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 בהדפסה מוגש על גבי נייר פירמה

 
 לכבוד
 פרה ברכה גב' ע
  והממונה על החשבונות  ברשומ"ק בכיר לביקורתאגף  תמנהל

 משרד הפנים
 ירושלים

 

  ,.נ.ג

 

 7102מפורט לשנת  ביקורת דוח - מועצה מקומית הר אדרהנדון: 

 

 

 

 לנו. והביקורת ברשות המקומית נערכה בהתאם להנחיות המקצועיות ולתוכנית הביקורת שנמסר

 

הממצאים שהועלו במהלך בדיקתנו ברשות המקומית ואשר מצביעים  צוינוהמפורט  בדוח הביקורת

 הנחיות המחייבות את הרשות המקומית. העל חריגה מ

 

 

 

 בכבוד רב,
  

 בן דוד יוסף
 חשבון ירוא
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 מועצה מקומית הר אדרנתונים כלליים על  -פרק א' 

 ב .א

על פי צו בדבר ניהול מועצות מקומיות  1995הישוב הר אדר הוכרז כמועצה מקומית באוגוסט  .1.א
   דונם. 1,286. שטח השיפוט של המועצה הינו 1995-)יהודה ושומרון (, התשמ"ה

 
 ,(2117אוקטובר חודש )נכון ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההתאם לנתוני מספר התושבים ב .2.א

 .(881)אשתקד  913מספר בתי אב הנו ( ו4,293תושבים )אשתקד  4,337עומד על 
 
 . 22.11.2113כראש המועצה מכהן מר חן פיליפוביץ, החל מיום  .3.א

 
 סגן אחד בתואר. - (2113בתואר )ללא שכר(. לקודמו )בשנת  אחד סגןמועצה המכהן לראש ה .4.א
 
 חברים. תשעהכוללת מועצה ה .5.א
 
 ועדות במועצה .6.א

 
 (4ג. ליקוי #) :2117בשנת  ןהיומספר ישיבות במועצהעיקריות ועדות להלן פירוט 

 
 2117-ישיבות ב  מס' חברים שם הוועדה

 1 7 הנהלה וכספים 
 4 39 חינוך

  לא מונתה  ועדת השקעות
 1 25 בטחון ובטיחות

 3 5 מכרזים
 2 4 ביקורת

 3 18 מל"ח
 2 6  הנחות ארנונה

 1 9 תכנון ובנייה
  

 
 מוסדות חינוך .7.א

 
להלן פרוט מוסדות החינוך במועצה ומספר התלמידים בשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 

2117: 
 מס' תלמידים   סוג

  492   -בית ספר יסודי
  179  -גני ילדים
         47  -מעון יום

 718   סה"כ
 

 רווחההמחלקת פניות ל .8.א
  :2117להלן פירוט מספר הפניות שטופלו במחלקת הרווחה של המועצה בשנת 

 
 מקרים    נושא

 115  פרט, משפחה, ילד ונוער
 21   קשישים

 15    שיקום
 151    סה"כ

 
 . 2117 אוגוסטפורסם באתר האינטרנט של המועצה בחודש  2116הדוח לתושב לשנת  .9.א

 בדבר התחייבויות תלויות. 17חוות הדעת כוללת הפניה לביאור  – לדוח הכספיחוות דעת  .11.א
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 פרטים על ועדת ביקורת  .11.א
 

 הערות לא כן נושא/נוהל מס"ד
   כן ?ביקורת ועדת הרשות בחרה האם .א 1

 11/3/2114     -ביקורת  ועדת הוקמה מתי .ב
    :שהכין הביקורת בדוחות דנה הביקורת ועדת האם .ג

 לא הכין דוח  לא הפנים מבקר -
לא דנה בדוח   כן הפנים משרד -

 המפורט
 היה דוחלא    המדינה מבקר -

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

    :של הביקורת
 לא הוכן דוח לא  הפנים מבקר -
  לא  הפנים משרד -
 היה דוחלא  לא  המדינה מבקר -

    הליקויים תיקון אחר מעקב מנהלת ביקורת ועדת האם 4
    :שהעלה הביקורת המלצות ויישום

  לא  הפנים מבקר -
  לא  הפנים משרד -
 לא היה דוח   המדינה מבקר -

 בדוחות דיון קיימה המקומית הרשות מועצת האם 5
 ?הביקורת ועדת ובהמלצות ברשות שנערכו הביקורת

לא דנה בדוח  כן 
מבקר הפנים 

2115 * 
 

  
 

  5ג.* ראה ליקוי 
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  הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה  –פרק ב' 

 

 מערך השכר והעסקת עובדים

במקום בהיקף  011%בשכר בכירים, טרם אישור משרד הפנים , שולם שכר בהיקף  שמועסקלעובד  1ב.

 18].-[17 21111/כמקדמה, כמפורט בחוזר מנכ"ל  %01
 

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית 

הרשות מינתה עובדת לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה, ללא מכרז וללא הצגת המינוי בפני  2ב.
 לחוק הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה(,  2מליאת המועצה, בניגוד לסעיף 

  [19-17].2111-תש''ס
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 תיקון ליקוייםמעקב אחר  -פרק ג' 

 

 הליקוי 
תוקן /לא תוקן /תוקן 

 חלקית 

 ביצוע התקציב הרגיל 

מליאת המועצה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד  0ג.
 הקבוע בחוק. 

 לא תוקן 

 ביצוע תקציבי הפיתוח 

נמצא תב''ר אחד אשר הופעל לפני אישור הממונה במשרד  2ג.
בדבר ניהול מועצות אש''ח, בניגוד לצו  01הפנים, בסך של 

כללי  0000 -התשמ''א  002מקומיות )יהודה והשומרון( מס' 
המועצות המקומיות )הכנת תקציבים( פרק שני תקציב בלתי 

 .00רגיל סעיף 

 לא תוקן

לא נתקבלה חוות דעת מישפטית מאת היועמ''ש של הרשות  3ג.
לפני החתימה על ההסכמים בתב''ר שנבדק, בניגוד לצו בדבר 

 -תשל''ט 002מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( מס'  ניהול
  .כג )ב(66המועצות המקומיות סעיף  תקנון 0000

 תוקן 

 מנגנוני בקרה וביקורת פנימית 

 חלק מוועדות החובה התכנסו בתדירות הנמוכה מההנחיות.  4ג.
 . 2102כלל בשנת  הלא התכנס ועדת בטחון

  תוקן חלקית

דנה בדוח המבקר הפנימי, בניגוד לצו מועצת הרשות לא  5ג.
 002בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( מס' 

 .ל )א(66תקנון המועצות המקומיות סעיף  0000 -תשל''ט 
 לא תוקן 

 תוקן   2106מועצת הרשות לא דנה בדוח המפורט לשנת  6ג.

 מערך השכר והעסקת עובדים 

דמי ניהול שנוכו מעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית,  2ג.
(, לא 30.02.2102)נכון ליום  ₪אלפי  31המסתכמים בסך 

הופקדו בחשבון נפרד בקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה 
 תקציבית. 

 לא תוקן 

 רישום, דיווח כספי והתקשרויות 

ו הוגש 2106הדוחות בגין הרבעונים הראשון והרביעי בשנת  0ג.
)ב( לצו  016הימים שהוקצבו להגשתם בסעיף  61לאחר תום 

 002בדבר ניהול מועצות מקומיות )יהודה והשומרון( מס' 
 תקנון המועצות המקומיות.  0000 -תשל''ט

 תוקן 
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 תחומי פעילות שבוקרו השנה –פרק ד' 

 
 התקציב הרגיל  0ד.

 

 אישור התקציב הרגיל  0.0ד.

 

בהתאמות  2116הוכן על ידי גזבר המועצה, בהתבסס על ביצוע שנת  2117תקציב המועצה לשנת 

 הנדרשות. 

 כולל, ₪אלפי  29,297 התקציב הרגיל במליאת המועצה ע"ס אושר 12.2.2117בתאריך 

 . ₪אלפי  621הכנסות / הוצאות מותנות בסך 

 בתוספת ,₪אלפי  28,677אושר התקציב על ידי הממונה ביהודה ושומרון, ע"ס  6.4.2117בתאריך 

 . ₪אלפי  621הכנסות / הוצאות מותנות בסך 

 , כולל₪אלפי  31,152אושר תקציב מילואים במליאת המועצה ע"ס  16.8.2117בתאריך 

 . ₪אלפי  621הכנסות / הוצאות מותנות בסך 

, ₪אלפי  29,432אושר תקציב מילואים על ידי הממונה ביהודה ושומרון, ע"ס  26.9.2117בתאריך 

 . ₪אלפי  621בתוספת הכנסות / הוצאות מותנות בסך 

 

 ממצאי הביקורת:

לצו בדבר  )ב( 97סעיף בניגוד לנדרש על פי  ,במועד במליאת המועצהלא אושר  2117התקציב לשנת 

  .תקנון המועצות המקומיות 1981 -תשל''ט 892)יהודה והשומרון( מס' ניהול מועצות מקומיות 

 .(1.ג)# ליקוי 

 

 7102לעומת ביצוע  7102שינויים מהותיים בין תקציב  0.7ד.

 
 בין הביצוע ובין התקציב:סטיות  0.7.0ד.

 תשלומים

 סעיף

 תקציב

 אש"ח

 ביצוע

 אש"ח

 סטיה

 אש"ח

 הסברים

 359 1,226 867 רווחה
 חדשים של משרד הרווחהפרוייקטים 

 אש"ח. 355בסך 

 תשלומים 

 (429) 761 1,191 לא רגילים
 העברות לכיסוי גירעון בעיקר 

 אש"ח שלא בוצע. 411
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 ים כנגזרת משכר מנכ"ל הרשות המקומיתיועובדים סטטוטרכר עובדים בכירים ש 7ד.  

 7102שהתקבלו במהלך שנת         

 

 7102פירטי שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים שהתקבלו במהלך שנת  0.7ד.
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נכון ליום  במועצהלהלן רשימת העובדים הסטטוטוריים המועסקים  – םיעובדים סטטוטורי 7.7ד.

31.12.2117: 

היקף משרתו  תפקיד
 של העובד

תאריך תחילת 
 העסקתו במועצה

תאריך תחילת העסקתו 
 בתפקיד הנוכחי

תאריך המכרז 
 לתפקידו הנוכחי

 * 26.6.2113 1.2.2115 51% מזכיר
 11.1.2115 1.2.2115 1.2.2115 51% גזבר
 - - - חיצוני משפטי יועץ

 11.11.2117 16.12.2117 16.12.2117 111% מהנדס המועצה
 9.7.2111 1.9.2111 1.9.2111 25% מבקר המועצה
מנהל מחלקת 

 חינוך
51% 6.2.2117 6.2.2117 18.12.2116 

 21.8.2117 16.9.2117 16.9.2117 31% רופא וטרינרי
עובד אחראי 

 למעמד האישה
 
- 

 
- 

 
- 

 
* 

אחראי  עובד
 לפניות הציבור

25% 1.9.2111 1.7.2113  

 
 ממצאי הביקורת:

  גזבר המועצה משמש גם במשרת מזכיר המועצה על פי אישור אגף כח אדם  –מזכיר המועצה  .א

 .31.4.2113ושכר ברשויות המקומיות בשכר בכירים מיום 

 בשכר  5.2.2117בתאריך  החינוך ת למחלקתמנהל הרשות מינתה –מנהל מחלקת חינוך  .ב

 דרוג דרגה.       

  –יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה   .ג

לחוק  2. הרשות מינתה עובדת של עמותה שבשליטת הרשות ללא מכרז בניגוד לסעיף 1

 .(2 .)# ליקוי ב 2111-ס, תש"הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה( 

לחוק הרשויות  2מליאת המועצה, בניגוד לסעיף פני מונתה ללא הצגת מינויה בעובדת . ה2

 .(2 .)# ליקוי ב 2111-סהמקומיות )יועצת לקידום מעמד האישה( , תש"

 

 .7102שהתקבלו במהלך שנת  עובדים ששכרם משולם בשיעור משכר מנכ"ל  3.7ד. 

 

היקף משרתו  תפקיד
 של העובד

תאריך תחילת 
 העסקתו במועצה

תאריך תחילת העסקתו 
 בתפקיד הנוכחי

תאריך המכרז 
 לתפקידו הנוכחי

 11.11.2116 8.12.2116 8.12.2116 111 רבש"צ

 

 ממצאי הביקורת:

בטרם קבלת אישור משרד  , ובשכר מלא,בחוזה בכירים ,המועצה החלה בהעסקת הרבש''צ

 . הבקשה לאישור החוזה נתקבלה במשרד הפנים 8.3סעיף  1/2111הפנים בניגוד לחוזר מנכ"ל 

הכולל תחולת העסקה בחוזה  12.2.2118האישור נתקבל רק בתאריך . 25/11/2117 -רק ב

 .(1 .)# ליקוי ב 1.11.2017 בכירים בתאריך
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 הליקויים משנה קודמת כללו את הסעיפים הבאים: 4.7ד.

 אי מינוי מנהל החינוך.  .1

 אי מינוי עובד אחראי לקידום מעמד האשה ברשות. .2

 

 

 נבחרים ועובדיםיתרות חוב   3ד.

 :31.12.2117ועובדים ליום להלן פירוט חובות נבחרים 

 חובות נבחרים

 לא קיימים חובות נבחרים.

 

 חובות עובדים

 

 מס"ד
שם העובד 

)בר"ת( 
 ותפקידו )*(

מועצת הרשות 
)מ( או מועצה 

 דתית )ד(
סכום  מהות החוב

פעולות אכיפה  עומק החוב החוב
 שננקטו

עובדת , ע.ד 1
במחלקת מנהל 

 רווחה

ארנונה,  מ
ואגרת 
 שמירה

 קיזוז שכר 2111,2113,2115 ₪ 6,765

מ.ד, מנהל  2
תפעול מחלקת 

 נכסים

 קיזוז שכר 2116 ש 1,115 אגרת שמירה מ

א.ז סייעת  3
 מ.החינוך

ארנונה,  מ
מים  שמירה

 וביוב

 לא בוצעו 2113-2117 ש 75,911

   61,656   סה"כ 
 

  :ממצאי הביקורת

 ת שמתבצע כסידרו.וקודמ יםקיים הסדר משנעובדת ע.ד. עם ה .1

 קיים הסדר תשלומים באמצעות ניכוי מהשכר. .2

 .קיימת החלטה לעיכוב הליכי הגביה בשל סיבות כלכליות ואישיות .3
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 הביקורת שנערכה והממצאים

 חלק א  מיפוי  .א

קבלנו את המבנה הארגוני של מחלקת הגביה , כולל הסבר על תפקידם של כל העובדים   .1.א

 במחלקה.  

קיבלנו מידע על ההרשאות והגישה לנתונים מורשים במחלקת הנהלת החשבונות ובמערך  .2.א

 התשלומים.

נמצא שאין  בבדיקות שערכנו .בדקנו את הפרדת  התפקידים בין העובדים המעורבים  .3.א

, קליטת פקודות היומן להנהלת ין קליטת ההזמנות למערכת הרכשתפקידים ב הפרדת

 החשבונות וביצוע התאמות הבנק.

מדובר ברשות קטנה מאוד עם תקציב מצומצם ובכל מקרה ההזמנות  –תגובת המועצה 

 נחתמות על יד גזבר המועצה.

 

 חלק ב ביקורת מדגמית אחרת .ב

 לא נמצאו ממצאים בחלק זה.
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 ונושאים אחריםבדיקות מיוחדות  5ד.

 נספחי גבייה -מערך הגביה  5.0ד.

 

   7102-7102טבלת שטחים וגבייה לשנים  -נספח א'

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

נכסים.

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 
  2112 2112  2112 2112  2112 2112  

 בחיוב משוקלל
 למ"ר 

  בסה"כ חיוב

 3.4% 8.1  5.3% 1.8%  11,495.6 12,102.2  48.6 49.5  236.4 244.6  מבנה מגורים
                מגורים שאינם בשימוש

                שירותים ומסחר משרדים

       .         וחברות ביטוח בנקים

 0.0% 0.0  1.8% 1.8%  23.5 23.9  100.9 102.6  0.2 0.2  תעשיה
 0.0% 0.0  1.8% 1.8%  16.0 16.3  80.8 82.2  0.2 0.2   - בתי מלון

 0.0% 0.0  2.2% 2.2%  53.8 55.0  121.1 123.8  0.4 0.4  מלאכה
          0.0 0.0     אדמה חקלאית

 0.0% 0.0  1.8% 1.8%  2.4 2.5  2.0 2.1  1.2 1.2  תפוסה קרקע
                עתיר שטח קרקע תפוסה במפעל 

עריכת משמשת לקרקע תפוסה 
 אירועים

 
              

 29.8%- 11.6-  28.5%- 1.8%  592.8 423.8  15.2 15.5  39.0 27.4  אדמת בניין
                מבנה חקלאי

 0.0% 0.0  2.6% 2.6%  41.2 42.3  103.9 106.5  0.4 0.4  אחריםנכסים 
  ----------- -----------  ----------- -----------  ----------- -----------  ----------- -----------  ----------- ----------- 

 1.2%- 3.5-  3.6% 0.0%  12,225.3 12,665.9  44.0 44.0  277.8 274.4  סה"כ

  ===== =====  ===== =====  ===== =====  ===== =====  ===== ===== 
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 נתונים על מערכת הארנונה ברשות -'בנספח 

 .נכסים 967 מטופלים הארנונה במערכת -

 .(1)  248 -היה 31.12.2117 – ב החייבים המשלמים חשבונות מספר -
  מגיע( במאזן 1 לטופס 2 נספח לפי) התושבים של הארנונה חובות סכום -

 אש"ח ( . 656( )כולל  חובות מסופקים בסך 2)  ₪אלפי  1,887 – ל      

 אש"ח בגין  241חוב בסך  ישל בעל יםנכסארבעה  המועצה רשמה הערת אזהרה בטאבו על  -

 כלל. ,בשנת הדוחכספים, כנגד חובות אלו לא נגבו  מים וארנונה. חובות      

 נתון זה מתייחס למספר החייבים. (1)

הינו גבוה ממספר החייבים, היות ויתכן שחוב של  314בנספח ג' להלן, מספר המקרים בסך 

 חייב אחד ירשם כמספר מקרים )במספר טווחי חוב ובמספר שנים(.

 אש"ח 1,887    בדוחות הכספיים 1לטופס  2סך כל חובות הארנונה של התושבים, לפי נספח  (2)

 אש"ח      38            נוסף יתרות זכות 

                                                                                                                              ------ 

 אש"ח 1,925       רק יתרות חובה ללא קיזוז יתרות זכות –סה"כ לפי נספח ג' 

                                                                                                                              ==== 

 

 

 יתרות זכות של תושבים

 
רשומות במערכת הגביה יתרות לזכות תושבים עבור ארנונה בסך כולל של  2117בדצמבר  31כאמור לעיל, ליום 

אלפי ש"ח(. כפי שנמסר על ידי גזבר העיריה, העיריה מבצעת בדיקה שוטפת  26אלפי ש"ח )שנה קודמת   38
ופרטנית של יתרות אלו בכל ימות השנה. בחלק מהמקרים יש לתושב יתרה הן בחובה והן בזכות ובחלק אחר 

"ח. יתרה זו נרשמה שא 35 –המועצה אמדה את הסכומים להחזר ב  .מהמקרים ככל הנראה מגיע לתושב החזר
 מחמת אי מהותיות של הסכום. , ולא נזקפה במאזן למיסים מראש,להכנסות ארנונה
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 ניהול חייבים ארנונה -נספח ג'

.₪למקרה באלפי  , ולפי גובה החוב₪אלפי ב החוב בות לפי ותקניתוח היקף חולהלן 

 
 

 ;. הנחות מארנונה57.ד.

ח ערכתי בדיקת הנחות ארנונה בהתאם לנוהלי הבדיקה שנקבעו על ידי האגף לביקורת. תוצאות הבדיקה נכללו בדו
 .25.6.2118נפרד שנשלח למשרד הפנים בתאריך 

 
  – ממצאי הביקורת

 
 נמצאו ארבע מקרים של הנחות שלא כדין, להלן הפירוט, מחמת אי מהותיות הסכום לא נרשם ליקוי. .א

 אש"ח. 2יק באחוז גבוה מהמותר בסך מקרים של הנחות אזרח ות 3נמצאו  .1.א

 .אש"ח  1הל באחוז גבוה מהמותר בסך נמצא מקרה אחד של הנחת נכי צ .2.א
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 השתתפות בתקציב הג"א 5.7ד.
 

 .₪אלפי  53הינה בסך  2117לשנת  הצעת תקציב הג"א מקומי
בהיקף כספי  - מקלטים, ₪אלפי  28.8של ערכות, בהיקף כספי  11 -רכש ציוד מיגון אישי  התקציב כולל:

 .₪אלפי  1בסך  -פרסומים והדרכה , ₪אלפי 23.1של 
 . ₪אלפי 53רכיבי התקציב מסתכמים לסך 

 , אולם לא בוצע בפועל.₪אלפי  53בספרי המועצה תוקצב סעיף הג"א מקומי בסך 
 לעובדי הרשות, סעיף ההוצאה עיקרי בתקציבציוד מיגון אישי המועצה אינה רוכשת  הקב"ט,לדברי 

 .2117שנתקבלו מפיקוד העורף בשנת קסדות ואפודים  25יש מחסן עם הג"א מקומי, כי 
 

מקלטים ציבוריים המשמשים את התושבים, מאחר ובכל הבתים  בישוב אין - נתוני מקלטים ביישוב

גני  6מקלטים/ממ"דים ציבוריים במבני הציבור )ביה"ס היסודי,  מקלטים או ממ"דים. בישוב יש יש
 (., מבנה המועצהנוערילדים, מעון יום, מתנ"ס, מועדון 

 
 .₪אלפי  24.8הינה בסך  2117לשנת  השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי

 .₪אלפי  22.4, ובוצע בפועל בסך ₪אלפי  25בספרי המועצה תוקצב סעיף הג"א כלל ארצי בסך 
 

 סעיף 
תקצוב 
 בהצעה

תקציב 
בספרי 
 הרשות

ביצוע 
 בפועל

מספר 
משרות 

)לפי דו"ח 
22) 

 הערות

         4,951 כח אדם 1
        18,183  תחזוקה, בדק, ציוד, מבנים, חשמל, חומרים  2

     שיפוץ מקלטים 3
 

      28,811 ציוד מיגון  4
          שתתפות במימון הוצאות משותפותכהתשלום  5

           )תקציבי עסר שנזקפו לסעיף עבור מחסנים משותפים( 6

      ביטוח 7

       1,151 פרסומים/הדרכה 8

      אחזקת מרכז הפעלה 9

      רכש ציוד / אמצעים 11

      779111 579,25 סה"כ הג"א מקומי  11

    22,418 25,111 24,816 השתתפות בהג"א ארצי 12

     779412 429111 229210 סה"כ כללי 13
 

חתימת ר'  נושא 
 רשות

חתימת 
 גזבר

חתימת 
 קב"ט/ 

חתימת 
הממונה על 

המחוז 
 במשה"פ

חתימת 
מפקד 
 המחוז

הער
 ות

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

 הביקורת(
  כן כן כן כן כן

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

 נוכחית(
   כן   כן  כן כן  כן

              

 נושא 
כמות 

 עפ"י תקן
כמות 
 קיימת

פער 
 לתקן

 הערות

     25 24 ציוד מיגון אישי לעובדי הרשות 1
קיים מחסן שבו לדברי הקב"ט 

 ציוד שנתקבל מצה"ל 
               

 נושא 
ביטוח 
יעודי 
 לציוד

ביטוח 
במסגרת 
ביטוח 

כללי של 
 הרשות

האם 
הביטוח 
 משעובד
 לפקע"ר

 הערות ביטוח אחר

 לא לא כן לא ביטוח 1
רכוש זה לא הוחרג 

  בפוליסה הכללית
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 אינו תואם את הצעת תקציב הג"א מקומי.תקציב הג"א מקומי בספרי הרשות  – ממצאי הביקורת

 
 

 השוואה בין נתונים נבחרים מהדוח הרבעוני לדוח השנתי 5.3ד.
 

 כספי דוח הרשות ידי על מוגש כן כמו מבוקר.  בלתי רביעי, רבעון דוח הגישה המקומית הרשות
 להפרשים, במידה וקיימים. הרשות והסברי מהדוחות מבוקר על ידי רואי חשבון. להלן נתונים נבחרים

 

 דוח רבעוני הנושא
וח כספי ד

 מבוקר
 הפרש

הסבר 
 מספר

    * למשרד הפנים תאריך הגשת הדוח

 1 340 052 500 סה"כ רכוש שוטף 

 1 353 602 250 הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו

 1 (330) 0,601 2120 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 

     סופיים בתב"רים תגירעונו

  4 2632 2633 סה"כ התחייבויות שוטפות

  4 2500 2512 הוצאות מתוקצבות שטרם שלמו

     עודף מצטבר בתקציב הרגיל 

  1 3263 3263 חייבים בגין אגרות והיטלים

     עומס מלוות

  6 02012 02003 הכנסות מארנונה כללית 

  1 01100 01100 סה"כ שכר 

     מלוות ןפרעו

  1 042 042 הוצאות מימון

 1 (220) - 220 גרעון שוטף

 1 001 111 - עודף שוטף

 2 424 2140 0525 סה"כ תקבולים בתב"ר בשנת הדוח

 2 425 2322 0012 סה"כ תשלומים בתב"ר בשנת הדוח

 
 הסבר להפרשים בין הדוח הרבעוני לדוח הכספי המבוקר:להלן 

 אש"ח. 161אש"ח, ומשרד הפנים  185בעיקר רישום הכנסות לקבל: משרד החינוך  .1

אש"ח נרשם ישירות לקרן  474תקבול משרד החינוך בסך  סה"כ תקבולים בתב"ר בשנת הדוח: .2

 פיתוח ולא כהכנסה בתב"ר.

 

 :2117בשנת  יםהרבעוני ותהגשת הדוח י* מועד

 מועד הגשה  רבעון
 25/5/2117 ראשון

 21/8/2117 שני
 28/11/2117 שלישי
 28/2/2118 רביעי

 בעונים בשנת הדוח הוגשו במועד.כל הריבגין  ותהדוח

 

 
 

 כן נושא 
לא מדוע 

? 
 הערות

 לא   ניצול תקציב הג"א מקומי  ליעודו 1
המועצה לא רכשה את ציוד המיגון. קיים 

 ביישוב ציוד מגן שנתקבל מצהל
  אין תיקצוב לסעיפי כח אדם ל.ר ל.ר האם תקציב כ"א מנוצל ליעודו 2
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 אחרים  5.4ד.
 
 - דוח מבקר המועצה 0.4.5.ד

 .15.11.2117הוגש לראש המועצה בתאריך  2115לשנת דוח ביקורת פנימית א. 

 ראש המועצה הדוח פורסם על גבי לוח המודעות הרשותי.ב. לדברי 

 נושא הדוח: תהליך קליטת עובדים במועצה.

 

  – ממצאי הביקורת

 .ישיבות הועדהדת הביקורת, מבקר הפנים לא נוכח בכל על פי הפרוטוקולים של וע .א

 .2115י לשנת דוח המבקר הפנימב לא דנה ועדת הביקורת .ב

, בניגוד לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות הרשות לא דנה בדוח המבקר הפנימי מועצת .ג

 תקנון המועצות המקומיות   1981 -תשל''ט  892)יהודה והשומרון( מס' 

 .(6)# ליקוי ג. .(2) (הל )66סעיף 

   

  7102הדוח המפורט לשנת  7.4.5ד.

 .2116הרשות דנה בדוח המפורט לשנת  מליאתממצאי הביקורת:  

 

 סטיות בשכר הממוצע למשרה 3.4.5ד.

 :ממצאי הביקורת

משרות בממוצע שכר  5.3בהיקף כתוצאה מפרישה של עובדים עליה בשכר הממוצע  מחלקת חינוך: 

 נקלטה מנהלת חינוך בשכר גבוה.מאידך, נמוך, 

 

 ומאידך עובד בשכר נמוך פרשה.  25% שכר מנהלת המחלקה גדל בשיעור –מחלקת רווחה 

 .2116, ושולם לה כוננות בגין 4/2117-הועלתה בדרגה בהעובדת 

 

  –עובדים אחרים 

 פיטורין.עובדת שסיימה וקבלה השלמת זכויות חופשה, ופיצויי  .א

  שכרם עלה. ,קודמו בדרגות וכתוצאהשלושה עובדים  .ב

 שעות כוננות מעבר לאלה שקבלה בשנה קודמת. 35מנהלת לשכת ראש המועצה קבלה תשלום בגין  .ג

 בשכר בגין תוספות שכר בעקבות הסכמי שכר שהיו במשק.עליה  .ד

 

 

 אזורית במועצה ביקורת 2ד.

 פרק זה אינו רלוונטי למועצה המקומית הר אדר, מאחר והיא אינה מועצה אזורית.
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 רכוש קבוע 2ד.

רוכזו בקובץ יישום  2117ועד כולל שנת  1995נתוני התב"רים החל משנת  - רכוש קבוע  0.2ד.     

 התב"רים על פי ההנחיות שבתוכנית הביקורת. גיליון ריכוז נתוני התב"רים מצורף בזה:

 

 

 לי רכבכ  7.2ד.

 :31.12.2117הרכב שברשות המועצה ליום  ילהלן רשימת כל

 (₪אלפי ) עלות שנת רכישה מס' רישוי סוג רכב

  219 2116 67-411-43 איסוזו דימקס

 216 2112 42-824-13 טנדר איסוזו

 197 2116 94-165-39 מיצובישי טריטון

 ליסינג תפעולי 17-150-34 פריימיסמיצובישי 

 ליסינג תפעולי 81-918-86 טויוטה ראב 

 ליסינג תפעולי 42-725-81 סקודה רפיד 

 ליסינג תפעולי 62-379-38 סקודה רפיד
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 נתוני התב"רים   7.2ד.

, רוכזו ביישום התב"רים על פי ההנחיות 2117ועד לשנת  1995נתוני התב"רים, משנת 

 שבתוכנית הביקורת
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