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 חלוקת כרטיסים בחינם–טיוטת דו"ח ביקורת בנושא 

  רקע:
נוהגת לקיים  עבור תושביה אירועים כגון חגיגות, מופעים ומסיבות.  שדות נגב  המועצה האזורית

סוגים  מספר האירועים מתקיימים באולמות סגורים או תחת כיפת השמים. והם נחלקים ל

אירועי כגון חגיגות תקופתיות . העצמאות יום חגיגות גון עיקריים: אירועים הקשורים לחגים כ

אירועים ובנוסף  שישים השנים למועצה האזורית.ו חגיגות אירועים לציון תאריך חשוב כמו קיץ

אירוע  ,1אירוע סיום השנה-כגון נשוא דו"ח זה מקיימת במועד קבוע בכל שנה  שמועצה האזורית 

 זה מציג לתושבים את פעילויות המועצה בשנה שחלפה.

 שהמועצה נדרשת לשאת בהם.קיומם של כל סוגי האירועים כרוך בעלויות כספיות 

 ממתן, כרטיסים ממכירת הנגבות מהכנסות הוא והאירועים החגיגות פעולות ממימון קחל

 .ומתרומות ממשלתיים גורמים של מהשתתפותם, חסויות מקבלת, דוכנים להקמת זיכיונות

 אירוע סיכום שנה:

נה הש השנים האחרונות המועצה מקיימת אירוע אשר מסכם את הפעילות בשנה החולפת, 4ב

 של הזמר דני סנדרסון.₪  50,000בעלות כספית של כהובא מופע 

 תרמו למען ילדים עם מוגבלויות.יש-₪( 20לאירוע נמכרו כרטיסים )הוצגו כדמי רצינות של 
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 ממצאים:
מתן כרטיסים ללא תשלום למתקנים ולאירועי תרבות, בידור וספורט לנבחרי ציבור ולבעלי 

מועצה ברשויות המקומיות, דירקטורים ובעלי תפקידים תפקידים במגזר הציבורי, כמו חברי 

 ברשות המקומית או בתאגידים עירוניים, נכלל אף הוא בגדר טובת הנאה.

פרסם מנכ"ל משרד הפנים את  2013חוזרי מנכ"ל בנושא זה. בדצמבר  מספרמשרד הפנים פרסם 

 נוהל חלוקת כרטיסים על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים. 

 קבלת שלבי ואת המקצועית הוועדה חברי בין שייכללו התפקיד ממלאי את מפרט הנוהל

 .לאירוע כרטיסים לחלוקת בנוגע ההחלטות

, ועל העסקהנקבע כי "עלותם של כרטיסי כניסה אלה נכללת בשווי  2007 בפברוארשפורסם  בנוהל

כן הם שייכים לציבור, דהיינו לתושבי הרשות המקומית. יש להבטיח כי חלוקת משאב ציבורי זה, 

 כמו כל משאב ציבורי אחר, תבוצע באופן שוויוני ותוך הבטחת שקיפות ההליך". 

עוד קובע הנוהל כי הוועדה המקצועית שתוקם תמליץ על הדרכים שיש לנקוט לפרסום האפשרות 

 ם ועל מערך הבקרה שיינקט להבטחת חלוקתם על פי התבחינים שנקבעו.לקבלת הכרטיסי

 :בחינם כרטיסים להקצות יכולה הרשות למי בבירור קובע 5/2013  הפנים משרד ל"מנכ חוזר

 .האירוע על ודיווח תקין לקיום נדרשת נוכחתם אשר המקומית הרשות של עובדים .1

 .(מצדם דרישה יש אם)אשר קיום האירוע מצריך את נוכחותם  'וכו א"מד-חירום גורמי .2

 .תקשורת אם המועצה ראתה לנכון להזמינם אנשי .3

 .חברתי רקע על בהן לתמוך הצדקה קיימת אשר אוכלוסייה קבוצות .4

 והיועץ המועצה גזבר, המועצה ממזכירת שמורכבת מקצועית וועדה של להחלטה בכפוף זה כל

 .המשפטי

ורווחה לישיבה  חינוך מחלקות מנהלי את להזמין צורך יש 4 כרטיסים עפ"י סעיףכאשר מחולקים 

 .בכדי שיחוו את דעתם בנושא

 .(2)מצב נספח מוזמנים לא התבקשו לשלם כלל בעבור הכרטיס 122כ .1

 מוזמנים בחוב על הכרטיסים: 79עוד  .2
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מאזןנטוכרטיסיםעירשם משפחהשם

ההזמנה בחוב 340.00 27540₪(כולל בנות שירות)מחלקת נוער

ההזמנה בחוב 20.00 120₪כפר מימוןועדכפר-מימון

ההזמנה בחוב 40.00 240₪סעדועדסעד

ההזמנה בחוב 60.00 360₪שובהועדשובה

ההזמנה בחוב 100.00 5100₪שיבוליםועדשיבולים

ההזמנה בחוב 140.00 7140₪יושיביהועדיושיביה

ההזמנה בחוב 40.00 240₪מעגליםועדמעגלים

ההזמנה בחוב 100.00 5100₪שרשרתועדשרשרת

ההזמנה בחוב 60.00 480₪מלילותועדמלילות

ההזמנה בחוב 80.00 480₪גבעוליםועד

ההזמנה בחוב 60.00 360₪בית-הגדיועד

ההזמנה בחוב 120.00 6120₪תקומהועד

ההזמנה בחוב 20.00 120₪שוקדהשוקדהועד

ההזמנה בחוב 60.00 360₪הנהלת-חשבונותמרגד
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 ההכנות לאירוע:
נכתב  2ע"י מבקר המדינהבעקבות דו"ח מבקר המדינה על חגיגות השישים והליקויים שהתגלו 

 -3נוהל ע"י גזבר המועצה

 עיקרי המלצות המבקר בנושא הפרוטוקולים הם:

 לתעד את תהליך קבלת ההחלטות על קיומם של האירועים.יש צורך  .1

 של מי שהחליט על קיומו של כל אירוע והנימוקים להחלטתו. לכתוב בבירור את זהותו  .2

 קביעת תוכנו ואופיו של האירוע. .3

קביעת התקציב לאירוע, לרבות היקף השתתפותה של הרשות במימונו והשגת התחייבות  .4

 למקורות המימון האחרים לכיסוי ההוצאות;

 בחירת החברה המפיקה, הספקים ונותני השירותים.  .5

פרטים את אבני הדרך בתכנון כל אירוע לא ניתן לקבוע כי התקבלו בהיעדר מסמכים המ

 ההחלטות הנכונות בדבר קיומו, וקשה לקיים תהליך הפקת לקחים לאחר סיומו.

אין -ובו מפורטים הפעולות אשר נדרשות להיעשות באירוע  5.9.17ישנו סיכום דיון מתאריך 

 פרוטוקול אשר מראה האם נבדקו החלופות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ולקביעת הדעת שיקול להבניית עקרונות מסמך הכינו או אחרת מחייבת מסגרת או נוהל קבעו לא נגב בשדות:"הדוח מתוך 2

 ."והפקתו אישורו, אירוע כל בתכנון הכרוכות הפעולות את המפרטים, דרך אבני
 .3' מס נספח 3
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 סיכום הממצאים:

 חלוקת כרטיסים בחינם שלא על פי חוזר מנכ"ל. .1

 מחלקות המועצה לא פעלו על פי הנוהל שחובר בעקבות ביקורת מבקר המדינה. .2
 

 

 

 תגובת המועצה:

 הכרטיסים חולקו כמחווה על ההתנדבות ליחידות הבאות:

 ת שירות.בנו .1

 צוות צח"י. .2

 חברי מליאה. .3

 פיו.נלמד את חוזר המנכ"ל ונפעל על 
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 2נספח מס' 
 2017הזמנות סיכום שנה 

            

 מאזן נטו כרטיסים עיר שם משפחה שם

 שולם 0 2 שרשרת עידאן תמיר

 שולם 0 6 מעגלים חדד אורן

 שולם 0 2 נתיבות עידן חיה

 שולם 0 4 מעגלים לוי עינת

 שולם 0 1 זרועה הינדי יוסי

 שולם 0 1 עלומים צור קובי

 שולם 0 1 תקומה הנגבי אלי

 שולם 0 1 מעגלים חדד יואל

 שולם 0 1 מעגלים מוגרבי אלי

 שולם 0 1 שרשרת חדד דקל

 שולם 0 1 בית הגדי נעמן שמואל

 שולם 0 1 שיבולים אלמסי אסי

 שולם 0 2 תקומה עטון גליה

 שולם 0 1 גבעולים מועלם מנחם

 שולם 0 1 מלילות חלילי רחמים

 שולם 0 1 זרועה אלבז מאיר

 שולם 0 1 שובה אוזן ניסים

 שולם 0 1 סעד ברט עמוס

 שולם 0 1 תושיה דדון פנחס

 שולם 0 2 יושיביה טויטו משה

 שולם 0 2 זמרת כהן שושן

 שולם 0 2 כפר מימון לוי חיים

 שולם 0 2 שוקדה דהן אבי

 שולם 0 1 מעגלים הדר צדוק ובתיה

 שולם 0 2 שבעבאר  גלידאי ברכה

 שולם 0 2 תקומה מאור שלומי

 שולם 0 1   שלומי משרד השיכון

 שולם 0 2   חג'ג' שי

 שולם 0 2   ירקוני גדי

 שולם 0 2 מעגלים הדר צדוק ובתיה

 שולם 0 1 נתיבות ביליה מוטי

 שולם 0 2 מעגלים עמר בני

 שולם 0 2 בית הגדי כהן מאיר

 שולם 0 1 בית הגדי כהן גד

 שולם 0 2 בית הגדי טרבלסי פנחס

 שולם 0 1 שרשרת טרבלסי מאיר

 שולם 0 1 גבעולים יאיר עופר

 שולם 0 1   יפרח גיא

 שולם 0 2   נוימן שאול

 שולם 0 1   קלימיאן עמית

 שולם 0 1   ביטן שלום
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 שולם 0 1   ישורון אילן

 שולם 0 1   קלימיאן מוריס

 שולם 0 1   יגנה יחזקאל

 שולם 0 1 זרועה אלבז משה

 שולם 0 1   ויצמן קובי

 שולם 0 1 יושיביה ביתן גדי

 שולם 0 1 בית הגדי בוכריס אבנר

 שולם 0 1 כפר מימון אשוש יובל

 שולם 0 1 גבעולים דוד רענן

 שולם 0 1   יאיר כפיר

 שולם 0 1   חזן שלמה

 שולם 0 2 כפר מימון וולף גילי

 שולם 0 1 תקומה כהן ציון

 שולם 0 2 תקומה טויטו נחמיה

 שולם 0 2 שרשרת דידי ציון

 שולם 0 2 מעגלים חדד עפרה

 שולם 0 1   טרבלסי עמוס

 שולם 0 1   בוכריס מצליח

 שולם 0 1 בית הגדי אלמוגרבי שחר

 שולם 0 1   מוגרבי אליהו

 שולם 0 2   אלמוגרבי משה

 שולם 0 1   ביתן ניסים

 שולם 0 1 מעגלים עידאן דבורה ושאול

 שולם 0 2 מעגלים עידן ליאור

 שולם 0 1 זמרת קרעי שלמה

 שולם 0 1 עלומים פורת צביקי

 שולם 0 1 מעגלים אבני גלעד

 שולם 0 1   עמר רפי

 שולם 0 2   עמר משה

 שולם 0 2 מלילות דוידיאן יהודית

 שולם 0 2 זמרת מוגרבי רבקה

 שולם 0 2 עלומים ברוורמן אבי

 שולם 0 2   טויטו אלי

 שולם 0 1   קוך קרן

 שולם 0 1   דמרי משה

 שולם 0 2   ורעות אבני איתי

 שולם 0 2   מדמוני דוד

 שולם 0 1   ברוכי שאול

 שולם 0 1   ברט בוקי

 שולם 0 1   רפל מתניה

 שולם 0 2 תקומה קנטורי פאולה

 שולם 0 2   פלס מימי

   
122 
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סמכותן של הרשויות המקומיות להטיל ארנונה כללית נקבעה בחוק ההסדרים במשק המדינה 

וכן בתקנות ההסדרים במשק המדינה ,(1992-)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג

 ואילך.  1993)ארנונה כללית ברשויות המקומיות(, שהותקנו משנת 

למסחר  ,מטילה ארנונה על מבנים בתחומה שמשמשים למגורים, למלאכה, למשרדים מועצהה

 ולתעשייה.

 .על פי סוג המבנה, מהות השימוש בו ושטחו מועצהשיעור המס נקבע בצו המסים של ה

.ההכנסות 2000-לכ לקראת סקר הנכסים הגיע הגבייה  תמספר הנישומים שבטיפול מחלק

ומשמשות למימון השירותים  מועצהמתוקצבות בתקציב השנתי של הומאגרת ביוב  ,מארנונה

 .שעליה לספק לתושביה

 סקר נכסים:

בכדי שהמועצה תגבה באופן הוגן ושוויוני ולהוסיף הכנסות ולתת שירותים משופרים לתושביה 

 עלייה לבצע סקר נכסים.

קש שהמועצה חוזר מנכ"ל משרד הפנים ובהנחיות "להגשת תקציבי פיתוח" משרד הפנים מב

 .4תבצע סקר שכזה כל חמש שנים

 

 מהלך הביקורת
. 2014מסקר הנכסים שנערך ע"י המועצה ב בכל ישוב, מדידות  10הביקורת סקרה  מדגם של 

 בעקבות המדגם נבדקו אספקטים נוספים  בכל המדידות.

 

 

 בית הגדי-טיוטת דוח ביקורת סקר נכסים
 

 -1בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ 75-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
                                                           

 .5ו 4נספחים מס'  4
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  75.44 75.44 מגורים
   20.52 מחסן

  1.24 1.24 כ.מ
 75 76.68 97.2 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 .בחיוב ר"מ 1.68 של חוסר .2

 הנחלה הלא מעובדת מחוייבת  במטר אחד בלבד. .3
 

 -2בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ114-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  118.81 118.81 מגורים

  0.59 0.59 כ.מ
 114 119.4 119.4 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 4.4 של חוסר .3
 

 -3בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ 217-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  224.82 224.82 מגורים

   8.26 כ.מ
   25.62 מחסן

   14.32 מ.מ
  7.15 7.15 קירות 2כ.מ 

 234 231.97 280.17 סה"כ
 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 2.03 של עודף .3
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 -4בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ 156-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  138.86 138.86 מגורים

   81.93 מחסן
  20.32 20.32 מ.מ

 156 159.18 241.11 סה"כ
 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 3.18 של חוסר .3
 
 

 -5 'בית הגדי מדגם מס

 ר"מ 132-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  130.77 130.77 מגורים

  1.20 1.20 כ.מ
 132 131.97 131.97 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 0.03 של עודף .3
 

 

 -6בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ 60-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  58.74 58.74 מגורים

  2.04 2.04 כ.מ
   38.58 מחסן
 60 60.78 99.36 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים
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 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 0.78 של חוסר  .3
 

 

 -7בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ169-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  159.86 159.86 מגורים

  8.57 8.57 ממקורה
 169 168.43 168.43 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד. אחד במטר  מחויבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 0.57 של עודף  .3

 מ"ר . 101.70ישנו בית מלאכה אשר מחויב ב .4

 מ"ר אשר אינו מחויב. 15.12של   2יש בית מגורים  .5

 מכולות אחסון אשר אינן מחויבות. 2 .6

 סככות פח המשמשות לאחסון אינן מחויבות. .7

 
 תגובה:

 במחסן)תתקיים בדיקה(..מדובר 5
 

 -8בית הגדי מדגם מס' 

 ר"מ 116-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  95.79 95.79 מגורים

   10.25 מ.מ
 116 95.79 106.04 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד. אחד במטר  מחויבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ  20.31 של עודף  .3

 

 -9בית הגדי מדגם מס' 
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 ר"מ 94-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  93.73 93.73 מגורים

   2.40 כ.מ
   15.40 מחסן
 94 93.73 111.53 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .2

 .בחיוב ר"מ 0.27 של עודף  .3

4.  
 

 -10בית הגדי מדגם מס' 

 מ"ר 164-שטח ישן

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  144.49 144.49 מגורים

  4.55 4.55 כ.מ לחיוב 
  3.42 3.42 מ.מ לחיוב

   35.15 מ.מ
 164 152.46 280.17 סה"כ

 

 חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת.

 :ממצאים

 בלבד אחד במטר  מחוייבת מעובדת הלא הנחלה .1

 .בחיוב ר"מ 11.54 של עודף .2
 

 

 

 

 

 

 מעגלים-טיוטת דוח ביקורת סקר נכסים
 

 -1מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ 131-ישן שטח
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 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.5 1.5 כניסה מקורה

   8.9 8.9 ק.ומעלה2מ/מקורה 

     6.27 מ.מקורה

     15.21 מחסן לא לחיוב

     16.58 חניה מקורה

     56.06 סככה

     14.65 פרגולה

   115.68 115.68 מגורים

 141 126.08 234.85 סה"כ

 

 מ"ר על נכס בבניה. 10חיוב נוסף של 

 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 סככה אינה מחויבת. .2

 פרגולה. אינה מחויבת. .3

 חניה מקורה אינה מחויבת. .4

 .בחיוב ר"מ4.92 של עודף .5
 

 -2מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ 126-ישן שטח

 

    
    
    
    
    
    
 

 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 סככה  אינה מחויבת. .2

 .בחיוב ר"מ 0.33 שלחוסר  .3

 

 -3מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ 126-ישן שטח
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 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 פתוחה  אינה מחויבת.מרפסת  .2

 חניה מקורה אינה מחויבת. .3

 .בחיוב ר"מ0.2 של חוסר .4
 -4מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ 162-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.5 3.33 כניסה מקורה

     15.21 מחסן לא לחיוב

     14.57 חניה מקורה

     19.53 סככה

     5.08 שטח נמוך

   115.68 190.55 מגורים

 192 200 246.98 סה"כ

 

 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 סככה אינה מחויבת. .2

 חניה מקורה אינה מחויבת. .3

 שטח נמוך אינו מחויב. .4

 .בחיוב ר"מ 8 של חוסר  .5
 תגובה:

 .שטח נמוך אינו מחויב.5

 
 -5מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ151-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   11.55 11.55 כניסה מקורה
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     24.79 חניה מקורה

     41.77 סככה

   162.48 162.48 מגורים

   19.88 משרד המחויב כמגורים

 194 174.03 240.59 סה"כ

 

 ממצאים:

אינו  -19.88-על גבי המדידה מצוין ליד מבנה כי המקום משמש כמשרד ולחייב כמגורים .1
 -בטבלת המדידות

  תעריף גודל במ"ר שימוש
 704.9448 35.46 19.88 מגורים

 1626.78 81.83 19.88 משרד
 921.8356   הפרש

 

 חדר כביסה ובכתב יד מחסן כביסה לא לחיוב.–על גבי המדידה מצוין כי מגורים  .2

 המחסן אינו מחויב. .3

 סככה אינה מחויבת. .4

 חניה מקורה אינה מחויבת. .5
 תגובה:

 לכן חוייב כמגורים.יש חדרון אשר משמש למגורים ואינו משמש כמשרד  .1

 

 -6מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ194-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   10.97 10.97 כניסה מקורה

     17.28 מחסן לא לחיוב

 9.50 סככה
 

  

  191.96 191.96 מגורים

 194 202.93 229.71 סה"כ

 

 ממצאים:

 

 המחסן אינו מחויב. .1

 סככה אינה מחויבת. .2

 מקורה אינה מחויבת.כניסה  .3

 מ"ר בחיוב. 8.93חוסר של  .4

 
 תגובה:
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 .הופחתה הכניסה המקורה שהוגדרה בטעות.4
 

 -7מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ160-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   5.55 5.55 כניסה מקורה

     9.15 מדרגותא לל עליית גג

     9.24 מחסן לא לחיוב

     21.17 חנייה מקורה

     21.01 פרגולה

   161.43 161.43 מגורים

 167 166.98 227.55 סה"כ

 

 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 פרגולה אינה מחויבת. .2

 עליית גג אינה מחוייבת. .3

 חניה מקורה אינה מחויבת. .4

 מ"ר בחיוב. 0.02עודף של  .5

 
 תגובה:

 .חויב.אין מדרגות מקובעות ולכן לא 3
 -8מעגלים מדגם מס' 

 ר"מ170-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   4.64 4.64 כניסה מקורה

     15.32 חנייה מקורה

     40.70 סככה

   228.39 228.39 מגורים

 233 233.03 289.05 סה"כ

 

 ממצאים:

 

 סככה אינה מחויבת. .1

 מחוייבת.עליית גג אינה  .2

 חניה מקורה אינה מחויבת. .3

 מ"ר בחיוב. 0.03חוסר של  .4
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 תושייה-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1תושייה מדגם מס' 

 ר"מ 92-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  1.76 1.76 כניסה מקורה

  90.17 90.17 מגורים
 104 91.93 91.93 סה"כ

 

 מבנה מגורים שאינו נראה במדידה )ממ"ד(.מ"ר מטר על  12חיוב נוסף של 

 :ממצאים

 .בחיוב ר"מ0.07 של חוסר   .1

 

 -2תושייה מדגם מס' 

 ר"מ 99-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  20.66 20.66 מ.מקורה לחיוב

   8.37 מחסן
  97.09 97.09 מגורים

 123 117.75 126.12 סה"כ
 

 מבנה מגורים שאינו נראה במדידה )ממ"ד(.מ"ר מטר על  12חיוב נוסף של 

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 .בחיוב ר"מ6.75  של חוסר   .2
 תגובה:

 קירות. 2.הופחתה הכניסה המקורה שאין לה 2

 
 

 -3תושייה מדגם מס' 

 ר"מ 220-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  2.11 2.11 כניסה מקורה
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   19.33 פרגולה
  249.61 249.61 מגורים

 252 251.72 271.05 סה"כ
 

 מ"ר מטר על מבנה מגורים שאינו נראה במדידה )ממ"ד(. 12חיוב נוסף של 

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 .בחיוב ר"מ0.28  של עודף  .2

 

 -4תושייה מדגם מס' 

 ר"מ 210-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  2.37 2.37 כניסה מקורה

   19.33 פרגולה
  247.91 247.91 מגורים

 250 250.28 272.39 סה"כ
 

 מ"ר מטר על מבנה מגורים שאינו נראה במדידה )ממ"ד(. 12חיוב נוסף של 

 :ממצאים

 .מחויבת אינה הפרגולה .1

 .בחיוב ר"מ 0.28  של עודף  .2

 
 -5תושייה מדגם מס' 

 ר"מ 287-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  307.08 307.08 מגורים

  2.09 2.09 כניסה מקורה
   7.8 מחסן

   160.32 מרפסת פתוחה
 309 309.17 477.29 סה"כ

 

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 מרפסת פתוחה אינה מחוייבת. .2

 .בחיוב ר"מ0.17  של חוסר   .3
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 -6תושייה מדגם מס' 

 ר"מ 363-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  184.01 184.01 מגורים

  2.34 2.34 כניסה מקורה
   14.53 מחסן

   35.93 פרגולה
 186 186.35 236.81 סה"כ

 

 מ"ר. 183בפלט פרטי הנכס מצוין כי ישנו מבנה מגורים בבניה  בגודל של 

 :ממצאים

 .מחויב אינו המחסן .1

 הפרגולה אינה מחוייבת. .2

 .בחיוב ר"מ 0.35  של חוסר   .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כפר מימון-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת

 
 -1כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 196-ישן שטח
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 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.4 1.4 כניסה מקורה

     42.01 סככה

     50.25 מחסן

 23.67 מרפסת פתוחה
 

  

   37.17 פרגולה

   30.78 חניה

  255.83 255.83 מגורים

 257 257.23 441.11 סה"כ

 

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 המחסן אינה מחויב. .2

 הפתוחה אינה מחויבת. המרפסת .3

 הפרגולה אינה מחויבת . .4

 החניה אינה מחויבת. .5

 מ"ר. 0.23חוסר של חיוב בסך של  .6
 

 -2כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 196-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   12.4 12.4 כניסה מקורה

     40.97 סככה

     10.78 מחסן

   26.29 פרגולה

  169.63 169.63 מגורים

 180 182.03 260.07 סה"כ

 

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 המחסן אינה מחויב. .2

 הפרגולה אינה מחויבת . .3

 מ"ר. 2.03חוסר של חיוב בסך של  .4
 -3כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 191-ישן שטח

 בפועל חיוב שטח לחיוב שטח מדוד  

   9.21 9.21 כניסה מקורה
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     6 סככה

     17.49 מחסן

   31.53 פרגולה

  194.33 194.33 מגורים

 204 203.54 291.56 סה"כ

 

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 המחסן אינה מחויב. .2

 הפרגולה אינה מחויבת . .3

 מ"ר. 0.46חוסר של חיוב בסך של  .4
 

 
 -4כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 213-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   6.37 6.37 כניסה מקורה

     12 מרפסת פתוחה

  205.19 205.19 מגורים

 213 211.56 223.56 סה"כ

 

 ממצאים:

 מרפסת פתוחה  אינה מחויבת. .1

 מ"ר. 1.46עודף  של חיוב בסך של  .2
 

 5כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 171-ישן שטח

 חיוב בפועל לחיובשטח  שטח מדוד  

   26.87 26.87 כניסה מקורה

   17.12  17.12 מ.מקורה לחיוב 

   50.75 מחסן

  252.22 252.22 מגורים

 296.21 346.96 סה"כ
 

 

 ממצאים:

 מחסן אינו מחויב. .1

 מ"ר. 0.21חוסר  של חיוב בסך של  .2
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 -6כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 195-ישן שטח

 בפועלחיוב  שטח לחיוב שטח מדוד  

   2.16 2.16 כניסה מקורה

     42 מחסן

  163.47 163.47 מגורים

 207 165.63 207.63 סה"כ

 

 (.ד"ממ) במדידה נראה שאינו מגורים מבנה על מטר ר"מ 12 של נוסף חיוב

 מ"ר.1נחלה חקלאית מחושבת כ 

 ממצאים:

 המחסן אינה מחויב. .1

 הפרגולה אינה מחויבת . .2

 המדידה לגבייה בפועל.לבדוק את ההפרש בין  .3
 

 -7כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 231-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   3.2 3.2 כניסה מקורה

   11.04  11.04 מחסן

  250 250 מגורים

 277 264.24 264.24 סה"כ

 

 (.ד"ממ) במדידה נראה שאינו מגורים מבנה על מטר ר"מ 12 של נוסף חיוב

 מ"ר.1מחושבת כ נחלה חקלאית 

 ממצאים:

 מ"ר בין המדידה  לגבייה בפועל. 0.24חוסר של  .1
 

 -8כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 141-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

 1.9 כניסה מקורה
 

  

     18.59 מ. מקורה לא לחיוב
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  119.32 119.32 מגורים

  253.54 253.54 חקלאי

 153 372.86 393.35 סה"כ

 

 (.ד"ממ) במדידה נראה שאינו מגורים מבנה על מטר ר"מ 12 של נוסף חיוב

 מ"ר.1נחלה חקלאית מחושבת כ 

 -8כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 141-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

 1.9 כניסה מקורה
 

  

     18.59 מ. מקורה לא לחיוב

  119.32 119.32 מגורים

  253.54 253.54 חקלאי

 153 372.86 393.35 סה"כ

 

 (.ד"ממ) במדידה נראה שאינו מגורים מבנה על מטר ר"מ 12 של נוסף חיוב

 מ"ר.1נחלה חקלאית מחושבת כ 

 

 

 

 

 -9כפר מימון מדגם מס' 

 ר"מ 149-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   2.4 2.4 כניסה מקורה

   24.6 24.6 מ. מקורה לא לחיוב

   24 חניה

  145.32 145.32 מגורים

  163.65 163.65 חקלאי

 153 335.97 359.97 סה"כ
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 זמרת-טיוטת דוח ביקורת סקר נכסים
 -1זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 121-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
   32.10 פרגולה מקורה

  145.09 145.09 מגורים
 158 145.09 177.19 סה"כ

 

 מ"ר . 12מטר על נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד חיוב נוסף של 

 ממצאים:

 פרגולה מקורה אינה מחויבת. .1

 .בחיוב ר"מ 0.91 של עודף .2

 הנחלה הלא מעובדת מחוייבת  במטר אחד בלבד. .3

 

 

 -2זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 121-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
   2.53 כניסה מקורה

  61.43 61.43 מגורים
   24 מחסן
 76 61.43 87.96 סה"כ

 

 מ"ר . 12חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד 

 ממצאים:

 המחסן אינו מחויב. .1

 כניסה מקורה אינה מחויבת. .2

 .בחיוב ר"מ 1.57 של עודף .3

 הנחלה הלא מעובדת מחוייבת  במטר אחד בלבד. .4

 
 

 

 

 

 

 

 -3זמרת מדגם מס' 
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 ר"מ 101-ישן שטח

 חיוב בפועל לחיוב שטח שטח מדוד 
   39.13 פרגולה מקורה

  102.69 102.69 מגורים
 113 102.69 141.82 סה"כ

 

 מ"ר . 12חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד 

 ממצאים:

 פרגולה מקורה אינה מחויבת. .1

 .בחיוב ר"מ 1.69 של חוסר .2

 הנחלה לא מחוייבת. .3

 

 -4זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 120-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
   2.2 כניסה מקורה

   23.4 פרגולה
  129.55 129.55 מגורים

 142 129.55 155.15 סה"כ
 

 מ"ר. 9מ"ר ועוד מבנה של  12חיוב נוסף של מטר על נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד 

 ממצאים:

 כניסה מקורה אינה מחויבת. .1

 פרגולה לא מחויבת. .2

 .בחיוב ר"מ 8.55 של חוסר .3

 הנחלה הלא מעובדת מחוייבת  במטר אחד בלבד. .4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 -6זמרת מדגם מס' 
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 ר"מ 111-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  6.38 6.38 כניסה מקורה

   11.54 פרגולה
   26.09 מ.מקורה לא לחיוב

  110.83 110.83 מגורים
 130 117.21 154.84 סה"כ

 

 מ"ר . 12על נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד חיוב נוסף של מ"ר 

 ממצאים:

 פרגולה לא מחויבת. .1

 מ.מקורה לא מחויבת. .2

 הנחלה הלא מעובדת מחויבת  כמטר אחד בלבד. .3

 מ"ר. 0.21חוסר של  .4
 

 -7זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 94-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
   36.85 מ.מקורה לא לחיוב

  111.17 111.17 מגורים
   8.37 מחסן
 124 111.17 156.39 סה"כ

 

 מ"ר . 12חיוב נוסף של מ"ר על נחלה לא מעובדת ,חיוב על ממ"ד 

 ממצאים:

 מחסן  לא מחויב. .1

 מ.מקורה לא מחויבת. .2

 הנחלה הלא מעובדת מחויבת  כמטר אחד בלבד. .3

 מ"ר. 0.17חוסר של  .4

 

 

 

 -8זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 87-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
   10.2 כניסה מקורה

   22.23 פרגולה
   148.27 מ.מקורה לא לחיוב

  148.27 58.74 מגורים
 100 148.27 239.44 סה"כ
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 מ"ר . 12חיוב נוסף של מ"ר על נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד 

 ממצאים:

 כניסה מקורה לא מחויבת. .1

 פרגולה לא מחויבת. .2

 מ.מקורה לא מחויבת. .3

 הלא מעובדת מחויבת  כמטר אחד בלבד.הנחלה  .4

 
 -9זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 110-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  1.43 1.43 כניסה מקורה

  12.08 12.08 קומות ומעלה 2סככה 
   22.20 סככה

  107.73 107.73 מגורים
   49.01 בבניה
 110 121.24 192.45 סה"כ

 

 מ"ר . 12נחלה לא מעובדת, חיוב על ממ"ד חיוב נוסף של מ"ר על 

 ממצאים:

 כניסה מקורה לא מחויבת. .1

 סככה  לא מחויבת. .2

 ומעלה לא מחויבת. קומות 2 סככה .3

 מבנה בבניה עדיין לא מחויב  . .4

 הנחלה הלא מעובדת מחויבת  כמטר אחד בלבד. .5
 

 

 

 

 

 

 -10זמרת מדגם מס' 

 ר"מ 157-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד 
  6.08 6.08 כניסה מקורה

  11.05 11.05 מרפסת מ.מקורה
  188.14 188.14 מגורים

 205 205.27 205.27 סה"כ
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 ממצאים:

 מ"ר בחיוב. 0.27חוסר של  .1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקומה-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת

 
 -1תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 256-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   8.10 8.10 כניסה מקורה

     28.80 מחסן לא לחיוב
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   59.84  59.84 קומות ומעלה 2סככה 

 4.90 פרגולה
 

  

   82.56 בריכת שחיה

  260.75 260.75 מגורים

 269 328.69 444.95 סה"כ

 

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 המחסן אינה מחויב. .2

 הפתוחה אינה מחויבת. המרפסת .3

 מחויבת .הפרגולה אינה  .4

 בריכת שחיה אינה מחויבת. .5
 

 -2תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 81-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   3.28 3.28 כניסה מקורה

     37.09 מרפסת פתוחה

   79.34  79.34 מגורים

 14.82 מבנה חקלאי אחר
 

  

 94 82.62 134.53 סה"כ

 

 מ"ר . 12חיוב על ממ"ד חיוב נוסף של מ"ר על נחלה לא מעובדת, 

 ממצאים:

 מרפסת פתוחה אינה מחויבת. .1

 מבנה חקלאי אחר אינה מחויב. .2

 מ"ר בגבייה. 1.38חוסר של  .3
 
 

 
 -3תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 175-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   15.72 15.72 כניסה מקורה

   3.98  3.98 קומות ומעלה 2מ.מקורה 

     8.63 מ.מקורה

 20.46 חניה מקורה
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   5.75 סככה 

  306.56 306.56 מגורים

 311 326.26 361.10 סה"כ

 

 חיוב של מ"ר על נחלה מעובדת.

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 מ. מקורה אינה מחויב. .2

 הפתוחה אינה מחויבת. המרפסת .3

 חניה מקורה אינה מחויבת . .4
 

 -4תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 89-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב מדודשטח   

   1.65 1.65 כניסה מקורה

  87.25 87.25 מגורים

   73.01 מבנה חקלאי אחר

 102 88.90 161.91 סה"כ

 

 מ"ר על ממ"ד. 12חיוב של מ"ר על נחלה מעובדת ו

 ממצאים:

 מ"ר בגביה. 0.10עודף של  .1
 

 
 -5תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 195-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   2.88 2.88 כניסה מקורה

     15.21 מחסן לא לחיוב

     48.55 חניה מקורה

 37.24 סככה
 

  

   33.75 פרגולה

  280.26 280.26 מגורים

 432 283.14 417.89 סה"כ
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מ"ר על חממות משתלות ורפתות.חיוב  136אבל יש חיוב של עוד  1נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר 
 מ"ר על ממ"ד. 12נוסף של 

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 המחסן לא מחויב. .2

 חניה מקורה לא מחויב. .3

 הסככה אינה מחויבת .4

 הפרגולה אינה מחויבת . .5

 
 -6תקומה מדגם מס' 

 ר"מ230-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   6.05 6.05 כניסה מקורה

  7.90 7.90 ק.ומעלה 2מ.מקורה 

     39.15 מחסן לא לחיוב

 39.48 סככה
 

  

  227.71 227.71 מגורים

   15.21 מבנה חקלאי

   143.63 בית אריזה

 243 241.66 479.13 סה"כ

 

 .1נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר 

 ממצאים:

 הסככה אינה מחויבת. .1

 המחסן לא מחויב. .2

 חניה מקורה לא מחויב. .3

 מבנה חקלאי אינה מחויב. .4

 בית אריזה אינו מחויב. .5

 

 

 -7תקומה מדגם מס'

 ר"מ 160-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   7.52 7.52 כניסה מקורה

 29.23 פרגולה
 

  

  180.41 180.41 מגורים
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 201 187.93 217.16 סה"כ

 

 מ"ר. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר  וממ"ד 

 ממצאים:

 הפרגולה אינה מחויבת. .1

 מ"ר בגבייה. 1.07חוסר של  .2
 

 -8מדגם מס' תקומה 

 ר"מ 134-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   2.00 2.00 כניסה מקורה

   30.50 חניה מקורה

     4.45 פרגולה

   133.80 133.80 מגורים

   141.09 מבנה חקלאי אחר

 147 135.80 311.84 סה"כ

 

 מ"ר על הממ"ד. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ו

 ממצאים:

 מחויבת. פרגולה לא .1

 מבנה חקלאי אינה מחויב.. .2

 מ"ר בגבייה. 1.8חוסר של  .3
 

 

 

 

 

 

 -9תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 151-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   5.59 5.59 כניסה מקורה

  10.29 10.29 ק ומעלה2מ. מקורה 

 87.88 מחסן לא לחיוב
 

  



 

37 
 

   136.62 136.62 מגורים

 164 152.50 240.38 סה"כ

 

 מ"ר על הממ"ד. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ו

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בגבייה. 1.5חוסר של  .2

 

 -10תקומה מדגם מס' 

 ר"מ 193-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   10.45 10.45 כניסה מקורה

   39.76 חניה מקורה

  9.17 9.17 ק.ומעלה 2סככה 

   21.03 סככה

     14.97 פרגולה

   160.12 160.12 מגורים

 206 179.74 255.50 סה"כ

 

 מ"ר על הממ"ד. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ו

 ממצאים:

 חניה מקורה לא מחויב. .1

 הסככה אינה מחויבת. .2

 הפרגולה לא מחויבת. .3

 מ"ר בגבייה. 12עודף של  .4
 

 

 

 זרועה-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1זרועה מדגם מס' 

 ר"מ 89-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   88 88 מגורים

 89 88 88 סה"כ
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 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 

 -2זרועה מדגם מס' 

 ר"מ 73-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   138.30 מחסן

  1.49 1.49 כניסה מקורה

   80.89 80.89 מגורים

 83 82.38 220.68 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר. 0.62חוסר של  .2
 

 -3זרועה מדגם מס' 

 ר"מ 121-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   44 מחסן

   20.03 מרפסת מקורה

   138.84 138.84 מגורים

 128 138.84 202.87 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 

 ממצאים:

 מחויב. מחסן לא .1

 מרפסת מקורה לא מחויבת. .2

 מ"ר. 11.84חוסר של  .3
 

 -4זרועה מדגם מס' 

 ר"מ 95-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   21.11 מחסן
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   72.37 72.37 מגורים

 95 72.37 93.48 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 

 -5זרועה מדגם מס' 

 ר"מ 118-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   46 מחסן

   117.75 117.75 מגורים

 118 117.75 163.75 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר. 0.25חוסר של  .2
 -6זרועה מדגם מס' 

 ר"מ 118-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   108.08 מרפסת מקורה

   90 90 מגורים

 91 90 198.08 סה"כ

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 שובה-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1שובה מדגם מס' 

 ר"מ 99  -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   0.88 0.88 כניסה מקורה

  16.61 16.61 מחסן כניסה מהנכס

  95.78 95.78 מגורים

 100 113.27 113.27 סה"כ
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 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מ"ר בגבייה. 14.27חוסר של  .1
 

 -2שובה מדגם מס' 

 ר"מ 62  -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  80 80 מגורים

 100 80 80 סה"כ

 

 מ"ר. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ועוד ממ"ד של 

 ממצאים:

 מ"ר בגבייה. 14.27חוסר של  .1

 המודד לא ביקר בשטח.הערכה של מדידה,  .2

 
 -3' מס מדגם שובה

 ר"מ 147-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   7.9 7.9 כניסה מקורה

   6.45 מרפסת פתוחה

   17.85 חניה

   91.21 מ.מקורה לא לחיוב

   221.49 221.49 מגורים

 200 229.39 344.9 סה"כ

 

 הממ"ד.מ"ר על  12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ו

 ממצאים:

 חניה לא מחויבת. .1

 מרפסת פתוחה לא מחויבת. .2

 מ. מקורה לא מחויבת. .3

 מ"ר בגבייה. 12חוסר של  .4

 
 -4' מס מדגם שובה

 ר"מ 175-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  
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   12.76 מקלט

   6.5  6.5 כניסה מקורה

  10.29 10.29 מחסן

   2.94 מרפסת פתוחה

   212.83  212.83 מגורים

 198 229.62 245.32 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מקלט לא מחויב. .1

 מרפסת פתוחה לא מחויבת. .2

 מ"ר בגבייה. 32.62חוסר של  .3
 -5' מס מדגם שובה

 ר"מ 218-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   9.4 9.4 כניסה מקורה

   235.1 235.1 מגורים

 246 244.5 244.5 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מ"ר בגבייה. 0.5חוסר של  .1
 

 

 

 

 -6' מס מדגם שובה

 ר"מ 157-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  2.94 2.94 מקלט

   4.72 4.72 כניסה מקורה

   10.33 מחסן

   5.25 מרפסת פתוחה

   213.09 213.09 מגורים

 170 220.75 236.33 סה"כ
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 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מרפסת פתוחה לא מחויבת. .2

 מ"ר בגבייה. 50.752חוסר של  .3

.שבו איש השטח של המועצה 14.2.2016למדידה מצורף מסמך מתאריך מאוחר יותר  .4
 מ"ר. 170מדד שטח קטן  יותר של 

 

 -7' מס מדגם שובה

 ר"מ 109-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   0.86 0.86 כניסה מקורה

   12.09 מחסן

   107.92 107.92 מגורים

 122 108.78 120.87 סה"כ

 

 מ"ר. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר, ממ"ד מחויב ב

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר. 0.22חוסר של  .2
 

 

 

 

 

 

 שוקדה -נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 -1' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 132-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   24.9 24.9 כניסה מקורה

   6.04 מחסן
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   52.4 פרגולה

   6.65 1.8מתחת 

   179.27 179.27 מגורים

 181 204.17 269.26 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 פרגולה לא מחויבת. .2

 מ"ר בגבייה. 23.83חוסר של  .3
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 -2' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 61-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   2.21 2.21 כניסה מקורה

   60.28 60.28 מגורים

 74 62.49 62.49 סה"כ

 

 מ"ר.. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ,ממ"ד מחויב ב

 ממצאים:

 מ"ר. 0.49חוסר של  .1
 

 

 

 

 

 -3' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 62-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.94 1.94 כניסה מקורה

   20.8 מחסן

   58.87 58.87 מגורים

 74 60.81 81.61 סה"כ
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 מ"ר. 12מחויב בממ"ד 

 ממצאים:

 מ"ר. 1.29עודף  של  .1

 שמעון אין פה נחלה. .2

 
 -4' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 76-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.4 1.4 כניסה מקורה

   18.97 מחסן

   16.34 פרגולה

   76.38 76.38 מגורים

 89 77.78 113.09 סה"כ

 

 מ"ר. 12מחויב בנחלה מעובדת מחויבת כמ"ר ,ממ"ד 

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 פרגולה לא מחויבת. .2

 מ"ר בגבייה. 0.78עודף של  .3
 

 

 

 

 

 

 

 -5' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 76-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.9 1.99 כניסה מקורה

   2.88 מחסן

   75.81 75.81 מגורים

 89 77.71 80.86 סה"כ
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 מ"ר. 12כמ"ר, ממ"ד מחויב בנחלה מעובדת מחויבת 

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בגבייה. 0.39חוסר של  .2

 

 -5' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 76-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   1.9 1.99 כניסה מקורה

   2.88 מחסן

   75.81 75.81 מגורים

 89 77.71 80.86 סה"כ

 

 מ"ר. 12מחויב בנחלה מעובדת מחויבת כמ"ר, ממ"ד 

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בגבייה. 0.39חוסר של  .2
 -6' מס מדגם שוקדה

 ר"מ 75-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   4.26 4.26 כניסה מקורה

   73.43 73.43 מגורים

 88 77.69 77.69 סה"כ

 

 מ"ר. 12נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר, ממ"ד מחויב ב

 ממצאים:

 לא מחויב.מחסן  .3

 מ"ר בגבייה. 2.69חוסר של  .4

 

 

 יושיביה -נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1' מס מדגם יושביה

 ר"מ 139-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  
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   157.15 157.15 מגורים

 157 157.15 157.15 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מ"ר בגבייה.0.15חוסר של  .1

 
 -2' מס מדגם יושביה

 ר"מ 126-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   132.65 132.65 מגורים

  5 5 כ.מקורה

   52 מחסן נייד

 119 137.65 189.65 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מ"ר בגבייה.0.45חוסר של  .1

 

 -3' מס מדגם יושביה

 ר"מ 126-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   196.72 196.72 מגורים

  13.80 13.80 מחסן

  2.82 2.82 כ.מקורה

   76.81 מחסן נייד

   36.05 סככה

 242 213.34 326.20 סה"כ

 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 נייד לא מחויב. מחסן .1

 סככה לא מחויבת. .2

 שמעון המס' לא מסתדרים לי .3
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 -4' מס מדגם יושביה

 ר"מ 200-ישן שטח

 ממצאים:

 הנכס לא נמדד. .1

 

 -5' מס מדגם יושביה

 לא מצוין-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   109.47 109.49 מגורים

  1.68 1.68 כ.מקורה

   15.75 סככה

   10.00 מחסן נייד

 80 111.15 136.90 סה"כ

 

 ממצאים:

  סככה לא מחויבת. .1

  נייד לא מחויב. מחסן .2

 מ"ר בגבייה. 31.15חוסר של  .3

 

 

 

 

 

 

 

 -6' מס מדגם יושביה

 118 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   108.15 108.15 מגורים

   106.20 בבניה

  28.80 28.80 מכולה

  136.95 243.15 סה"כ

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.
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 ממצאים:

  מכולה לא מחוייבת. .1

  עדיין לא מחויב. 15.12.14מבנה בבניה  מיום  .2

 מ"ר בגבייה. 31.15חוסר של  .3

 מ"ר. 118לא היה שינוי מהשטח הישן שלא ברור לפי המדידה מדוע הוא  .4

 
 -7' מס מדגם יושביה

 146 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   178.77 178.77 מגורים

  24.5 24.5 מטבח

  0 36.40 פרגולה

 172 203.27 239.67 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

  פרגולה לא מחוייבת. .1

 מ"ר בגבייה. 32.27חוסר של  .2

 

 -8' מס מדגם יושביה

 132 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   169.16 169.16 מגורים

  40.56 40.56 לא בשימוש

  3.92 3.92 כ.מקורה

   23 פרגולה

   9.2 עמודים

 248 213.64 245.84 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

  פרגולה לא מחויבת. .1

 עמודים  לא מחויבים. .2

 מ"ר, שמעון מדוע הוא מחויב. 78נכס בבניה מחויב  .3

 המס' לא מסתדרים. .4
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 -9' מס מדגם יושביה

 78 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   74.02 74.02 מגורים

  0.95 0.95 כ.מקורה

 79 74.97 74.97 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

 מ"ר בחיוב. 3.03עודף של  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שרשרת-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1' מס מדגם שרשרת

 ר"מ 136-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   10.76 10.76 כניסה מקורה

   77.27 מחסן לא לחיוב

  127.78 127.78 מגורים

 137 138.54 215.81 סה"כ
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 מ"ר. 1334נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר. ונכס בבניה ב

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בחיוב. 2.54חוסר של  .2

 
 -2' מס מדגם שרשרת

 117 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   150.76 150.76 מגורים

  1.61 1.61 . קומת ומעלה2סככה 

   45.80 מבנה חקלאי

   61.85 פרגולה

   15.91 מחסן לא לחיוב

 118 152.37 275.93 סה"כ
 

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

  מבנה חקלאי לא מחויב. .1

 פרגולה לא מחויבת. .2

 מ"ר בגבייה.  35.37חוסר של   .3
 

 

 

 

 

 

 -3' מס מדגם שרשרת

 60 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

 43.36 מחסן לא לחיוב
 

  

   13.89 . קומת ומעלה2סככה 

   15.54 סככה

  89.39 89.39 מגורים

 89 103.28 162.18 סה"כ
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 ממצאים:

  מבנה חקלאי לא מחויב. .1

 פרגולה לא מחויבת. .2

 מ"ר בגבייה.  14.28חוסר של   .3

 

 -4' מס מדגם שרשרת

 88 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   2.11 2.11 כניסה מקורה

  13.98 13.98 . קומת ומעלה2סככה 

   49.15 מרפסת פתוחה

   18.67 מחסן לא לחיוב

   22.16 חניה מקורה

  203.74 203.74 מגורים

   55.48 מבנה חקלאי

 89 219.83 365.29 סה"כ

  

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

 פתוחה לא מחוייבת מרפסת .1

 מחיוב לא מחסן .2

 מקורה לא מחויבת. חניה .3

  מבנה חקלאי לא מחויב. .4

 מ"ר בגבייה.   130.83חוסר של   .5
 

 

 -5' מס מדגם שרשרת

 110 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   4.92 4.92 כניסה מקורה

   66.00 פרגולה

  111.06 111.06 מגורים

   57.61 מבנה חקלאי

   592.96 מבנים לחקלאות

 111 115.98 832.55 סה"כ
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 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

 לא מחויבת. פרגולה .1

  מבנים  חקלאים  לא מחויבים. .2

 מ"ר בגבייה.   5.98חוסר של   .3
 

 -6' מס מדגם שרשרת

 178 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   5.45 5.45 כניסה מקורה

   81.37 מחסן לא לחיוב

   108.47 עמודיםקומת 

  198.16 198.16 מגורים

   88.03 אינו ראוי למגורים

   172.76 מבנה חקלאי

   647.93 מבנים לחקלאות

 155 203.61 1302.17 סה"כ

  

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחיוב.  .1

 מחויבת. קומת עמודים לא .2

  מ"ר מבנים חקלאים אינם מחויבים. 820.69 .3

 מ"ר בגבייה.   48.61חוסר של   .4
 

 

 -7' מס מדגם שרשרת

 132 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   30.81 מחסן לא לחיוב

   44.55 סככה

  130.18 130.18 מגורים

   78.15 מבנה חקלאי

 133 130.18 283.69 סה"כ
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 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחיוב.  .1

 מחויבת. סככה לא .2

  מבנה חקלאי אינו מחויב. .3

 מ"ר בגבייה.  1.82חוסר של   .4

 
 -8' מס מדגם שרשרת

 140 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  3.86 3.86 כניסה מקורה

   66.53 מ.מקורה

   9.31 מחסן לא לחיוב

   1.46 סככה 

  141.40 141.40 מגורים 

   24.07 פרגולה

 141 145.26 246.63 סה"כ

  

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

 .מחסן לא מחיוב  .1

 מחויבת. סככה לא .2

 פרגולה אינה מחויבת   .3

  מ.מקורה אינה מחויבת. .4

 מ"ר בגבייה.  5.26חוסר של   .5

 מ"ר. 2000יש נכס בבניה של -שמעון המספרים לא מסתדרים .6
 

 

 -9' מס מדגם שרשרת

 126 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  0.87 0.87 כניסה מקורה

  103.67 103.67 מגורים

  13.01 13.01 כניסה סגורה

 127 117.55 117.55 סה"כ
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 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

  

 מ"ר בגבייה.  9.45עודף של   .1

 
 -10' מס מדגם שרשרת

 96 -ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  3.76 3.76 מקורה כניסה

   77.38 מחסן לא לחיוב

  94.25 94.25 מגורים

   56.64 מבנים לחקלאות

 97 98.01 232.03 סה"כ

  

 נחלה לא מעובדת מחויבת במ"ר.

 ממצאים:

  

 מ"ר של מכולת קירור לא נכנסה לטבלת המדידות. 32.64 .1

 המספרים של המחסנים לא מסתדרים.-שמעון .2

 חיוב.מ"ר בעודף של  2.01 .3
 

 

 שיבולים-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1' מס שיבולים מדגם

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  4.86 4.86 כניסה מקורה

   21.84 מ.מקורה

   16.13 מרפסת פתוחה

  91.78 91.78 מגורים

מבנים לחקלאות)מצוין 
   74.01 במדידה כנטוש(

 95 96.46 208.44 סה"כ
 

 ר"מ 94-ישן שטח

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:
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 מקורה לא מחויבת..מ .1

 פתוחה לא מחויבת. מרפסת .2

 מ"ר בחיוב. 2.44חוסר של  .3
 

 -2' מס שיבולים מדגם

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  4.79 4.79 כניסה מקורה

  105.56 105.56 מגורים

מבנים לחקלאות)מצוינים 
   45.06 על המפה כריקים(

 107 110.35 155.41 סה"כ

 

 ר"מ 106-ישן שטח

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מבנים לחקלאות לא מחויבים. .1

 מ"ר בחיוב. 4.35חוסר של  .2
 
 

 -3' מס שיבולים מדגם

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  1.27 1.27 כניסה מקורה

   19.84 סככה

  75.99 75.99 מגורים

 76 77.26 97.10 סה"כ

 

 ר"מ75-ישן שטח

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 סככה לא מחויבת. .1

 מ"ר בחיוב. 2.26חוסר של  .2
 

 -4' מס שיבולים מדגם

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  7.53 7.53 קומות ומעלה 2מ.מקורה 

   71.62 מרפסת פתוחה
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   6.41 ק.ומעלה2ק.עמודים 

   61.33 קומת עמודים

  13.19 13.91 ומעלהק.  2סככה 

   18 בריכת שחיה

  130.15 130.15 מגורים

 85 150.87 308.23 סה"כ

 

 ר"מ 94-ישן שטח

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 פתוחה לא מחויבת. מרפסת .1

 ומעלה לא מחויבת..ק2 עמודים.ק .2

 עמודים לא מחויבת. קומת .3

 בריכת שחיה לא מחויבת. .4

 מ"ר בחיוב.  0.87חוסר של .5
 

 -5' מס שיבולים מדגם

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   93.38 מחסן לא לחיוב

  168.13 168.13 מגורים

   39.21 מבנה חקלאי

 169 168.13 300.72 סה"כ

 

 ר"מ75-ישן שטח

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בחיוב. 0.13חוסר של  .2
 

 -6' מס שיבולים מדגם

 חיוב בפועל שטח לחיוב מדוד שטח  

  2.34 2.34 כניסה מקורה

  2.16 2.16 ק.ומעלה 2מ.מקורה 

  130.13 130.13 מגורים

   31.30 מחסן לא לחיוב

 133 134.63 165.93 סה"כ



 

57 
 

 

 ר"מ132-ישן שטח

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בחיוב. 2.63חוסר של  .2
 

 -7' מס שיבולים מדגם

 ר"מ 28-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  4.8 4.8 כניסה מקורה

  100.48 100.48 מגורים

   21.84 מחסן לא לחיוב

 106 105.28 127.12 סה"כ
 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 מ"ר בחיוב. 0.28חוסר של  .2
 

 -8' מס שיבולים מדגם

 ר"מ 94-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   23.2 מרפסת פתוחה

   13.77 סככה

  92.84 92.84 מגורים

   45.06 מבנים חקלאים

 95 92.84 174.87 סה"כ
 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 פתוחה לא מחוייבת. מרפסת .1

 סככה לא מחוייבת. .2

 מבנים חקלאיים לא מחויבים. .3
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 מ"ר. 1.16עודף של  .4
 

 -9' מס שיבולים מדגם

 ר"מ 136-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  29.18 29.18 ק.ומעלה2מ.מקורה 

   85.32 מחסן לא לחיוב

   21.44 סככה

  127.37 127.37 מגורים

   74.11 מבנה חקלאי

 158 156.55 337.42 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 .מחסן לא מחיוב .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מבנה חקלאי לא מחויב. .3

 61.32שטח שנמדד יש מכולות)במדידה תיאורם כמכולות אכסנה( בשטח כולל של  .4
 מ"ר שאינן מחוייבות.

 מ"ר. 0.45עודף של  .5
 -10' מס שיבולים מדגם

 ר"מ 121-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

   43.92 מרפסת פתוחה

   91.59 מחסן לא לחיוב

   14.70 סככה

   21.50 פרגולה

   17.95 ק.גמיש2מ.מקורה 

  119.08 119.08 מגורים

   21.06 מבנה חקלאי

 122 119.08 329.8 סה"כ

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 לא מחויבת. מרפסת פתוחה .1

 .מחסן לא מחיוב .2

 סככה לא מחויבת. .3

 פרגולה לא מחויבת. .4
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 לא מחויבת. ק.גמיש2מ.מקורה  .5

 מבנה חקלאי לא מחויב. .6

 מ"ר. 1.92עודף של  .7
 

 גבעולים-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 91-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

נמחק  10.06 10.06 כניסה מקורה
  בכתב יד

  198.74 198.74 מגורים

הוסף -10.08 29.52 מחסן לא לחיוב
  בכתב יד

   24.5 סככה

 200 208.80 262.82 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 לא מחויבת. כניסה מקורה .1

 מחיוב. לא מחסן .2

 סככה לא מחויבת. .3

 מ"ר בחיוב. 9.8חוסר של  .4
 
 

 

 

 

 

 -2' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 90-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  109.85 109.85 מגורים

   20.91 מחסן לא לחיוב

 111 109.85 130.76 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:
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 מחיוב. לא מחסן .1

 מ"ר בחיוב. 0.15חוסר של  .2
 -3' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 112-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  107.93 107.93 מגורים

  1.51 1.51 כניסה  מקורה

 113 109.44 109.44 סה"כ

 

 לא מעובדת מחויבת כמ"ר.נחלה 

 ממצאים:

 מ"ר בחיוב.2.66עודף  של  .1
 -4' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 112-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  152.11 152.11 מגורים

  1.17 1.17 כניסה  מקורה

 166 153.28 153.28 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 בחיוב.מ"ר 11.72עודף  של  .1
 

 

 

 -5' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 112-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  199.18 199.18 מגורים

  2.93 2.93 כניסה  מקורה

   15 מחסן לא לחיוב

 203 202.11 217.11 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.
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 ממצאים:

 מ"ר בחיוב.0.11עודף  של  .1
 

 -6' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 152-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  189.77 189.77 מגורים

  2.39 2.93 כניסה  מקורה

  18.25 18.25 ק.ומעלה 2מ.מקורה 

   20.16 מחסן לא לחיוב

   26.91 סככה

 174 210.41 257.42 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחיוב. לא מחסן .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב.37.41חוסר  של  .3

 

 -7' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 154-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  229.48 229.48 מגורים

  3.28 3.28 כניסה  מקורה

   4.14 מחסן לא לחיוב

   47.22 סככה

 234 232.76 284.12 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחיוב. לא מחסן .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב.0.24עודף  של  .3
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 -8' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 158-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  2.26 2.26 כניסה מקורה

  173.14 173.14 מגורים

 176 175.4 175.4 סה"כ

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מ"ר בחיוב. 0.4חוסר של  .1
 -9' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 103-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  199.18 129.94 מגורים

  2.93 6.23 כניסה  מקורה

   30.21 סככה

 106 202.11 166.38 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 שינויים בכתב יד על המדידה בשטח לחיוב של מגורים וכניסה מקורה. .1

 בחיוב.מ"ר 97.11חוסר  של  .2
 

 -10' מס גבעולים מדגם

 ר"מ 119-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  119.90 119.90 מגורים

  נמחק בעט 10.36 כניסה  מקורה

   16.00 מחסן לא לחיוב

 121 130.26 146.26 סה"כ

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 הכניסה מקורה.שינויים בכתב יד על המדידה בשטח לחיוב של  .1
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 מחסן לא מחויב. .2

 מ"ר בחיוב.9.26חוסר  של  .3
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 מלילות-נכסים סקר ביקורת דוח טיוטת
 -1' מס מלילות מדגם

 ר"מ 59-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  57.22 57.22 מגורים

  1.76 1.76 כניסה  מקורה

   24 מחסן לא לחיוב

 60 58.98 82.98 סה"כ
 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב .1

 מ"ר בחיוב.1.02עודף  של  .2
 

 -2' מס מלילות מדגם

 ר"מ 96-ישן שטח

 

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  96.17 96.17 מגורים

   46.97 מחסן לא לחיוב

   46.05 סככה

   20.48 חניה

 97 98.5 212.09 סה"כ

 

 .ר"כמ מחויבת מעובדת לא נחלה

 :ממצאים

 מחויב. לא מחסן .1

 סככה לא מחויבת. .2

 חניה לא מחויבת . .3

 .בחיוב ר"מ2.5 של  חוסר  .4
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 -3' מס מלילות מדגם

 ר"מ 164-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  175.95 175.95 מגורים

   116.28 מחסן לא לחיוב

   30.80 סככה

 177 175.95 323.03 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב.0.05עודף  של  .3
 -4' מס מלילות מדגם

 ר"מ 73-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  74.24 74.24 מגורים

   31.48 סככה

 74 74.24 105.72 סה"כ

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 

 סככה לא מחויבת. .1

 מ"ר בחיוב. 2.24חוסר  של  .2
 -5' מס מלילות מדגם

 ר"מ 162-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  159.91 159.91 מגורים

  1.95 1.95 כניסה מקורה

   20.91 מחסן לא לחיוב

 163 161.86 182.77 סה"כ

    

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.
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 ממצאים:

 

 מחסן  לא מחויב. .1

 מ"ר בחיוב. 0.14חוסר  של  .2
 

 -6' מס מלילות מדגם

 ר"מ 70-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  72.05 72.05 מגורים

  1.2 1.2 כניסה מקורה

   68 מחסן לא לחיוב

   30 סככה

 71 73.25 171.25 סה"כ

    

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 

 מחויב. מחסן  לא .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב. 3.25חוסר  של  .3
 -7' מס מלילות מדגם

 ר"מ 189-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  265.05 265.05 מגורים

  4.77 4.77 כניסה מקורה

   21.61 סככה

   42.06 חניה

 6266 269.82 333.49 סה"כ

    
 

 נחלה מעובדת מחויבת כמ"ר.

 

 

 ממצאים:
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 חניה לא מחויבת. .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב. 4.82עודף  של  .3

 מ"ר. 6000יש חיוב גם של נחלה וגם חממות משתלות רפתות  .4
 

 -8' מס מלילות מדגם

 ר"מ 183-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  194.71 194.71 מגורים

  1.73 1.73 כניסה מקורה

   18.91 מחסן לא לחיוב

   76.16 סככה

 197 196.44 291.51 סה"כ

    

 

 נחלה לא עובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 

 מחסן לא מחויב. .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב. 0.44עודף  של  .3

 

 -9' מס מלילות מדגם

 ר"מ 101-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  117.12 117.12 מגורים

בכתב נמחק -8.36 8.36 כניסה מקורה
  יד

   14.74 מחסן לא לחיוב

   32.16 סככה

 118 125.48 172.38 סה"כ

    

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:
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 מחסן לא מחויב. .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב. 8.48עודף  של  .3

 
 -10' מס מלילות מדגם

 ר"מ 60-ישן שטח

 חיוב בפועל שטח לחיוב שטח מדוד  

  59.62 59.62 מגורים

  1.75 1.75 כניסה מקורה

 61 61.35 61.35 סה"כ

    

 

 נחלה לא מעובדת מחויבת כמ"ר.

 ממצאים:

 מחסן לא מחויב. .1

 סככה לא מחויבת. .2

 מ"ר בחיוב. 1.35עודף  של  .3
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 ממצאים כלליים:
 

 .ע"י הביקורת כל חוות דעת משפטית/ מקצועית בנושא סקר הנכסים ה לא נמצא .1

 מדידות:

הנחיית הגזברות למחלקת הגבייה הייתה כי לא לשנות את הגודל הנכס אם  .2

 מ"ר. -5מ"ר לבין  5הגידול או הקיטון הוא בין 

מ"ר וקטנות יותר  5המועצה לא שינתה את המדידות אם הן לא היו גדולות מ  .3

 מהכתוב בספרי המועצה.

ז' כי גזבר המועצה לשעבר טען כי המועצה לא הייתה צריכה לשנות את המטר .4

 טווח זה נמצא בטעות הדגימה.

הוצגה לביקורת הוראת משרד השיכון אשר מאשרת שמרווח הטעות בשתי  .5

 .חברת המדידות ביצעה מדידה אחת.2%מדידות היא 

 מ"ר. -5מ"ר לבין  5נכסים הגידול או הקיטון עמד על בין  214 .6

 מדידת נפלו בטווח  טעות המדידה. 134 .7

נכסים לא הוקטן  31-המועצה לא הקטינה את גודל הנכס לאחר סקר הנכסים .8

 הנכס. 

 -ארנונה חקלאית

המועצה גובה ארנונה  המועצה אינה גובה ארנונה על הפעילות החקלאית. .9

חקלאית שלא עפ"י מטרז' )חוק ההסדרים קובע כי יש לגבות עפ"י מטרז'( 

 בחלוקה לנחלה מעובדת ולא מעובדת.

 בנושא הפעילות החקלאית. לא נעשה סקר .10
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 4נספח מס' 
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 5נספח מס' 
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 ועדת מכרזים סדרי עבודה–טיוטת דו"ח 

 
 רקע:

 ועם קבלנים עם בחוזים להתקשר,המועצה האזורית  מוסמכת החוק פי על תפקידיה מילוי לצורך

 . שירותים ספקי

עם מי להתקשר בביצוע עניין  וועדת המכרזים היא אשר מוסמכת להמליץ בפני ראש המועצה

  מסוים.

היו"ר יהודה אלבז -חברים ואלו הם 7במועצה האזורית קיימת ועדת מכרזים המורכבת מ

 והחברים הבאים: קובי צור, אבי דהן, דקל חדד, אסי אלמסי, חיים לוי ומשה טויטו.

 יש חשיבות רבה חוקית וניהולית בהתנהלות מסודרת של הוועדה.

 רטים בצו:סדרי עבודה המפו

חתומה ביד מזכיר המועצה או יושב ראש תהיה , המכרזים הזמנה לכל ישיבה של ועדה .1

 הועדה.

את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי המועצה או הועדה לפחות  ההזמנה תפרט  .2

 .שעות לפני הישיבה 24

 שעות לפני הישיבה. 36אם היא נשלחה על ידי הדואר, יש לשלחה לפחות  .3

יש להדביק על הדלת החיצונית ועדה הודעה בדבר זמנה, מקומה וסדר יומה של כל ישיבת  .4

 של משרד המועצה או סמוך לה.

קובע כי רוב חברי המועצה או הועדה הם מנין חוקי בישיבותיהן; ואם לא   )א(  53סעיף  .5

היה  מנין חוקי בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת, ואז תהיה חוקית 

תידחה  –אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או הועדה; לא נוכח שליש כאמור 

ימים ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי המועצה או  7-הישיבה ל

 הועדה, בתנאי שלא ידונו בה בענין שלא עמד על סדר היום של הישיבה הקודמת.

, יהיה רוב זה גם המנין החוקי לדיון נקבע בדין להחלטה מסויימת רוב מיוחד בהצבעה .6

 באותו ענין.

החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי המועצה או של חברי ועדה הנוכחים בעת  .7

 ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי, חוץ מהחלטות שנקבע להן בדין רוב מיוחד.
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 מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה. .8

על פי דרישת שליש לפחות מחברי המועצה או  הצבעה בועדה היא בהרמת ידיים, אך .9

 הועדה הנוכחים, תהיה ההצבעה חשאית.

 ולרשום הישיבה מהלך את להקליט הועדה של ישיבה קובע כי יש צורך בכל 54סעיף  .10

 מהלך את, בישיבה הנוכחים הועדה או המועצה חברי שמות את שיכיל פרוטוקול

 . ההצבעה תוצאות ואת ההצעות את, הדיונים

. הישיבה ראש יושב ידי על הבאה בישיבה או ישיבה באותה ייחתם הפרוטוקול .11

 .הבאה הישיבה לפני ימים 7 לפחות הועדה או המועצה לחברי יישלח הפרוטוקול

 .הישיבה בראשית לדיון הערעור יועמד, הפרוטוקול מפרטי פרט על ערעור היה  .12
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 ממצאים:

נשלחה בקבוצת  7.7.18שהתקיימה ביום ראשון הלישיבת ועדת מכרזים  ההזמנה .1

ע"י מהנדס המועצה ולא כפי שקבוע בצו המועצות ע"י מזכירת  6:48הווטאסאפ בשעה 

 ראש יושב או המועצה מזכיר ביד המועצה או יו"ר הועדה, על ההזמנה להיות  חתומה

 .הועדה

 לפחות הועדה או המועצה חברי לכל תימסר, הישיבה של יומה סדר את  תפרט ההזמנה .2

בהזמנות לישיבת הוועדה אשר נשלחות בקבוצת הווטסאפ לא -הישיבה לפני שעות 24

 שעות לפני כינוסה. 24מפורט סדר היום של הישיבה ונשלחת לעיתים פחות מ

 .לא נתלתה כל הזמנה על לוחות המודעות בקרבת המועצה .3

 ואם; בישיבותיהן חוקי מנין הם הועדה או המועצה חברי רוב כי קובע  53 סעיף כאמור, .4

 חוקית תהיה ואז, אחת לשעה הישיבה תידחה, לישיבה שנקבעה בשעה חוקי מנין  היה לא

 תידחה – כאמור שליש נוכח לא; הועדה או המועצה מחברי שליש לפחות בה נוכחים אם

 או המועצה מחברי שליש לפחות בה נוכחים אם חוקית תהיה ואז ימים 7-ל הישיבה

בישיבה  .הקודמת הישיבה של היום סדר על עמד שלא בענין בה ידונו שלא בתנאי, הועדה

 זו נכחו רק שני חברי ועדה)משה טויטו וחיים לוי( שהם לא שליש מחברי הוועדה.

 הישיבה מהלך את להקליט הועדה של ישיבה בכל צורך יש כי קובע 54 כאמור סעיף .5

 מהלך את, בישיבה הנוכחים הועדה או המועצה חברי שמות את שיכיל פרוטוקול ולרשום

 הוועדה לא מקליטה את ישיבותיה.. ההצבעה תוצאות ואת ההצעות את, הדיונים
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 המלצות:

לקבל חוות דעת משפטית מיועמ"ש המועצה אשר תבהיר האם  הודעות בקבוצת  .1

 הווטאסאפ מקיימות את הוראות הצו.

 לפרט את סדר היום בהזמנה לישיבה. .2

ות אשר אינן בקוורום הנדרש גם אם העניין דחוף, קיום ישיבות אלו לא לקיים ישיב .3

 מעמיד את המועצה בפני תביעות משפטיות.

 רק מזכירת המועצה או יו"ר הועדה רשאים לזמן את הוועדה. .4

 לתלות את ההזמנה ואת סדר היום בכניסה למועצה או במקום קרוב לכך. .5

 ה.וועדלהקליט את ישבות ה .6

 המועצה:תגובת מזכירות 

 נושא ההקלטה טופל. .1

 אנו פועלים עפ"י הנוהל במקרה זה הייתה בקשה לישיבה דחופה שאינה מן המניין. .2

 ישיבות הועדה קבועות ליום בו מתקיימת מליאת המועצה. .3

 בעידן הטכנולוגי העכשווי מן הראוי שגם הווטאסאפ יחליף את הנייר.  .4
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 קבלת עובדים לעמותה
 רקע:

המשפטיות המסדירות את נושא ניהול כוח האדם ברשויות המקומיות נקבעו בחקיקה הנורמות 

, ראשית, בחקיקת משנה ובהסכמים קיבוציים, ובמרבית הרשויות המקומיות גם בנהלים פנימיים

 גם במועצה האזורית נכתב נוהל העוסק בקבלת עובדים לעמותה לפיתוח .

נועד לשרת שני אינטרסים עיקריים: "ראשית, הוא בפסיקה נאמר כי פרסום מכרז לקבלת עובדים 

וכך תעלה רמת השירות לציבור. שנית,  ,נועד להבטיח כי הטוב שבין המועמדים יתקבל למשרה

 .5"הוא נועד לתת הזדמנות שווה לכל

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי "המטרה הצריכה לעמוד לנגד עיני בעל המכרז היא לקבל תועלת 

 .6שמירה על הגינות ושוויון"כלכלית תוך 

 נוהל המועצה:

" הנוהל הליך קליטת עובד/ת חדש/ה בעמותההעוסק ב" 7הופץ נוהל 2016יולי  13ביום  .1

 הופץ בעקבות דו"ח ביקורת שעסק בעמותה לחינוך בלתי פורמאלי.

מטרת הנוהל :"להסדיר ולקבוע את הליך קליטת עובד/ת חדש/ה בעמותה בהיבט  .2

 והאישי". הארגוני, המקצועי

לנוהל קובע במפורש כי: "אין אישור לקליטת עובד קבוע או זמני ללא הליך  4סעיף  .3

הקבלה ואישור וועדת קבלה הפנימית ולא תשולם משכורת בגין העסקה זו . והעמותה לא 

 תישא באחריות זו אלא המקבל בלבד".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1995יפו -אביב-אריה צוקר נ' עירית תל 94/1086ראו בג"ץ  5
 .,ואח' הסתדרות המעו"ף נ' עיריית בת ים - 1010/04עס"ק  6
 .1מצ"ב נספח מס'  7
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 ממצאים:

  ובתקופה אשר יש איסורים שונים המינויים המצ"ב התרחשו בסמוך ליום הבחירות

 על קבלת עובדים.

 .במקרים אלו לא התקיימו מכרזים או כל בחירה שיוויונית אחרת 

 עובדת מחלקת הנדסה

התקבלה לעבודה עובדת במחלקת הנדסה, העובדת הועסקה ע"י  18בחודש יוני  .1

 העמותה שלא בהתאם למטרותיה.)העובדת כבר עזבה(

 או שווה ערך.העובדת התקבלה ללא כל מכרז  .2

 לעובדי המועצה או נבחריה.לא נבדק כל עניין ניגוד עניינים בין העובדת  .3

זמני בעמותה כמחליפה שיצאה  העובדת נקלטה כמ"מ תגובת מזכירות המועצה:

 .לחופשת לידה

 מנהל מחלקת גינון

ע"י העמותה שלא  מעוסק, העובד מנהל מחלקת גינוןהתקבל לעבודה  18י לבחודש יו .1

 בהתאם למטרותיה.

 .העובד התקבל ללא כל מכרז  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 הקלטת ישיבות מליאה וועדותיה-טיוטת דו"ח ביקורת
 

 העוסק( אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 54 לסעיף תיקון לתוקפו נכנס 6.3.16ביום 

 .וועדותיה המועצה ישיבות של ניהולן באופן

 ישיבות את ואף) והועדות המועצה ישיבות את להקליט החובה – נוספת חובה לסעיף נוספה 

 (:האזוריות המועצות לצו( ג)132 סעיף מכח המקומיים הוועדים

 להלן הסעיף:

 את שיכיל פרוטוקול ולרשום הישיבה מהלך את להקליט יש ועדה של או המועצה של ישיבה "בכל

 תוצאות ואת ההצעות את, הדיונים מהלך את, בישיבה הנוכחים הועדה או המועצה חברי שמות

. הישיבה ראש יושב ידי על הבאה בישיבה או ישיבה באותה ייחתם הפרוטוקול. ההצבעה

 על ערעור היה. הבאה הישיבה לפני ימים 7 לפחות הועדה או המועצה לחברי יישלח הפרוטוקול

 ".הישיבה בראשית לדיון הערעור יועמד, הפרוטוקול מפרטי פרט

 ממצאים:

המועצה האזורית אינה מקיימת את הוראות הצו ולא מקליטה את ישיבות הוועדות  ואת ישיבות 

 המליאה.

 המלצות:

 למנות עובד אשר יהיה אחראי על הקלטת הישיבות. .1

 להקליט את ישיבות המליאה  והוועדות באופן מיידי. .2

 תגובת מזכירת המועצה:

 כיום יש מערכת הקלטה
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 ועדת הנהלה למועצה האזוריתטיוטת דו"ח אי מינוי 

 

במועצה האזורית לא הוקמה ועדת הנהלה,  צו  2013-2018בקדנציה הקודמת, קרי 

ההמועצות המקומיות )מועצות אזוריות( קובע כי למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה 

 שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה.

הצו קובע את תפקידיה של ועדת ההנהלה:"תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את 

עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות 

בוצעו כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי יהמועצה והחלטות ועדותיה 

, אגרות, היטלים או המועצה, ובלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל ארנונות

 תשלומים אחרים, ללוות כספים, להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת."

הוסף סעיף שבו ועדת ההנהלה תמלא את תפקידי ועדת הכספים במועצה  2018ב

 שלא מונתה בה ועדת כספים.

 

 ממצאים:

 המועצה לא מינתה ועדת הנהלה על אף החובה בצו.

 המלצה:

 עדת הנהלה.על המועצה למנות ו

 

 

 

 תגובת המזכירות:

לאורך השנים לא מונתה ועדת הנהלה ,הרכב המליאה היווה את וועדת ההנהלה מאחר כי במועצה 

 אזורית קטנה כשלנו אין אופוזיציה כמשמעה עפ"י הצו.
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 2018 יםדו"ח ביקורת היבטים בניהול התקציב ואישורו בשנטיוטת 

 התקציב הרגיל 

קובע כי כל רשות מקומית תפעל לפי תקציב שנתי. "תקציב הרשות המקומית אינו מערכת  8החוק

חשבונאות גרידא שיש בה צד הכנסה וצד הוצאה אשר צריכים להתאזן. התקציב מגלם בתוכו 

מדיניות כלכלית חברתית רצויה לאותה שעה לתושבים המתגוררים ומקבלים שירותים בתחומי 

תפקידי התקציב הם, בין היתר, לקבוע מסגרת מחייבת לכל פעולה שעושה . 9הרשות המקומית"

הרשות בשנת הכספים, להבטיח מקור מימון נאות לכל פעולה, ביצוע יעיל של פעולות הרשות 

 10וכו'.

ב י צ ק ת ה ר  ו ש י  א

לפי החוק, שנת הכספים ברשויות המקומיות מתחילה באחד בינואר. על גזבר הרשות המקומית 

תקציב על פי הנחיות ראש הרשות המקומית, וראש הרשות המקומית יגישנה  להכין לה הצעת

לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שעליה ההצעה חלה. 

מועצת הרשות המקומית תחל בדיון בהצעת התקציב לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר 

תחילתה של שנת הכספים שההצעה חלה עליה. תקציבי אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום 

. כמו כן מקנה הפקודה לשר אמצעי התערבות 11הרשויות המקומיות כפופים לאישורו של השר

 .12ישירים בתקציב הרשות

 

 

 

 

 

 שינויים בתקציב .1
                                                           

 )מועצות אזוריות(.ב' וצו המועצות המקומיות -פקודת העיריות, צו המועצות המקומיות א' ו  8
 .780-779, 775( 1, פ"ד מ )אריה צוקר נ' שלמה להט ראש עיריית תל אביב 609/85בג"צ   9

 .2005דו"ח מבקר המדינה ל-הפנים משרד ובין  המקומיות הרשויות בין גומלין יחסי      10
ידי המטה בשיתוף עם מחוזות המשרד; תקציבי הרשויות המקומיות אושרו על  2005)ג( לפקודת העיריות. עד שנת 206סעיף   11

תקציבי הרשויות מאושרים במחוזות המשרד, ותקציבי העיריות מועברים לאחר אישור המחוז גם לאישור מנכ"ל  2005משנת 
 המשרד.

לפקודת העיריות נקבע כי השר רשאי, לאחר שנתן דעתו על השקפת המועצה, לשנות או לדחות פריט בתקציב או  207בסעיף   12
 סיף פריט אם הוספתו חיונית, לדעתו, לטובת הציבור בגלל נסיבות חורגות מהרגיל הקשורות בעירייה.להו
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תקציב המועצה האזורית שדות נגב מאושר ע"י מליאת המועצה  עפ"י חוק יסודות התקציב 

מהלך השנה מחייב אישור המועצה)הרי היא אישרה את התקציב על לסעיף ב העברה בין סעיף

 סעיפיו(.

 ממצאים:

לשני סעיפים ₪  25,000יוזמות  שתוקצב בסך -(1829330767שונה סעיף)מס'  11.3.18ביום  .1

 ₪. 12,500שונים  שבכל אחד 

 200,000 בסך שתוקצב  מעשיים)פרק רווחה( -1845220767' מס סעיף שונה 13.3.18 ביום .2

 .1846610720והיתרה הועברה לסעיף ₪  100,000תוקצב מחדש ב ₪

תוקצב  ארוחות-למוגבל מוגנת תעסוקה 1846610721' מס סעיף שונה 13.3.18 ביום .3

 .1846610720הנותרים הועבר לסעיף  ₪55,000. 55,000וצומצם ל₪  110,000בתחילה ב

 .התבצעה העברה מסעיף לסעיף  ללא אישור מליאת המועצה .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חצי שנתידיון בדו"ח  .2
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המועצה האזורית מחויבת על פי חוק לערוך ולהגיש דוחות כספיים מבוקרים בגין שנת הכספים 

שהסתיימה. בהתאם לסמכות המוקנית בחוק לשר הפנים, נקבע כי הדוחות הכספיים השנתיים 

של הרשויות המקומיות יבוקרו והדוחות הכספיים החצי השנתיים יסוקרו ע"י רואי חשבון שימונו 

דוח כספי חצי שנתי מיועד לצרכי פיקוח ובקרה תקציבית ומספק משרד הפנים. לשם כך ע"י 

 להיערך להמשך השנה.תמונה להמשך ההוצאות השנתיות כך שעל המועצה 

 ממצאים:

 המועצה לא דנה בדו"ח החצי השנתי המבוקר. .1

 המלצות: 

הנדרשים על גזברות המועצה להיערך בתחילת השנה וליידע את מזכירות המועצה על הדוחות 

 לדיון בוועדות ובמליאה במהלך השנה.
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-ד"תשס( 88' מס תיקון) העיריה כספי חשבון ניהוללפקודת העיריות  העוסק ב 213סעיף 

 ,קובע כי:2004

, רבעון אותו לגבי כספי וחשבון דין, רבעון כל תום לאחר ימים 60 בתוך, יגיש הגזבר(  ב) .  213

 לפיתוח למנהל, העיריה של הביקורת תולוועד הכספים תלוועד, העיריה למועצת, העיריה לראש

 וחשבון בדין; ולממונה הפנים במשרד החשבונות ביקורת על לממונה, הפנים במשרד ותקצוב

 ביחס התקציב ביצוע ולאמדן רבעון לאותו ביחס התקציב לביצוע, השאר בין, הגזבר יתייחס

 ".כולו השנתי לתקציב

 סעיף זה הוחל גם על המועצה האזורית.

 ממצאים:

,כך שהמליאה לא ביצעה פיקוח ובקרה  המועצה לא דנה בדין וחשבון הרבעוני 2018בשנת  .1

 על נושא זה.

 : המלצות

 הנדרשים הדוחות על המועצה מזכירות את וליידע השנה בתחילת להיערך המועצה גזברות על

 .השנה במהלך ובמליאה בוועדות לדיון

 תגובה:

 .גזבר העדר בשל קרו אלו עניינים

 

 

 


