלתם מתחילת 1להלך המפורטים התב"רים שלושה של והכספיים

 .תקינותם לוודא

 מאושר תקציב ום 1אלנוג ילדים גן בנית ך 11 תב

 מאושר תקציב תיכון ליד משולב מגרש ך 11תב

 מאושר תקציב אלכוד יסודי ספר לבית תוספת ך 11 תב

 התב"ר מספר1הנדרש הנוהל

 המימון מקורות וקביעת תקציבי אומדן הכנת

 הפנים ומשרד המועצה ע"י התב"ר אישור

 המתכנן עם ההתקשרות תקינות

 ותקינות לתקנות בהתאם מכרז עריכת

 במכרז הטיפול

 חוזה עריכת

 עבודה התחלת צו הוצאת

 צמוד פיקוח קיום

 ושינויים תוספות על בכתב הוראות מתך

 עבודה קבלת פרוטוקול

 זמנים בלוח עמידה

 הקבלן של וסופיים חלקיים חשבונות אישור

 יוקר תוספות לקבלך שולמו האם
 בחוזה שנקבעה הביצוע לתקופת מעבר
 פיגורים בגין קנסות הוטלו האם

 לסוגיהן ערבויות קבלת
 המאושר לתקציב המימון מקורות התאמת

 בגירעונות הטיפול ואופך מהתקציב חריגה

 אחרים ממצאים

 מקרא

v-תקין פורמט. 
 להערות. הפנייה-

 .רלבנטי לא-

.1
- 208
ח. 11 ש אלפי 2,591 -


.2
- 227
ח. 11 ש אלפי 1,486 -


.3
- 228 
ח. 11ש אלפי 2,212 
 -


228 227 208 


.1
v v v 


.2
v 1 v 


.3
v v v 


.4 

v v v 


.5
v v v 


.6
v v v 


.7
v v v 


.8
xx v v 

.9
xx v v 
.10
v v 1 
.11
v v v 

.12 


xx xx xx 
.13
xx xx xx 
.14
v v 2 

1 v v 
2 2 v 

.15 


.16 


.17
xx xx xx 

x 
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------------

 כאבלו מקומית מועצה

-
2016 שנת  מפורט דוח

 ום1אלנוג ילדים גו בנית-208 ר 11תב

 הערות א.

.1 

.2 

 לאחר ורק תקציביים, מקורות של זמינות אי בשל התארכה בפרוייקט הביצוע תקופת

 .המשיכה העבודה התנוון הגדלת

 ונואר בחודש רשותJ! נמסר חפרוווקט ;וו הרשות תגובת לפרוייקט. טיב ערבות נתקבלה לא

 J!ע !ןוקווום וJ!נתג אJ! כחJ!במח אשר שנח וףJ!בח 2017 בפברואר נערן חסופו והחשבון 2016

 •11טוב ערבות !ןבקש מקום מצאה אJ! הרשות כן

 : שווח) ובאלפי כספי ניתוח לתלו ב.

 סטיית
 1/1/2016 2016 31/12/2016 תקציב

 תקציבית

 תקציבית

 : התנוון מקורות

 החינוך משרד

 הרשות קרנות

 מקורות סהווכ

 : התנוון הוצאות
 קבלניות עבודות

 הוצאות סהווכ

 (גרעון) עודף

230 2,471 791 1,680 2,241 
(350) 350 

(120) 2,471 791 1,680 2,591 

(242) 2,349 543 1,806 2,591 

(242) 2,349 543 1,806 2,591 

122 122 248 (125) 
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת-מפורט דוח 

תיכוו ליד משלוב מגרש -227ר 11תב

הערות א. 

של לסך ח 11שאלפי  926של מסך התב"ר הגדלת את  021612014מיום במליאה אישרה הרשות  .1

1,486 
רק בוצעה הפנים למשרד ההגדלה בקשת שליחת כי מציינת הביקורת  .ח''שאלפי 

המחלקות ביו תקשורת חוסר יש כי בעבר ציינה הביקורת חודשים.  5של-עיכוב 2014בנובמבר 

לעיכובים. גורם והדבר 

מתקציב. לחריגה מימון מקור נמצא טרם  .2

 :ח)11שכבאלפי כספי ניתוח להלן ב. 

סטייה 
 1/1/2016 2016 31/1212016תקציב 

תקציבית 

 :התב~~ך מקורות 

רגיל תקציב 
ויכו טוטו השתתפות 

וספורט תרבות משרד 

ושיכון בינוי משרד 

ובניה לתכנון וועדה השתתפות 

מקורות סה"כ 

 :ך 11התבהוצאות 
קבלניות עבודות 

הוצאות סה"כ 

10 10 10 
(4) 196 196 200 

126 126 126 
(5) 795 795 800 

350 350 350 

(9) 1,477 1,477 1,486 

46 1,532 281 1,251 1,486 

46 1,532 281 1,486 

 )55כ )55כ (281)כגרעון) עודף 
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת -מפורט דוח 

אלנור יסדוי ספר לבית תוספת -228ר 11תב

הערות א. 

מהכנסות מהותי חלק קיבלה וטרם ההוצאות תקציב בכל כמעט השתמשה המועצה  .1

ר.  11בתבזמני לגרעון גרם הדבר הפרוייקט. 

כיבוי מערכת בענייו תפייס מפעל דרישות את בעלויות בחשבון לקח לא הפרוייקט תכנון  .2

למימחון מקור למציאת עד עוכבו כספים כן על  .4טופס בקבלת הכספים התניית וכן האש 

 :הרשותתגובת הכספים. יתרת את לקבל יהיה ניתן ואז האש לכיבוי המבנה הכנת עלויות 

חזזעדח חח<תר בקשתזבמסגרתבנ«ח תזספתתקצבחח<נזד משרד בתכנןן טעות ח<iוחו!::ויא 

• 11 ח<שן חח!וק וחן חחדש חח!ןק חן חמבנח7כ7חת«חס מצ<דו אשר אש מכב< א<שור דרשח

 :ש"ח){באלפי כספי ניתוח לתלו ב. 

סטיית 

תקציבית 

31/12/2016 
 2016
  1/1/2016תקציב 

(1,304} 
 638 638
  1,942תפייס מפעל 
(270} 
 270 

(1,574) 
 638 638
  2,212מקורות סה"כ 

 :התב"ר הוצאות 
(270} 1,942 1,942 2,212 קבלניות עבודות 

(270} 1,942 1,942 2,212 סה"כ הוצאות

(1,304) (1,304) (1,304} (גרעון) עודף 

הפיתוח בתקציב אחריםממצאים  .9.2ד.

חט"ב ליד ספורט אולם לבניית בפרוייקט בניה עבודות לקבלן שלמה הרשות כי מציינת הביקורת 

הרשות. מהנדס ידי על בכלל החשבון אישור ללא  2016שנת במהלך שקלים אלפי  642כ- של סכום 

 .)'בבפרק 2ממצא(#ראה 

נרשם ששו!ום חחשבזן חר<שזם ענ<ן 08/2017,7)חדזש Jח7אב<מ<ס אושר חחשבון 11:הרשות תגובת 

 :התב"ר מקורות 

הרשות קרנות 

חאמור חתש!וום 77כוחע!וו<ותאתמשקפ<סחדזחותו!וןכ  .2016שנת7שחכספ«סבדוחותכבר 
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט דוח

 הרשות מנכ"ל משכר כנגזרת בכירים עובדים ושכר סטטוטוריים עובדים .3•ד

 2016 שנת במהלך שהתקבלו המקומית


סטטוטוריים עובדים .1.3•ד 


 : הדוח למועד נכון הסטטוטוריות המשרות להלן

 . בכירים שכר %100- משרה %100 בהיקף המועצה גזבר	 )1(

 שכר %85- משרה %100 בהיקף הציבור תלונות על כממונה גם ומכהן המועצה מזכיר	 )2(

 . בכירים


 . בכירים שכר %75- משרה %100 בהיקף המועצה מהנדס )3(


 " בכירים שכר 40 %80- משרה %50 בהיקף פנים מבקר )4(


בכירים. שכר %60- משרה %100 בהיקף חינוך מחלקת מנהל )5( 


 .ודרגה דירוג לפי- משרה 20% בהיקף המועצה ויטויבו )6(


תפקידה בגין תוספת קבלה- משרה) 100% ב- מועצה <עובדת האישה מעמד לקידום יועצת )7( 

 פורסם וטרם זמנית עובדת תקן על תינה היועצת .ודרגה דירוג לפי-10% בהיקף כיועצת

 .המשרה לאייוש מכרז

 משרה והיקף שכר בדיקת .2.3•ד

 פרוטקולים ונערכו כדיו מכרזים המועצה קיימה במועצה הסטטוטוריים העובדים העסקת לצורך

 אדם לכח והאגף הפנים משרד ידי על אישורים ניתנו כי מצאה הביקורת .המכרזים ועדת בישיבות

 . כדין שכר את מקבלים עובדים אותם וכי , הסטטוטוריים העובדים להעסקת ושכר


בכירים בשכר המועסקים חדשים עובדים קבלת .3.3•ד 


 .בכירים בשכר המועסקים חדשים עובדים ברשות התקבלו לא 2016 בשנת
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת -מפורט דוח 

ציבור במוסדות תמיכות .4•ד

בשנת התכנסה הוועדה  .החוקדרישות את תואם והרכבה תמיכות וועדת הוקמה ברשות  .1

 .17/10/2016וביום  1810712016ביום בלבד ישיבות לשתי החשבון 

המועצה. במליאת לדיון כלל שהובאו תבחינים ואיו התמיכות לעניו תבחינים אין ברשות  .2
 .)'בבפרק 4ממצא(#ראה 

משרד ידי  7עשנקבעו א!וח חם כי ?דיון הובאו א7הרשותש!;ן חתבחינים  1:המועצה תגובת 

התמיכות''· וועדתדיי  7עאושרו והתמיכותהפנים 
הגורמים ולטענת קיימים תבחינים איזה התמיכות למגישי ברור לא כי מציינת הביקורת 
הפנים. משרד לתבחיני בהתאם וייבחן להגיש יכול אחד כל כי זה לעניו ברשות האחראים 

 .2410612016ביום כראוי פורסמה בעתונות הודעה  .3

שקלים.  300,000שלכולל בסכום א~ לעמותה אחת תמיכה הוענקה החשבון בשנת  .4

התקציב. אישור מועד לאחר בוצעה התמיכה העברת  .5

 .החשבוןשנת סוף דע הועברו שלא תמיכות היו לא  .6
העמותה. חשבון לזכות בנקאית בהעברה ישירות הועברה התמיכה  .7

של השימוש על מטעמה כמפקח מחמוד אבורר מן~ בה החשבונות מנהל את מינתה הרשות  .8

 .התמיכהבכספי העמותה 

שביצע. הפיקוח על דוחות הגיש לא המפקח 


?קדיום במרץ פוע!ות שחעמותח רואה הכפר וכ!;ן מחותי א 7הסכום  11:המועצה תגובת 


 .מסודרת"חעמותחכי חמראיםכספיים דוחותמועצח7והוגשו הספורט 

עיתון ודרך המועצה בבניין המודעות לוח דרך ברבים התמיכה על המידע את פרסמה הרשות  .9

למועד נכון לאוויר עלה וטרם זו בתקופה פעיל אינו הרשות אתר בכפר. הנפוץ אלסונארה 

הביקורת. 

 1ספרים ניהול אישור תקין, ניהול אישור בקשה,  :כוללים והם נבדקו התמיכה מסמכי  .10

חריגים. ממצאים תגלן לא העמותה. של אחרונים כספיים דוחות במקור, ניכוי אישור 

 :2016בשנת התמיכות ריכוז להלן  .11

 2016לשנת התמיכות ריכוז טבלת 

הפניהסכום שאושר סכום  תקציב מספר התמיכה סוג 1תחום

להערותבוועדה מוסדות  התמיכה 
בפועל נתמכים 

ש"חאלפי ש"ח אלפי  ש''ח אלפי 

 1300 300 300ספורט 

 1 300 300 300סהווכ 

 :לטבלההערות 
איו 

20 
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הפניה 

להערות 
סכום 

ששלום 
בניגדו 

להנחיות 

סכום 

התמיכה 

ששלום 
בפועל 

התמיכה 

שאושרה 

בהתאם 

לנוהל 

סוג נושאן

התמיכה 

הנתמך המוסד שם 

שווחאלפי  שווחאלפי  שווח אלפי 

1 300 300 0 ספורט א~ עמותה 

300 300 0 כ 11סה

"~ 
 2016לשנת  nתמ'כו nו~.P.ב'?i'~.[נדגם ט?.ילת 

•v "-'""~w.-.----"~~·'י-- ד~~'·י=~----~ :'~'~~ 

!כאבול חושות: שם 

 l'll'ל
ןונכהת םא 

ררבגRרוה רת'ת  3שאלה

הסכזנת זתס אהם  ,'כן"

הרבניוה l'l'סב הגדשן םאה םאה  אiם

mשייר' שהנה סםם mm ר.עוזנוהצ הדעוהרסזנ.זנינם  אהם 

לשחבןו גבץ סםם סםם mקזנ שיארה קמהצ.עות' וגר.שה 

וב.נק תיז.וחכ על s:נחrהל nנהצrור•ם ילrקבשת רנ.ד
לשונ.ףו לשא ןתזבעל  הגדשןתןנהכ  נוס•ף ביזן 

רבניוה~n !תכחונ  תןנהכ! פדrור! רתוןנהכ 

12 11 

כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת -מפורט דוח 

 Z016בשנת להנחיות בניגדו ששולמותמיכות 

 :לטבלההעוות 
ב בפרק 4ממצא ראה 

Zl 

1 



כאבלו מקומית מעוצה 

 2016שנת -מפורט דוח 

חוב יתרות  •sד. 

 3111212016ליום ציבור נבחרי חובות  •1.4•ד

 :2016בדצמבר -31לנכוו ציבור נבחרי חובות בגיר הרישום את הכוללים דוחות להלן 

אכיפתפעולות  החוב ג!ומק החוב 

שננקטו 

 )א( 2015-2016

סכום 

ח  11ש 

 9,864ארנונה 

מהות הנבחר שם 

החוב 

מ.ח. 

ד  11מס

1 

למועד נכון בהקדם. יוסדר שהעניו לו והובטח טלפונית הגזבר שוחח  2710412017ביום  )א(
החוב. שולם טרם  )08/2017(הכספיהדוח עריכת 

על הביקורת במהלך לה שנודע ורק החוב לגבית מהלך שום עשתה לא הרשות כי מציינת הביקורת 

החוב. לגבית תפעל מיוזמתה הגביה מחלקת כי הראוי מן החוב. לגבית בניסיונות החלה החוב קיום 

 •11השבועהקרןבאתהחובבמהן? .לסגור הבטיחאשר החייבעם ט.לפוניתשןחחנו  11:הרשות תגובת 

כי ולא התפטרותו לאור מהם אחד נמחק השנה חייבים, מועצה חברי שני היו קודמת :בשנה הערה 

חובו. פרעאת 

 31112/2016ליום רשות עובדי חובות  •2.4•ד

במלואם. כוסו החובות כל הביקורת למועד עד לעובדיה. בארנונה החובות כל מקזזת המועצה 

 :בנוסחמודפסת הודעה נשלחה  2016ינואר חודש של בתלוש 
ה 1יקרת 1עובד 11

 25/02ליום עד חובותיך להסדרת הגביה למחלקת לפנות מכבודך מבקשים 

שיקולנו." ולפי להסדירו נאלץ אחרת 

איו ולעובדים מדגם בדקה הביקורת ואכן החובות את לקזז השנית חיוב בתקופת החלה הרשות 

חובות. 

zz 



 כאבלו מקומית מועצה

-
2016 שנת  מפורט דוח

 אחרים ונושאים מיוחדות בדיקות .6.ד

 הגביה מערד .1.6.ד

 : מצ"ב

 2016.2015 לשנים וגביה שטחים טבלת- א נספח

 ברשות. הארנונה מערכת על נתונים- ב נספח

 בארנונה. חייבים ניהול- ג נספח

23 



 כאבול מקומית מועצה
 המפורט הביקורת לדוח א נספח

 2016 לשנת המפורט הביקורת דוח

 שטחים בסהווב

 וגביה שטחים טבלת- א נספח

 גידלו %• ב השינוי ש"ח באלפי חיוב סה"ב בש"ח למ"ר משקולל חיוב מוור בלאפי שטחים הנכס סוג
גידלו

(קיטון>
 (קיטון> בחיוב

 משוקלל 2016 201$ 2016 201$ 2016 201$
 באלפי חיוב

 למוור
 מוור

 שטחיםב

o/o • 

 מגורים מבנה

 בשימוש שאינם מגורים

 ומסחר שירותים משרידם

 ביטוח וחבחת בנקים

 תעשיה

 מלון בתי

 מלאכה

 חקלאית אדמה

 קרקעתפוסה

 שטח עתיר במפעל תפוסה קרקע

 אירועים לעריכת המשמשת תפוסה קרקע

 חניונים

 חקלאי מבנה

 אחרים נכסים

 כ סתוו

 הערה:

6.8% 26.29 8.1% 1.3% 12,902 13,948 33.20 33.62 388.60 414.89 

o/o (7.1) (0.35) (%5.8) 

(%0.6) 

1.4% 

0,.0 (0.6) 
330 

170 

311 

169 

66.80 

485.71 

67.76 

482.86 

4.94 

0.35 

4.59 

0.35 

16.1% 

(%19.8) 

(%40.8) 

1.2% 

3.45 

(0.74) 

(2.76) 

1.48 

17.6% 

(%36.9) 

2.1% 

1.3% 

6.6% 

0.9% 

727 

176 

485 

855 

111 

495 

33.85 

26.04 

3.80 

34.30 

27.75 

3.84 

21.48 

3.74 

6.76 

127.52 

24.93 

3.00 

4.00 

129.00 

(%5.8)
-
3.9% 

(3.61) 

23.76 

17.7% 

7.6% 

25.0% 

3.6% 

294 

15,084 

346 

16,235 

4.76 

24.52 

5.95 

25.41 

61.81 

615.20 

58.20 

638.96 

 נכסים. מתוספת כתוצאה השנה במהלך חל אשר ארנונה בחיובי הטבעי הגידול ואת הצמדה בשל המס בסכומי השינוי את כוללת ואינה השנה לתחילת נערכה והחיובים השטחים טבלת

24 
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 בו נספח

 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת- מפורט דוח

 במעוצה התושבים של הארנונה חובות היקף ניתוח

 המועצה. עובדי ע"י מנוהלת ברשות הגבייה מחלקת

 ונכסים אדמות עסקים, מגורים, מבני לרבות נכסים 4,050 מטופלים הארנונה במערכת

 אחרים.

 חקלאית קרקע ללא חשבונות 3,108 היה-31.12.2016ב החייבים המשלמים חשבונות מספר

 בארנונה. מחויבת שלא

 תושבים של נכסים על בטאנו אזהרה הערות בעבך) לא (גם 2016 בשנת רשמה לא המועצה

 מבוקר). לא .(נתון בארנונה החייבים

 שקלים אלפי 16,521 ל- מגיע 31.12.2016 ליום נכון התושבים של הארנונה חובות סכום

 הביקורת לדוח 1ג נספח ,ראה שקלים) אלפי 8,014 כ- בסך מסופקים חובות אומדן (כולל

 המפורט.

25 



סה"כ  7מלעשנהשנהו  3•6שנהקדומת שנהשוטפת שנה 

יחסי חלק כאבול מקומית מעוצה 

מקרים החוג מסכום חוב סךמקרים חוב סךמקרים חוב סךמקרים חוב סךמקרים חוב סךמקרים חוב סך

 :החובותטווח 
0-2,000li!J39764016024337650849631341821,1166.8%1,636 

:t2001-50001,2313441,0532792,570690211584101165,47533.1%1,487 
~ 

 5000-250008521298711313,3324989381223,3513679,34456.6%1,247.ג 
~ 

25,000-50,00012441240.8%4 

 50,0000118276126834622.8%6מלע

 2,4801,1132,0846536,3961,6981,2742444,28767216,521100%4,380חיייבם: סה"כ

 13,07113,07179.1%מגורים 

 1,2191,2197.4%ומלאתכ תעשהי 

 0.0%-מלון בתי 

עסק בתי ס 

 2712711.6%למינהם י! 
כ 

:t  ציבוריים מבנים

ממשלה ומשדרי  ~ ~ 

-0.0% 

 o/1,9601,96011.90שונות 

 16,52116,521100.0%חיייבם: סה"כ

1- 0.00%1 - c 

כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת -מפורט דוח 

חיייבם ניהלו ג' נספח 

חדשים שלקיםאבליפ 

ןס ו עו"ד ביטפלו 
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 כאבלו מקומית מועצה

-
2016 שנת  מפורט דוח

 ארנונה הנחות .2.6.ד

 תוצאות וכי לביקורת האגף ידי על שנקבעו הבדיקה לנתלי בהתאם ארנונה הנחות בדיקת נערכה

 .נפרד בדוח נכללו הבדיקה

 שקלים.' אלפי 7 כ- של בסכום מקרים-4ב כדיו שלא שניתנו בהנחות חריגות :נמצאו ממצאים
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כאבלו מקומית מועצה 


 2016שנת -מפורט דוח 


הג"א בתקציב השתתפות .3.6ד.


 2016לשנת התקציב  .מקומיא  11הגתקציב כן גם אושר הרשות של השנתי התקציב אישור במסגרת 


 .723בתקנה להנחיות בהתאם תינה התקציב הצעת שקלים.  151,975שלבסך הסתכם


 :חדשים)(בשקלים  723תקנה -מקומי א  11הגתקציב מהצעת נתונים להלן 

 •2016לשנת קמומי א11הגמושא יבת תקצייבוקרת 

 ~תשויבם מספררשות שם 

סיעף מס"ד 
בספרי קתציב קתוצב 

בופלע יבצעו 
משתור מספר

העתור 
 )66וד"ח (ליפ  mחרשהבצהע 

 99,01149,54765,8961בחאםד  1

2 
לקמיטם  723.42תקנה (כלול לקמטים חמורים חשמל, מבנים, ציוד, בקד, תזחקוה, 

17,000 
תיתלכים>  mריגלים

3 
 723.42תקנה (לוכל  ומפקmדמחסינם חמורים חשמל, מבנים, ציו,ד בקד, תקוזחה, 

3,600
נתפי> מוחסן גודיד מחןס 

לקמטים ישופץ  4

 16,000מיןוג ציוד  5

 m3,530פmמשצוהmאמביןומ  חתתשmפ(קתלוב) תולשם  6

יבטחו  7

 Z2,5002,911,834דרחב tvפרמוסים 8

 10,000פלעה nמרזכאתקזח  9

אמציעם  /צידו רכש  10

 151,97552,04768,8071ימוקמ הג"א הסווכ  11

 66,88465,00059,242ארצי חבג"א  השתתmפ12
 218,859117,047128,0491סה"כללכי  13

תחיתמ 

קב"טומנהל 
תחיתמ 

מקפד יתחתמ לע הממונה זגבר תחיתמ תחימתו' 
 mהעריחםור מודר נושא מס"ד 

ןבולא ןבולא  mרש
ובטחןו 

וןבלא המזוח מהזוח 

וןבלא 
וןבלא במשה"פ 

ןב ןב ןב ןב ןב  >mהנקיו(שתנ תהקפידים לעבי לכ ע"י ומה mתקציב הצתע  1

ןב ןב ןב ןב ןב נוכחתי) נשנה תהקפידים עבלי לכ ע"י ומהmתצקיב הצתע  2

נושא מס"ד 
עפ'י'  mמכ

העתור תלןק פער יקיתמ  mמכ
ןקת 

שלקים  1,600ערכהכל 1212הרשות בדיעלראישי מיגון צויד  1

מבסגתר יבטוח 
היבוטח האם 

נושא מ'ס'ד 
יידוע יבוטח

של יללב יבטוח 
משעודב 

העתור אחר יבוטח 
ןבולא לצידו 

וןבלא  mהרש
לקפע"י 
וןבלא 

לבוטיח זניח שסהכום טועתנ הרשות אל לא אל בטיוח  1

העתור  !אםאל,מודע וןבלא נושא מסוור 

ןב לעיודו מוקמי הג'יא תקצוב ניצול  1

לעיודו מנוצל כ"א קתציב אהם 2
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 כאבלו מקומית מועצה

 2016 שנת
- מפורט דוח

 השנתי לדוח הרבעוני מהדוח נבחרים נתונים ביו השוואה .4.6.ד

 מבוקר כספי דוח הרשות ידי על מרגש כן כמר מבוקר. בלתי רביעי, רבעון דוח הגישה המקומית הרשות

 וקיימים. במידת להפרשים, הרשות ותסברי מהדוחות נבחרים נתונים לתלן חשבון. רואת ידי על

 תסבר תפרש כספי דוח רבעוני דוח הנושא

 מספר מבוקר

 *****************31/03/2017 למשרד הדוח הגשת תאריך

 תפנים

 1)676(6,4945,818 שוטף רכוש סת"כ

 6431,0724292 שטרם מתוקצבות הכנסות

 נתקבלו

-5,20352021 תרגיל בתקציב מצטבר גרעון
--1,4981,498 בתב"רים סופיים גרעונות

 3)27(9,7399,712 שוטפות התחייבויות סת"כ

 4)27(9,4759,448 שטרם מתוקצבות תוצאות

 שולמו

---- תרגיל בתקציב מצטבר עודף

 26,11926,4603415 והיטלים אגרות בגין חייבים

 1,49210,2868,7946 מלוות עומס

-10,45710,4561 ללא כללית ארנונת הכנסות
 הנחות

-)1(34,73234,731 שכר סת"כ

 1,0301,6015717 מלוות פרעון

--353353 מימון תוצאות
---- שוטף גרעון

--342343 שוטף עודף
--4,5714,571 בתב"ר תקבולים כ11סת

 3,4614,1116508 בתב"ר תשלומים סת"כ
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 כאבלו מקומית מועצה

-
2016 שנת  מפורט דוח

 : להפרשים הרשות הסברי להלן

.1 

.2 

.3 

.4

.5 

.6 

.7 

.8 


 .הרבעוני הדוח אחרי שנרשמו פעולות


כרטיסי חברות אישור היה לא הרבעוני הדוח עריכת בעת האשראי. מכרטיסי ברובו נובע הפרש 

 .עודכן לא הסכום ולכן אשראי

 מהותי. אינו שהסכום לצייו יש הרבעוני. הדוח מועד לאחר שנעשו ורישומים התאמות

 .3 הערה ראה

 הגביח. במחלקת באיחור שנעשו ורישומים עדכונים

 חינה שההלוואה למרות והביוב המים לתאגיד שהוסבו מלוות רשמה לא הרשות הרבעוני בדוח

 הרשות. שם על

 ידי על שבוצעו הרשות של ביוב מלוות פרעון שקלים אלפי 570 של סך נרשמו לא הרבעוני בדוח

 הסכם). פי על לתאגיד שהוסבו ביוב (הלוואות והביוב. המים תאגיד

 הרבעונ.י הדוח הגשת לאחר ר 11בתב שנרשמו הוצאות
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כאבלו מקומית מועצה 

 2016שנת-מפורט דוח 

אחרים נושאים  S.6	.ד

הפנימי המבקר דוח  .S.6.1.ד

הביקורת וועדת וכן המועצה מליאת בחוק. לקבוע בהתאם דוחות האחרונות בשנים הגיש הרשות מבקר 

 .ליקוייםתיקון אחר מעקבג' פרק ראה  .בדוחותיודנו לא 

וועדת חברי לכל הומצא ממנו עותק -2015לשנת שלו הדוח את הפנימי המבקר הגיש  10/04/2016ביום 

הביקורת. 

!Jה!J שנכהנשואום בקצרהן!J!J בדוח ו: 

מדוע בדוח תוהה המבקר -הגביה במחלקת הקופאי דיי על  2014בשנת שהתגלתה המעילה נושא  1)(

שבדק המוסמך הגורם ומי במשטרה תלונה הגישה לא המועצה ומדוע כראוי פורסם לא הנושא 

הגשת על בדוח ממליץ המבקר הפרק בסוף הסופי. סכומה שזה ואישר המעילה סכום את 

הרלוונטי. החומר כל בצירוף תלונה 

בנושא לטפל ממליץ הוא כן ועל תחזוקה מוקד אין עמודים מיפוי אין -רחובות תאורת נושא 	 )2(

 .המדינהמבקר להמלצות בהתאם 

תפקידיה את מלאה ולא פעלה לא שהיועצת מצייו המבקר -האישה מעמד לענייני יועצת נושא 	 )3(

 .בפעילותההקשיים ואת כראוי 
11 עד זמנו במינוי ופה J!מחומונתה זה מתפקודה העובדת פוטרה  p 2016במה  :הרשות תגובת 

!J שסופו אווש!J ~~המשרה. 

 .2013הלימודים לשנת ספר מבתי תלמידים נשירת נושא  )4(

 .בניירפסולת פינוי  )5(

כאבול. מקומית מועצה של האינטרנט אתר  )6(

כאבול. מקומית במועצה הציבור תלונות על הממונה  )7(


לתושב הדוח  .S.6.2.ד


הביקורת. שערכה בירור לאחר ורק  2017באפריל רק  2015לשנת לתושב הדוח את פרסמה המועצה 


 .}'בבפרק  3ממצא(#ראה 


 .עצמהעל תחזור לא והיא מיידית שטופלה טכנית טעות  :הרשות תגובת 
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 כאבלו מקומית מועצה

-
2016 שנת  מפורט דוח

 קבוע רכוש .7ד.

 בתשתית והשקעות קבוע רכוש 1.7•ד

 שרוכז כפי הקבוע הרכוש תמצית רגילים. הבלתי התקציבים במסגרת נרשם הקבוע הרכוש

 בזה. מצורפת האחרונה לשנה המועצה של רגילים הבלתי התקציבים מתוך
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 2016 דוח

 כאבול מקומית מועצה

 שנתי"ייי"

yyyy בתר סיום שנת  YYYY2 בתר סיום שנת
כולל סכום (ריק) 2016  2014 עד בת"ר סיום

(ריק) 2016 Data בתר מבצ  נכסים של ראשית וב.וצה

18,162 
1,700 
4,083 

123 

18,162 
1,700 
4,083 

123 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מענקים של סכום

פתוח  בניינים

65,902 
7,972 
7,746 

0 

20,675 
962 
731 

0 

45,227 
7,010 
7,015 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מענקים של סכום

 סגור

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 צעמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מענקים של סכום

 מוקפא

2,081 
596 
596 

0 

2,081 
596 
596 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מנעקים של סכום

סגור  היקפי וציוד מחשבים

90 
0 
0 

0 

90 
0 
0 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מענקים של סכום

סגור  מכונות

295 
299 
295 

0 

56 
60 
56 

0 

239 
239 
239 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מענקים של סכום

סגור  קלים רבכ וכלי טדנרים- מכוניות

459 
23 
23 

0 

233 
16 
16 

0 

226 
7 
7 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושiועו שטרם מנעקים של סכום

סגור  אחר קבוע וציוד רהוט ציוד ' מכשירים

29,172 
17,512 
17,513 

0 

29,172 
17,512 
17,513 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושiועו שטרם מענקים של סכום

סגור  קרקעי תת ורכוש צנרת

462 
0 
0 

0 

212 
0 
0 

0 

250 
0 
0 

0 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

 הרגיל מהתקציב רכישות של סכום

 הושקעו שטרם מענiוים של סכום

סגור  אחרות השקעות

1,532 
556 
611 

1,532 
556 
611 

 עלות שהם תשלומים של סכום

 עצמיים ממקורות סה"כ של סכום

 פחת לצורן יתרה של סכום

פתוח  קרקועת

.,,,.,,, 

 2 מתון 1 עמוד



 2016דוח 

כאבול מקומית מוצעה 

 2016שנת 
yyyyבתר סיום שבת   YYYY2בתר סיום שבת 

כולל סכום 

0 

2016 (ריiו)  2014עד בת"ר סיום 
(ריק) 

0 

2016 Data 
הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiועושטרם  מעבiויםשל סכום 

בתר מבצ 

פתוח 

נכסים של ראשית קבוצה 

קרקעות 

466 
466 
466 

0 

316 
316 
316 

0 

150 
150 
150 

0 

עלות שהם תשלומים של סכום 
עצמיים ממקורות סה"כ של סכום 

פחת לצורן יתרה של סכום 
הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiועושטרם  זגעבiויםשל סכום 

סגור 

1,586 
750 

1,003 

0 

1,586 
750 

1,003 

0 

עלות שהם תשלומים של סכום 

עצמיים ממקורות סה'יכ של סכום 

פחת לצורן יתרה של סכום 

הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiועושטרם  זגבעiויםשל סכום 

פתוח תשתיות 

33,421 
8,809 
8,733 

0 

11,802 
3,634 
3,558 

0 

21,619 
5,175 
5,175 

0 

עלות שהם תשלומים של סכום 

צעמיים ממקורות סה"כ של סכום 

פחת לצורן יתרה של סכום 

הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiוועשטרם  מעבiויםשל סכום 

סגור 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

עלות שהם תשלומים של סכום 

צעמיים ממקורות סה"כ של סכום 

פחת לצורן יתרה של סכום 
הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiועושטרם  מעבiויםשל סכום 

מוקפא 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

עלות שהם תשלומים של סכום 

עצמיים ממקורות סה"כ של סכום 

פחת לצורן יתרה של סכום 
הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiועושטרם  מעבiויםשל סכום 

(ריק) (ריק) 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

עלות שהם תשלומים של סכום 

עצמיים ממקורות סה"כ של סכום 

פחת לצורן יתרה של סכום 

הרגיל מהתקציב רכישות של סכום 

 הושiועושטרם  מעבiויםשל סכום 

סגור 

153,628 21,280 33,294 99,054 o הכל רo עלות שהם שתלומים של כום

38,683 3,006 4,988 30,689 o הכל רo של כוםo עצמיים ממ;זורות ה"כ
41,069 5,697 4,677 30,695 o וםהכל רoפחת לצורר ירתה של  כ

o וםהכל רoהרגיל זגהת;זציב רכישות של  כ

123 123 0 0 o וםהכל רoהוש;זוע שטרם מנע;זים של  כ

~ 
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 לתושב דוח

 כאגול מקומית מועצה

 2016 לשנת הכספיים הדוחות תמצית
 ש"ח) (גאלפי

 קודמת שנה תושגים מספר

 * תושבים מספר

 בית משקי מספר

 (דונם) שיפוט שטח

 סוציואקונומי דירוג

 מאזן הרגיל התקציב ביצוע נתוני

 רגיל הבלתי התקציב ביצוע נתוני

 השנה לתחילת זמני (גרעון) עודף

 השנה במהלך תקבולים

 השנה במהלך תשלומים

 השנה לסוף זמני (גרעון) עודף

 למחיקה. וחונות מסופקים חונות ללא מחושבים השיעורים

 הפנים משדר ידי על אושר השרות תקציב 2016 אוקטובר לחודש *נכון

11,466 

7,200 11,694 

2 3,242 

 2016 2015 נכסים

 5,8184,702 שוטף רכוש

 1,2301,105 השקעות

 13,82115,678 ואחרות מתוקבצות קרנות לכיסו• השקשת

 5,2025,545 הרגיל בתקציב מצטבר גרעון

 1,498 בנת"ר סופי גרעון

 2,6033,063 ננת"ר נטו זמניים גרעונות

 30,17230,093 סה"כ

 2016 2015 התחייבויות

 9,7128,849 שוטפות התחייבויות

 6,6395,566 ואחרות פיתוח לבעודות קרן

 13,82115,678 מתוקבצות קרנות

o30,17230,093 ה"כ 

. 

2015 2016 

 10,28610,402 שנה לסוף מלוות עומס

 2015% ביצוע 2016% ביצוע 2016 תקציב הכנסות

 15,90717,82725.88%15,96525.37% עצמיות הכנסות

 27,90227,97840.62%26,99642.90% החינוך משדר השתת'

 6,1167,20910.47%5,6088.91% הרווחה משדר השתת'

 o/3330.38° 387 0.56% 240 אחרים ממשלה משדרי השתת'

 12,03415,47822.47%14,11622.43% ומלוות מענקים

 62,29268,879100.00%62,925100.00% סה'יכ

 2015% ביצוע 2016% ביצוע 2016 תקציב הוצאות

 9,2649,92414.48%9,59714.56% כללי ושכר משכורות

 12,98815,13422.08%14,94422.67% אחרות פעולות

 22,01522,31932.57%21,21632.19% חינוך שכר

 8,7869,82514.34%10,74916.31% חינוך פעולות

 o2,1593.28o/o/2,3422,4883.63° רווחה שכר

 5,4626,89210.06%5,7198.68% רווחה פעולות

 3950.66% 353 0.52% 438 מימון

 1,0401,6012.34%1,0931.66% מלוות פרעון

 62,29268,536100.00%65,915100.00% סה''נ

 )2,990(343 הדוח בשנת (גרעון) עודף

 ארנונה- וחייבים בגיה דוח

2015 2016 

 8,4726,808 השנה לתחילת חוב יתרת

 16,83117,165 השנה חיוב

 )4,948()5,139( שניתנו ופטורים הנחות

 )1,244()1,201( לג וחונות מסופקים לחובות הבערה

 18,96311,181 לבגיה סך

 9,3()10,4569 הדוח בשנת בגיה

 8,5078,472 השנה לסוף חוב יתרת

 8,0146,500 למחיקה וחובות מסופקים חובות

 16,52114,972 חונות כולל שנה לסוף יתרות סה"כ

 20%21%)*( מהפיגורים בגיה אחוז

 78%73%)*( מהשוטף בגיה אחוז

 55%52%)*( הכולל לחוב הבגיה יחס

 34 33 למ"ר למגורים ארנונה ממוצע

)*( 

2015 2016 

4.75% מההכנסה  השוטף הגרעון %

 מההכנסה הנבצר הגרעון % 9.73% 8.81%

 מההכנסה המלוות עומס % 14.93% 16.53%

 מההכנסה ההתחייבויות סך % 14.10% 14.06%

5,749 5,861  בש"ח לנפש ממוצעת הוצאה

205 220  ממוצע משרות מספר

2015 2016 

(4,557) (3,063) 

6,773 4,571 

5,279 4, 111 

(3,063) (2,603) 
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