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  ע"א בסיון התש"י

  2010 במאי 24
  2010-4592. שמ

  
   הקלות בחובת דיווח למשרד הפנים- 2010 איתנות לשנת רשויות

  דכוןע
  

הוחלט כי , בעקבות בחינה מחודשת של הקריטריונים לפיהם יוגדרו הרשויות האיתנות
  : יהיו כדלקמן 2010הקריטריונים לשנת 

  
  בהתאם לתנאים המצטברים הבאיםנהתוגדררשויות אשר תכללנה במסגרת ההקלות 

  .2 - ו1המפורטים בסעיפים 
  
 כמפורט להלן, י משרד הפנים"קרים שנקבעו עיים העילא נמצאו בהן אחד מחמשת  הליקו .1

 :2008 ותוקן בשנת 2007 או שנמצא ליקוי בשנת 2007בדוח המפורט המבוקר לשנת 
 תוך חריגת ועדת או, קנותהרשות העניקה הנחות ארנונה שלא על פי הקבוע בת .1.1

  .הסמכות המוקנית לה בחוק ההנחות
 .הרשות העניקה תמיכות ללא הפעלת קריטריונים לתמיכות .1.2
 .הרשות מחקה חובות ללא אישור ממועצת הרשות .1.3
בחוות דעתו על , רואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים צירף הסתייגות או נמנע .1.4

  .הדוחות  הכספיים המבוקרים של הרשות
) רכישת ציוד וקבלת שירותים, תכולל עבודו( ללא פרסום מכרז פומבי מסירת עבודות .1.5

  .פרסום מכרז זוטאאו 
 
  :הבאיםהנוספים  עומדות באחד מהתנאים .2

 שאינן בהבראה או ) גירעון שוטף מהתקציב1%עד  (מאוזנות רשויות נטולות מענק 

  .בהתייעלות

ח "בהתאם לדו( פרמטרים של ניהול כספי תקין כדלקמןכל הרשויות העומדות  ב 
  :)2008הכספי המבוקר לשנת 

  . הרשות1מתקציב 1% אינו עולה על  2008 שנתלגירעון שוטף שיעור  •

 1 מתקציב12.5%  אינו עולה על 31.12.08סופיים ליום ם "ירעון מצטבר כולל תבריגשיעור  •
 .הרשות   

 עולה על 2008 לשנת )כולל הנחות( ברוטו  מסך החיוב השוטף בארנונהשיעור הגבייה השוטפת •
  70%. 

 .30% על  הרשות אינו עולה1מתקציבהוצאות שכר מוניציפאלי שיעור  •
 .50%  הרשות אינו עולה על 1מתקציב 2עומס מלוות.שיעור •
 .13%על  הרשות אינו עולה 1מתקציבהוצאות מנהל כספי וכללי שיעור  •
 .15% על עולהו אינ הרשות 1מתקציב 31.12.06ם ליום "זמניים בתבריהגירעונות שיעור ה •

  
                                                           

 תקציב ביצוע ההכנסות בניכוי הנחות ארנונה ומענקים לכיסוי גירעון 1
 
 
 לא כולל מלוות ביוב 2
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 וכן  למשרד הפנים  ביטוי במסגרת הדיווח על פעילויות הרשותתקבלנהלרשויות ההקלות 
 . משרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילויות הרשותם מוקדמים של במישור אישורי

    
   .  חקיקהשינוי/חלק מההקלות תהיינה כפופות לאישור

    
חריגתן ממסגרת - ואיבתנאים דלעיל תיבחן עמידת הרשויות, לפי ראות המשרד, מעת לעת

  .ההקלות המאושרות
  .המשרד יהיה רשאי להוסיף רשויות או להוריד רשויות מרשימת הרשויות הזכאיות להקלות

  
  :  הרשות המקומיתפעילות במסגרת דיווחהחובת הקלות ב

שם 
 הנספח

מהות 
  הדיווח

  הערות  הקלהמהות ה  מצב קיים

בקבלת וחייב בדיווח   תקציב רגיל  'נספח א
  על פי חוקאישור המשרד 

ואולם , חייב בדיווח על פי חוק
באם לא תהיינה השגות 

ייראה התקציב , המשרד
   יום30כמאושר בתוך 

  

עובדים , שכר  'נספח א
  א"והיקף כ

 וקבלת אישור חייב בדיווח
  המשרד

, חייב בהצהרת ראש הרשות
  . שמ"גזבר ויוע

רה הרשות בהקלה תחויב בהצ
אם אודות פעולתה בהת

  להוראות החוק בנושא שכר

  

תקציב פיתוח   'נספח ב
  רב שנתי ושנתי

 וקבלת אישור חייב בדיווח
  המשרד

ואולם , חייב בדיווח על פי חוק
באם לא תהיינה השגות 

ייראה התקציב , המשרד
   יום30כמאושר בתוך 

  

תוכנית אשראי   'נספח ג
  לזמן ארוך

 וקבלת אישור חייב בדיווח
  המשרד

    פטור מדיווח

 וקבלת אישור חייב בדיווח  ערבויות  'נספח ד
  המשרד

    פטור מדיווח

תאגידים   'נספח ה
  עירוניים

 וקבלת אישור חייב בדיווח
  המשרד

החיוב   2008פטור מדיווח החל משנת 
בדיווח בשנת 

2007 
לרשויות עם 

נועד , הקלה
לשם בניית 
  מאגר מידע

מדיניות   'נספח ו
  ארנונה

 וקבלת אישור חייב בדיווח
  משרדה

    פטור מדיווח

משק  המים   'ח זנספ
  והביוב

חייב בדיווח וקבלת אישור 
 המשרד

חייב בדיווח וקבלת אישור 
  המשרד

החיוב 
בדיווח נובע 

מעצם 
החשיבות 

בנושא 
  התאגוד

חייב בדיווח וקבלת אישור   חוקי עזר  'נספח ח
 המשרד

    פטור מדיווח

תקציב   'נספח ט
א "לפעילות הג
  מקומית

 וקבלת אישור חייב בדיווח
 המשרד

פטור מדיווח למעט רשויות 
  .ימותמאו

הפטור יינתן בכפוף לתצהיר 
ראש הרשות והגזבר כי יועד 

   .א בהתאם להנחיות"תקציב הג

  

הצהרה בגין   כללי 
דוח כספי 

  רבעוני

כל הרשויות נדרשות לצרף 
הצהרה אודות נאותות 

  הדיווח הכספי בכל רבעון

פטור מהצהרה לרשויות 
  תהאיתניו

  

לרבות מסמכי (יודגש כי קבלת ההקלות מותנית בהגשת הדיווח על פעילות הרשות 
  .)למעט אישור חריג ( בינואר כל שנה31עד ליום ) התקציב
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   - רשויות 87  כ" סה - )010/210 מעודכן( 2010רשימת הרשויות האיתנות לשנת 
  

 אשכול                    
 באר טוביה                
 בני שמעון                

 בקעת בית שאן             
 ברנר                     
 גולן                     
     גוש עציון            
 גזר                      

 גן רווה                  
 דרום השרון               
 הגליל העליון             
 הר חברון                 

 זבולון                   
 חבל אילות                
 חבל יבנה                 

 חבל מודיעין              
 חוף הכרמל                
 חוף השרון                

 יואב                     
 מגידו                    

 מטה אשר                  
 מטה בנימין               

 מנשה                     
          משגב            

 נחל שורק                 
 עמק חפר                  

 עמק יזרעאל               
 עמק לוד                  
 רמת נגב                  

 )          עזתה(שדות נגב 
 שומרון                   

 שער הנגב                 
 תמר                      

ת
אזוריו

ת 
צו
מוע

 

 אבן יהודה                
 אורנית                   
 אזור                     

 אלקנה                    
 אפרתה                    
 בית אל                   
 גן יבנה                  

 יקנעם עילית              
 כוכב יאיר                
 כפר ורדים                

 כפר יונה                 
 כפר שמריהו               

 להבים                    
 סביון                    

ת
מיו
קו
מ

ת 
שויו

ר
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 עומר                     
          פרדסייה         

 קצרין                    
 קריית עקרון              
 קרני שומרון              
 ראש פינה                 

 שוהם                     
 אשדוד                    
 אשקלון                   
  בית שמש                 
 הרצליה                   

 חולון                    
 חיפה                     
 יהוד                     

 ירושלים                  
 כפר סבא                  
 כרמיאל                   

 מכבים רעות        -מודיעין  

 מעלה אדומים              
 נס ציונה                 

 נצרת עילית               
 נשר                      

 נתניה                    
 קריית אונו               

 קריית ביאליק             
 ראש העין                 

            ראשון לציון   
 רמת גן

 רמת השרון                
 רעננה                    

 יפו             -תל אביב 

ת
עיריו

 

  


