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 2015צדבמבר  31ב•רם שחתסיימח לשנה כספיים זרחתו  •לובאכ וסמיסת מעוצה  :הנדון 

ירכוז ואת  2015בדצמבר  31ליום ייחמרעצחיי) (לחלן' כאבול, מקרמית מרעצח של חמצררפ•ס המאזנים את ביקרי 
וריכוז חרג•ל חלבת• חתקצ•ב של רתשלרמ•ס תקבולים ריכוז תקצ•ב, פקרי ליפ חרגיל התקציב של רתשלרמ•ס תקבולים 
לחלן' Jתאריךבארתר שחסתיימח לשבח פיתרח לעבודות רקדן חרגיל חבלתי חרג•ל, התקציב של ותשלומים תקברל•ס 
על דיעח לחורת ח•א אחריות• חמרעצח. וגזבר חמרעצח ראש באחריות חינם אלח סכפיים חחרת סכפיים"). "זרחות 
 .ביקורתיעל בהבתססאלח כספיים זרחות 

להחניות בחתאס המתוקתנ חמזרמנ•ס שיטת בס•ס על חרכנר הכספיים הזרחות הכספיים, לדוהרת  1בביאור כאמור 
המקומיות השרר•רת רתקנרת מקרמיות בשררירת כספיים זרחות עריכת בדבר הפנים במשרד חחשברנרת על  חממרnנ
לשררירת כספי דיררח מסגרת מהורת האמורות חחנח•רת נח•רתיי). nייחביחד (להלן -1988תשמייחחשבונות), (חנחלת 

מקרבל•ס חשבואנות מכלל• חשרנח מקרמ•רת 

הכספיים הזרחות על עדתם חרות אחרים. חשבון וראי ידי על בוקרו קודמת לשבח השרראח כמספרי חמרצג•ס הסכומים 
מסרייגת. בלת• חיתח  2015סבפטמבר  02בתאר•ן שניתנה חנייל 

פעולתו (זרן חשבון וראי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות בישראל, מקובלים ביקרות לתקני בהתאם ב•קררתי אתערכתי 
מודח לחש•ג כמטוח ולבצעה הב•קררת את לתכנן ממני נדרש אלה תקנים עלפ-י  .-1973חתשלייגחשבון), רראח של 

של מדגמית בדיקח כוללת ביקורת להחניות. בחתאס מהותית מרטע•ת חצגח הכספיים בזרחות שאיו ביטחון של סב•רה 
 בחnנ•רתשנקבעו הכללים יישרם  i;'שבחינה גס כללה ביקורתי הכספיים. שבזרחות ובמידע סבכומים התומכות ראיות 

הכספיים בזרחות חחצגח אנותות חערכת רכן חמרעצח וגזבר חמרעצח ראש •די על שבעשר המשמעותיים חארמדנים ושל 
 .דעתילחורת נאות בסיס מספקת שביקורתי סובר אנ• להנחיות. בהתאם בכללותה 

של תכספי מצבת את חמחרתירת, הבחינות מכל להנחיות, בהתאם אנות באופן משקפים תבייל הכספיים הדוחות לדעתי, 
 .תאוידאנותר שהסתיימה לשנה מפערלרת•ח והגירעון התשלומים התקבולים, ואת  2015בדצמבר  31ליום חמרעצח 

החרבות חיקף ליפר אשר הסכפיים לזרחות  1לטוספ 2לנספח הלב מת תשראת להפנות חירגי  •דתעיחרות את סלייג מבלי 
בדצמבר  31ליום חמרעצח של החייבים יתרת מסן  55%כ- מהררים אשר שייח אלפי  13,756סבך מסתכם המסופקים 

למועצה. מלרוח חשב מונח  2016בינואר  01שכירם לעובדה ןכ כמר  .2015

 .2016סבטפמבר  13'אתויד 

רראח -מרקררסשאיד 
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מקומיתכאובל מועצה 

 1סםס'\Dס

ש"ח לאבפי  2015צדבבמר  31ליום םזאר 

31.12.2014 

5,420 

995 

677 

7,092 

971 
.---------------

17,015
·- --------------

5,742 

(3,087) 

2,655 

31.12.2015 

2,806 

1,460 

412 

23 

4,702 

1,105 
.-------------- -

15,678 
.----------- ----

2,655 
(100) 

2,990 

5,545 


יברוא נבטים 


שוסף בווש 


 )א( 3ובנקים קרפח -נזילים נכסים 


 )ב( 3גנבו שטום מתרקצברת הכנסות 


 )(ג 3מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 


 )ן( 2סחירים ערן ניירות 

 )ן( 3

 )ח( 3

מתקוצבות בלת• קרנות בםימון השקעות 

 mמתוסצב mסרנבם•מור השסעות 

(וא)  3

 2טרפס

הרגיל ב בתצסיגרערנרת 

השכח לתחילת גוערן 

געורנרת להקטנת שנתקבלו סכומים 

חדרח בשנת !ערדף> גוערן 

חשכה לסרף הרגיל בתקציב מצטבר גוערן 

3טרפס נטו בתב"רים, וםניים  mגרג~נו

 1לטוספ 3נספח

 1לטוספ 2נספח 

נוסםים נתונים 

עוםסחלםוות 

אחרים ו!!!ייסם ארנונח בגיכ חייבים 

.. .- .- .-. .------------- --

4,557 3,063 
.---- -----------. ···-············· 

3Z,Z90 30,093 

11,470 10,402 

19,156 24,304 

3,167 627 
פתוחים חוברת 

לגביח בחמחארת מכרסים 

22,323 24,931 
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מקומיתכאבןל מועצה 

 1םס• טוםס 
ח 11שלאבם• 2015צדבמבר  31ל•ום םאוז 

ב•ארו חתחיייובתו 


שוטפות חתחייבירתו 


 )ו( 3בבנקים יתר משיכות 


 )ר( 3שולמו שטרם מתוקצבות תוצאות 

שוטפות החתייבויות סחייכ 

נטר נתב"ו•ם. זמניים עודום•ם םיתרח סוכתו 

31.12.2014 31.12,2015 

603 

9,289 

881 

7,968 

9,892----------------· 8,849-----------·-··· 

 5 4,461 4,412פיתוח לעבודות קרן 

4,412 4,461................ ................ 


 )ט( 3אחוות מתקוצבתו בלת• קונתו 

 )(ו 3מתצסוברת סוכרת 

971 1,105................. ................ 


17,015 15,678................
············-·-

חשוות, ראש 

/ /J,_קאסם יראן  rחשוות' גרבו 
L 

32,290 ,•Me"~~ 
r r 

 י'~"י' tבקרייבתt~עז.י1~ף
 1310912016הזרחות' אישור אתויד 

..... ..,-."
J1.,.ג..:
מהם נפרד בלתי חלק חינם הכספיים לזרחות והפירוטים הביאורים 
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מקומיתכאונל מועצה 
 2ס• pסםוס 

התצסיב פריס לפי הרגיל התצסיב של שלומים mקתלוביםניכח 

 תל'DUו•ם

ש"ח)(לאפי  2015צדבמבר  31 ביום שנתסיימה לשנה 

קתילובם 

- וו=~וו~~  יצקתב rיבאי
2011 

ו  חםpיוושם םסםי 
. 

וו=~ויבצעו ו יצקתב rיבאוו  20152015 
D יוושם סםיpחם 

4,0753,354 
2,0892,100 

438500 
1,0931,155 

9.~__-~~,~------ _•~-----·6 

2,9522,911 
280502 

2,2011,919 

Z,1551,875 

211377 

17867 

------~'~~_ג_ ·-----~_,,_ז_~.

31,96528,884 
2,4532,076 

307302 
7,8787,913 

89101 

3,742 
2,038 

360 
1,159 

..... .!!~!! 

Z,827 
328 

1,695 
1,941 

265 

80 

..... -~~~!! 

727,875 
2,112 

260 
68,086 

115 

 mכולל•חנחלח  6
כילל מנחל 61

כספי מנחל  62

ם•םון תואצות  63

ום•ם) ביוב (לםטע םלרות פעררן  64

 sםויי n llנl!םם7
חבתאח  71

z שםיזm  וביטחון

תעיר רבניו תכנון  73

ציבוריים נכסים  74

שונים עירוניים שרותים  76

עירוני פיקוח  78

ם1ם:1יים 111יmנ!ב 8
n 81  נרן•

תוכרת  82

ביראות  83

רררחח  84

דת  85

13,75014,22422,955 
566 

11,42914,01612,217 

8-~~~, •.•. ~·~~--8-~ _2_.... .~~~,~! .•.• 

11 
100156140 

1,400492703 
3095110 

145176906 

......~!~·~.919 . . . . . ~~~!~ . ----------

726,82226,62824,725 
506750399 

6517505,775S,835 

 2!1!1נ2ומםיפ!ם  .1
םייסם  11

גארות  12

כלליים מענקים  19
ומיוידחם 

 11סםםויי 11זוmכי.2
חבתאח  21

וביטחון  mשםי 22

העיר רבניו תכנון  23

ציבוריים נכסים  24

שונים עיחניים שרותים  26

 l .3!בll !m 1םגם1iיי11
ח•נרן  31

תוכרת  32

ח nררר 34

'~~----·-6-~2.•----.~?~·~~-

193237 

-~~!~~---· 

210 

9S!Ua/a 

נכסים  93

_-.--.!~·~~-83-~~~,_3.... .!~!!~~ ••• __ 

1304521 
.sD!I .4 

מ•ם  41

193237 .. .. . .. . . .. ............ 
7,3581.!!~.~______ ............ 

65,91565,696 

210 ........... 

4.~~~!~- - - .. 

60,078 

יג•ל•ם תלב•  99 תל'DUו•ם

ללבי סח"ב 

10447764 

140492785 .......... . ....... ... . ........... 

41151 .... ... ... . ........... . .......... 

60,07862,92568,783 

חב•רב םפלע  47

וגלי•ם :מית ילובסתם .5

סח"ביללב 

68,783 62,9Z5 60,078 

65,696 65,915 60,078 

3,087 (Z,990) 

תקלוב•ס סח"כ 

תלשום•ם סח"כ 

דחוח בשנת עדוף נגיעןו) 
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 מקומיתכאםל מועצה

 נ סרפסםסי

 2015 לשנת הכספי הדוח
 ש"ח לאבפי רגלי הלבתי הצסת•ב של והתשלומים התסבלו•ם ר•בח

2014 2015 
•1 

•2 

4,424 

335 

850 

3,747 

970 

196 

1,850 

10 

5,609 
-----------.--  . -- 6,773 . . -. -. -. -------

8,428 5,279 

8,428------ --- ----.--... 

(2,819) 

5,279-.--- -.-.-.----.
1,494 

35,806 41,415 

37,544 45,972 

(1,738) (4,557) 

41,415 48,188 

45,972 51,251 

•3 

(4,557) (3,063) 

217 904 

4,774 3,967 

(4,557) (3,063) 

 דהוח בשנת ותשלומים ת!!בלו•ס

 ת!!לוביס

 חממשלח שהתתפות

 מוסחת שהתתפות

 בעלים השתתפות

 ואחירם עצמיים מקוררת

 תרגיל התקציב השתתפות

 א.

 תקבולים סח'יכ

 תלשרס•ס

 חשנח במשך שברצעו עבודות

 ב.

 תשלומים חס'יכ

 הדוח בשנת (גרעןו) עיחף

 השנה לתחילת שנצברו ותשלומים ת!!בלו•ס

 תקבולים

 תשלומים

 חשנח לתחילת נטר זמניות יתרות

 • חשנח לסופ שנצברו ותשלומ•ס ת!!בלו•ס
 תקבולים

 תשלומים

 חשנח לסוף נטר זמניות יתרות

nיתרn מורכבת חנ'יל , 
 זמניים מימון עודפי

 זמניים מימון גערונות

 בפרוייקטים השקעות ניכרי לאחר
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מקומיתכאבול מועצה 

 4סםוסםס• 
פיתוח לתודובע ווסבר רגיל הלבתי הרגיל. תבצסיב ותהשלומים הסתלוכים ריבח 

ש"ח לאביפ  2015צדבבמר גנ ביום שנתסיימה לשנה 

2014 2015 חתאםח 

m2ג!נn 
68,783 

4,759 

850 

74,392 
··········-----·-· 

62,925 

5,063 

1,749 

69,737.................. 

1 

2 

3 

65,696 

8,428 

74,124 
···-···-·········· 

268 

65,905 

5,279 

71,184 
···-·-----········ 

(1,447) 

4 

5 

3,087 

(2,819) 

268 

268 

(2,990) 

1,494 

(1,496)--.--.--.--- --.. 
49 

(1,447) 

רגיל מתקציב 

רגיל לבתי מתקציב

פיתוח לבעודות מקרן 

ההכנסות כל סך 

 ם.00!!!

רגיל תקציב 

רגיל בלתי תקציב 

תואצות nכלסך 

(אשתקד התקציב שבנת הכנסות על הרצאות ערדף 
התקציב) בשנת הרצארת על חכנסרת ערדף 

הלכל•  nחגועחובב 

תרגיל בתקציב הדוח בשנת ערדף נכוערן) 

רגיל חלבתי בתקציב תזרח בשנת נכוערן) ערדף 

פיתוח לבעודות קכרן גידול 

כללי ועדף גכוערן! 
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 חאתםחםס•:

 מקומיתכאםל מועצה

 4 לספוס mחתאם
 הנ"ל mל•תר הכסמיים דהוחות ביו התאמה

 ש"ח לאנימ •2014 ש"ח לאנימ •2015

 חוגיל' בתקציב חכנסות סחייכ

1 

68,783 62,925 

68,783 62,925 

2 

5,609 

(850) 

6,773 

(1,700) 

(10) 

4,759 5,063 

 נטר סחייכ

 םס•: חאתםח

 חוגיל' חבלתי בתקציב חכנסות סחייכ

 פיתוח מקונות חעכוות

 חוגיל מחתקציב חבעוות

 נטו סחייב

850 

850 

65,696 

65,696 

8,428 

1,749 

1,749 

65,915 
(10) 

65,905 

5,279 

4 

5 

 נ םס•: חאתםח

 פיתוח לבעודות מקרן תקבולים

 נטו סחייכ

 אתחםחםס•:

 חוגיל' בתקציב חוצאות סחייכ

 לבתוייים חבעחת

 נטו סח'יכ

 חאתםחםס•:

 ' וגיל חבלתי בתקציב חוצאות סחייכ

 5,279 8,428 נטר סה'יכ
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מקומיתכאבול  מועצה

 חםשד •4 לספרסmאתחם

ש"ח •11לאב •2014  ש"ח לאבם• •2015


 : ס'll חאתוכח

פ•תרח בעלרדרת מקרך תשלומים 

 לבת"ירם תבעורת

6 
850 1,700 

(850) (1,700) 

' . 

-

10 

 ו



 מקומיתאכםל מועצה

 1.2 יברוא
 2015 צדבמבר גנ ליום הבספיים mודלח ביאורים

 ללכ• • נ יבאור

 נחנחלת חמקומיות חשרויות תקנות לפי חשבונות חנחלת מעוכת בניחרל חייבות חמקרמירת חשררירת
 א.

 .-1988 'חתשמייח חשבונות)

 .לחלן 2 בכיארד כמפרטו חמתרקנתיי המזומנים ביישיטת נערן חחשברנרת חנחלת תנוני וישרם ב.


בחnנירת שנקבעו כפי תפנים, כמשוד חחשבונרת ביקרות על חממרנח חnנירת פי על כעוכר הכספיים חדרחרת 

לניהול חנוגע בכל ומפקח אחראי גרף חיותו בתוקף מקרמיות, בשררירת כספי רדיררח חשבונות לחחנלת ג. 


מקרמית. שורת של חשברנרתיח 

 מחרתיים. בכרשאים בלים מקר חשבראנרת מכללי חשרנרת חנייל להחניות בהתאם כעוכר חכספיים חדרחרת

 חנייל. חחnנירת פי על נדשר איכר זה שזרח מאחו המזומנים תזרימי על זרח כוללים אינם חכספיים חדוחות .ד

 לזולו' ביחס השקל של החליפין ובשער לצרכן המחירים במדד השינויים על כתרנים לתלן ח.

 בשייח חאמויקאי חדרלו של תחליפיו שעו

 בכקודרת )1993 נממרצע לצרכן תמחירים מדד

 השכח במהלן הזולו ניוידת) עלית שיערו

 השחכ במהלן המדד יכרידת) עלית שיערו

2013 2014 2015 

3.47 

223.80 

(7.02%) 
1.82o/o 

3.89 

223.36 

12.04% 
0.20 % 

3.91 

221.13 

0.41% 
1.00 o/o 

 שייח. אלפי 60,078 של בסכום 1210712015 בתאריך תפנים משוד ידי על אושר השורת תקציב 	ו.

 .251212015 אנםךון תמרעצח ידי על אושר השורת תקציב

 למועצה. מלררה חשב הפנים משוד מינה 2016 בינראו 1 נירם 	ז.

 חחשבונא•ת mחדמ•נ• ע•סר• •2 ביאור

 חישואלי חמרסד של חשבראנרת בתקני כנדשר מזורחים בסכומים רלא היסטורי נומינלי בסיס על עורכים חדרחרת
 לשנה עקבי באופן הכספיים הזרחות בעריכת ירשמו אשו החשבואנית חמדינירת עוקךו בשחבראנרת. לתקינת

 לחלן' מפרטוים קודמת

 קבעו רכוש 	א.

 חמימרן' למקרו בחאתם וגיל, חבלתי אר חרגול לתקציב חחואצות זקיפת עם מרחפתרת קברע נוברש חשחקרעת
 חדירות. תi תקרפ פני על ניטרו מקבל איכר בגיןנ רפחת במאזן כנכס מרצגרת ראיונ

 שנתקבלו חלאחות 	ב.

 בפועל. קבלתן עם וגיל הבלתי בתקציב כחכנסרת נשרמות חלררארת	 )1(

 שכן שנצבור), חצמדח רחפשךו ריבית נקרן, חמועצח שחבה אורן לזמן חחלררארת יתרת את כולל איכר המאזן	 )2(

 לטוספ 3 (נספח למאזן כנספח צג מר תכספי חדרח לתאריך חמלררת ערמס קבלתן' בזמן כהכנסות מר כוש חחלררארת
(.1 

11 



מקומיתכאםל מועצה 

בתקציב כחרצאח ,נזקף סילוקיולוחות לפי  ,הגיע פוערנם שזמן הצמדה) והפשרי ריבית  ,קרן !כולל מלוות פעוון 
 .בפועלשולמו לא אםגם חרגול, 

(3) 

אינן חכספ,ו חדוה תאויד לאחו חרא סילוקיך, לוחות לפי פועוןנ, ושזמן שהצטברו הצמדה והפשרי ריבית הוצאות 
 .כהוצאהנשומות 

(4) 

(SJ 

f6J 

 .הביוב מפעל הוצאות בסעיף נכלל ביוב בגין מלוות פועון 	 )7(

מוניטריות זכיוות 	ג. 

של האינטסרים השוותיםאו לקידום פעילויות המבצעים גבופים לרבות המועצה, של שרנות חשקערת מייצגות מוניטריות רכויות  )1(
וכדר.י לועבדים הלוואות מים, זכריות עירוניים), בתאגידים השקעות (כולל המועצה 


 2J) .חתחררתן עם וגיל חבלתי אר הרגיל בתקציב כחרצאח נזקפים מוניטריות רכויות רכישת בגיר תשלומים 

כדלהלן'העלות במחוך במאזן מוצגות מוניטריות זכויות  (3) 

מתוקצבות. קונות במימון השקעות -בנכסים 

מתוקצבות. קונות -בחתחייבווות 

העירוניים.בתאגידים חחשקעח לחובת) Jלזכותנזקפים אינם עירוניים תאגידים  fחפסדיJברווחיחמועצח של חלקה  (4) 

םצסוב לבת•  •א!!ל	 .ר

מלאי קרן קיימת זה מלאי למימון כמקוו  .מאזנילסעיף נזקפות מת, מסריילמטוח ועודם טרם למחסן' טובין רכישת על הוצאות 
הרגיל. בתקציב חיוב ע•יי שנוצרה מוקצב בלתי במסחן 

. n o בבנקים ןקונות

 .חכספי הדוח לתאריך עד שהצטברו ושעו חצמדח והפשרי ריבית כוללים בבנקים פקדונות 

עירוניים לתאגידים הלוואות  .ו
רושמת ואינה וחבירב המים לתאגיד בהלוואות השקעה בספריה רושמת אינה השרות מקומיות, בשרויות הנהוגים לכללים בהתאם 
מיועדות בהשקעות נשומים חקרן, על חצמדה כולל חהלווארת, קרן חחזוי חחלוואות. קרן על חצמדח הפשרי של צבירה 

בפועל. קבלתם עם להכנסות ונשומים מתוקצבת קרן כגנד 

•ר•ס nסערד  mנייר .ז

 .הכספיחדוה ויד לתאחברסוח שררי לפי מוגצים סחירים ערן ניירות 

.n 

מזרמן. בסיס על נושמות רחשתתפויות חטלים אגורת, ממיסים, חכנסרת  )11
 .)1לטוספ 2(נספחלמאזן כנספח מוצג שנצטבךו) חחייבים (ותות חחייבים חשבון מבצ על מידע 

 .מצטברבסיס על נזקפים חרגול לתקציב חמירעדים אחרים ציבוריים ומגרפים ממשלה ממשרדי והשתתפויות מענקים  )2(

 .מראשמוסום חכנסות  •ייבווות Mכח מוגצות המאזן תארוך שלאחו לתקופה המתייסחות מראש והכנסות מוסום גבורת  )3(

חוגיל. בתקציב המתאים הכנסה סעיף זיכוי כגנד המתאים בסעיף כהוצאה נשרמו חובה מתשלומי ופטורים  חnנות	)4(

תצואות ר•שוס ט. 

מצטנן. בסיס על נשומות ההרצאות  )1(

התשלום. במועד ותשלומים תקבולים לדוח נזקפות יותר, מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשו החשבון בשנת ששולמו חוצאות  )2(

לעיל. ב• עסיף ואח -מלוות פועון  )3(

לא חושפה. גבין העזרות עבור עובדים משכורות של שוטף תשלום בעת מזומן בסיס על נרשמים שנתית חופשה בגיר תשלומים  )4(
 .)9ביאורואח Jתשלומהטרם לחופשח התחייבות נביו לחופשה הפשוה נערכח 

 .מאזניכסעיף מוגצות מבנקום יתר ומשיכות קצך) (לזמן שעח לצוון מלוות 

הדוח. לתאריך עד שנצברו חצמדה והפשרי ריבית כוללות קצו לזמן חלוואות 

בנוסת nרישרס
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 כאובל _מקומית מועצה

 לפני לעיל, באמרו חערכ.ד פרוש כחס כמקוים תקציבית. לפנסיה ובאים אשו חמרעצח עובדי גכיו לפיצויים חפשוח נשרמה לא א. )5(

.  מזרמן. בסיס על לפיצויים ההרצאה נשומת לפנסיה, חגיער

 קברן חשוות שמפקודה השוטפים התשלומים גכרבה לפיצויים הרצאה נשומת צרבות, לפנסיה הזכאים השורת עובדי גבין כ.

 .9 ביארו-ואח מכוסח שאינה צרבות פנסיה בגין חחתחייכרירת יתרת פנסיה.
 לחיות צירכות אלר תרספרת כחס כחודשים נשומות קיבוציים, שכר מהסכמי חנרכערת קרדמרת, תקרפרת גבין שכר תוספת

 .הסכמים תם אכר קהבוע יפ על משולמות
(6) 

חשבחח ותיטלי פיתוח בעבדוות בעלים מחשתתפות חבנסות רישום  . י

 פיתוח. לעבודות לקרן נזקפים השכחה ומהיטלי פיתוח כעבודות כעלים מהשתתפות תקבולים

 בגין' הרגיל לתקציב סכומים מועברים הפיתוח מקוברת

 פיתוח. כערדרת למימון שנתקבלו מלרות בגין תזרח כשנת מלרות לפוערן הרצאות )1(
)Z( הנסדה מחלקת הוצאות. 

 הכספיים. כזרחות נוטרי מקבלות אונן הבעלים חשתתפרירת גנבר בגינו פיתוח עכרדרת לכיצוע חשוות התחייבות

mחשעס לע חתשאוח זיספת  יא.

הרגיל לתקציב נזקפה פיתוח לעבודות מקרן שמקוון מהשקעות חתשואח (1) 
(Z) 

 .זר לקרן נזקפה תקציבית פנסיה ניחרל דמי כקרן מהשקעות חתשראח
 הרגיל. בתקציב הוצאותיה כמסגות פיתוח לונעדות בקרן שמקוום מזומנים בעודפי שימוש בניו ועיונית ריבית זקפה לא חשוות

(3) 
(4) 

בתב"רים סופיים mגרעונ  יב.

 הפנים. משוד אישרו בקבלת מותנית הרגיל, כתקציב המצטבר לגרעון הסתיים, שכיצועם בתכ"וים סופיים גוערנרת סגירת

 בסעיף מוצגים הרגיל, כתקציב המצטבר לגערון לסגירתם הפנים ממשרד אישרו התקבל רלא הסתיים שביצועם בתב"וים געורנרת
 שהסתיימו. בתב"וים זמניים גוערנות

תצסיבית בפניסח חמעוססים לעודבים ניחלו דמי  ינ.

 בשנים Z%• ר Z004 בשנת משכוס 1% של כשיערו תקציבית, כפנסיה המועסקים מעובדים ,Z004 משנת חחל שכרכר, ניהול דמי

 מתוקצבת. לא מיועדת לקרן נזקפו מכ.ן שלאחו

 "חיעודחי').- (להלן תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית גמל בקופת נפרד בחשבון הרפקדר זר למטות המיועדת ההשקעה כספי
 ..הכסיפ הדוח לתאריך עד שהצטברו רווחים כוללת היעודה

לונחיקח חונידעוים או וספיסם m 11 חוב  די.

 סך בעור המועצה הנהלת שערכה אלודמן בהאתם 1 לטופס 2 בנספח נכללו למחיקה והחובות המסופקים החובות סכומי
 ופטורים הנחות בניכוי השנת• מהחיוב 1Oo/o של בתוספת השנה לתחילת המסופקים החובות ליתרת בהתאם השרות חובות

 קודמות. שנים של מסופקים חובות על והצדמה ר•ב•ת ח•וב על בנוסף

באודמן וודאות לחסור מפתח גורמי  •טו

 דעת שיקול להפעיל מסוימים במקרים השרות, הנהלת דנשרת לעיל, המתוארת הרשות של החשבואנית המדיניות ביישום
 ממקורות בנמאצ בהכרח שאינם והתחייבויות נכסים של בספרים לערכם בקשר והנחות לאומדנים בנוגע נרחב חשבואני

 בפועל התואצות כלרוונטיים. הנחשבים אחרים וגורמים הבער ניסיון על מבוססים הקשורות, וההנחות האומדנים אחרים.
 .אלה מאומדנים שונות להיות עשויות

 הרגיל. לתקצוב נזקפה תכ"וים מעודפו שמקרון מהשקעות חתשראח
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מקומיתכאבול מועצה 

 3יבאור 
חםזאו לעסיפי פ•רטןים  •3יבארו 

ש"ח לאבפי צדבםבר  31ליום 

ובנסים סופח  •נזילים נכסים א. 

בקופות מזומנים 

מסחריים בנקים 

דקסית בנק 

פקדונות 

ובנקים קופח הנזילים הנכסים כל סך 

2014 2015 

2,759 

2,661 

5,420 

7 

2,661 

128 

10 

2,806 

5,420 2,806 

לפיתוח ההקצבות את תנחל מקומית רשות כי נקבע  ,2010חתש"ע  ,)38מס• (תיקון התקציב יסודות לחוק תיקון ע"פ  (5)
יופקדו הפיתוח בחשבון הפיתוח). חשבון (לתלן  •זולמטות ווק אן המיועד בנקא,י בתאגיד שייפתח נפרד בנק בחשבון 

תעביר לא המדינה ההקצבות. יועדו שלשמן למטרות רק המקומית חושות את ישמש והוא בלב,ד לפיתוח ההקצבות כספי 
הכספים  .לפיהןוהמנוהל זה תיקון הוראות לפי שנפתח חפיתוח לחשבון במישרין אלא לפיתוח, חקבצות מקומית לשרות 
 .האמורבתיקון שנקבעו תאנים במצטבר מתקיימים אא"כ לעיקול ניתנים יהיו לא האמור הפיתוח בחשבון 

נגבו שטרם מתקוצבות  mחבנס

החינון משוד 

משדוחוווחח 

עיקולים 

אשראי כריטיס חברות 

ב. 

ב•םmתgלא •ם gו!~!!ת •חיייבם  ג. 

 )15ביאור נראה הגליל" שפלת  "ובניה לתכנון תועדת 

ועובדים קבלנים סלפקים, יתר תשלומי 

פקדון 

אחרים חייבים 

2014 

712 

243 

2015 

876 

306 

40 

995 

65 

212 

1,460 

2014 

370 

268 

39 

677 

2015 

53 

182 

177 

412 
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 מקומיתכארנל מועצה

2014 

801 

118 

52 

971 

201s 

971 

123 

11 

1,1os 

971 1,105 

2014 

13,721 

1,857 

1,337 

2011 

13,721 

1,857 

16,915--...--.-.---.--.. 

100 

15,578 ..-.-- -.-.-.
100 

100 .--.--.-- - --.
17,015 

100 -.--.--.---- -.--.. 

15,678 

2014 

603 

2015 

881 

603 881 

2014 2015 

4,534 3,232 

2,908 2,780 

1,107 674 

175 )'( 

199 199 

541 908 

9,289 7,968 

 מתקוצבות בלתי mסונ במ•מוו השעסות

 תקציבית פנסיה ניהלו דמי לכיסיו מיעודת בקופה התנעוה

 חשכת לתחילת •תרח

 חשכת במחלן חפקדרת

 חשכת ב•ערדח (הפסד) רררח

 תשכח לסרף יתרת

 •ד

 מתצקובות בלתי mקונ במימון השעקות סה"ב

mב!fi!מתו mונ2 במ•מונ ות!l!!הש  ה.


עירוניים תאגידים 


 )10 ביארו (ואח שפרעם סרבב רבירב מים בתאגיד מכירת


 )10 ביארו (ואח שפערם סרבכ רבירב מים מאתגיד חלןאח תחזר


מים תאגיד מענק 

 mחאו mהשעק
 מתוקצב מסחן מלאי

 מתבצקוות mקונ במימןו השעקות סה"ב

 יתר mמש•ב •ם2 בנ

 מסחריים בנקים

 .ו

שלומו שסוס mב!!n!מת התואצו  ז.

 שרותים ונותני קבלנים ספקים,

 לשלם וניכויים עובדים

 שונים וזכאים מוסדות

 לפערון חמחאות

 )12 ביאור (ואח תלויות להתחייבויות חפשרח

 )10בJיאור בעי'מ שפערם סובב וביוב מ•ם אתגיד

 תוצאות גביר li!J אליפ 1,000 של סך קיזרז לאחר כנטר מרצג חסכרם )'(

 .2016 עןר לאתרךי שכיקים ושולמו 2016 לשתנ ששייכות
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 מקומיתכאםל מועצה

Z014 	 Z015 

810 971 

118 1Z3 

43 11 

971 	 1,105 


971 1,105 

Z014 
100 

13,7Zl 

1,857 

1,337 

Z015 
100 

13,7Zl 

1,857 

17,015 15,678 

2014 	 2015 
 1 
100 


100 


100 


 אחרות mמתקוצב בלתי mסרנ	 •ט

 תקציבית פנס•ה ניהלו דמי בקרן התנעוה

 השנה לתחילת •תרח

 השנה במחלן מהעובדים ניכוי

 השנה בייעודה (הפסד) רווח

 אחרות mמתצקוב בלתי קרנות סה"כ

 מתקוצבות קרנות

 מתוקצב בלתי מסחן מלאי

 בעיימ שפערם סובב וביוב מים בתאגיד מוניטריות וכוירת קרן

 עביימ שפערם סובב וביוב מים מאתגיד תלואת תחוו

 מים תאניד מענק

 י·

השנה לתחילת mביתר שינויים  יא.

 גרעון להקטנת סכומים

 גערון להקטנת מענקים

 השנה לתחילת ביתרה שיניוים סה"כ
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 מקרמיתכארנל מועצה

 4 יבארד

 2015 צדבמבר 31 ליום הכספיים mדלוח יבאורים

 רגילים לא שלומיםm סתכלוים פירוט

 כיצעו יבצעו תצקיב

 דגילים לא תסלובים

 גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים

 מריבית הכנסות

2014 2015 2015 

100 

1 15 

1 115 

 2014 כיצעו 2015 כיצעו 2015 תצקיב דגילים לא תלשוםים

 גערוונת להקטתנ שנתקבלו מענקים הבערת

 במיסים החנות

 פנסיה תשלומי

 מבעיד עובד יסחי סיום גבין תשלומים

 קודמות שנים בכיו תוצאות

 צפויותמ-שפטיות בלתי תוצאות

4,600 

Z,153 

z 

100 

4,916 

Z,070 

5,000 

1,985 

6Z 
4,606 Z7Z 

11,423 7,358 6,985 

 בעור li!J אלפי ZSO,11 של בסכום כשר ממפעל ארנונה סכומי בגבית טיפול עבור 2014 בשנת משפטיות (•)הוצאות
 .2014 דע 2007 חשכים
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מקומיתאכםל  מועצה

 5 יברוא
 יפותח לתmבני קת

 פיותח mדוכנ!ל ורס-s רואיב

 דובעות למיומן המיוידעם אחירם, רממקרחת צינוחת החנת אמגרת יפותח, בבעודות בלעים משהתתפות והשחבה, ביוב מחסיל המועצה קתמלי שרנמים פיתוח, לבעדוות קברך

 אהל. תקםלים לזקוף ניןת אליה ספציפית תקצייבת m סמג נקהעב אל ועד פיתוח,לכ
 tליעל.lא! 3 יבאור !אוח ליפתוח המיודע חאד בנק לשחמן פסצייפים,פרט בנקים תuשחבבו ואל המועצה של שהוטיפם הבנקים תuשחבו עם ביחד ממלחים בהם שלימוש דע קהרן יפזונ

 א.
 ב.

הרגיל. לקתציב קהרונת של ההקשועת גבין המתקבלת השתואה את לזקוף ונהגת המועהצ  ב.

הנפים. ומשדר השרות מועתצ לש לאישוירם באתהם רגילים, כלתי תקציבים למימון מיודעים חקרונת סכפי  ד.

.n יפ בעלודות הקרן בסכפי השימוש על עריונית ירבית נזקתפ לאmחתלו. הקתציב לצכרי ח 

 ' ש"ח/ !אבלפי הדוח שבנu הקמרת עתuת להלן . ו

 •תרח
 רכ.עחח תקלובים

 בעחרח mרכנnו
 mרכנnו סחינו חנכmס

 תיםולשם mרכנnו רכ.עחח רכ.עחח
•תרחליויס סתייכ

 ירחאם m לקרנ לגןונח תליצקב יצקתםב m רקםנ יחתלתל

 שנח
 בתם'יוים ורחח בשנת

 רגיל חאותור
 בתל"יום קתילובם םתוניקשח

 mאצוmmרnא צםסבר חרג•ל
 חשנח תלשימום

 שםרpחן

 4,4128508508508504,41Z קודמת שהנ סהייכ

 1,31998298Z1,7001,700601 שהחבה לטה קןר
 66 ניסכם ממכירת קןר

 1,6461,646 יבוב קןר

 44 וסיפים בת'יירם ועופד קןר

 767836)"(69767 ויבוב מום גאתיד קןר
 1,3601,360 מגאתדי מולוה קןר
 88 הגללי שלפת טכחון קןר

 4,41Z1,74911111,74911,70011111,7004,4611 חסייכ

 קוכצת.m מ קלרטת קדומות שבנים ונשרמו קודמות כשנים שהתקלבו אתגוד מענקי ושירם תקיון 1•1
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מקומיתכאבול מועצה 

נוספים ביאורים 

חרגיל בתצסיב חרווחח משרד נתוני  •6ביאור 

בספרי נרשמר חרררחח משרד באמצעות שכעשר חרורחח תקציב של והתשלומים התקבולים של חנתרניס 
לחרבת שנזקפו מחנתרניס חלק חרררחח משרד של המחשב ע"י שהופקר מדוהרת שנתקבלו נתונים פי על חחשברנרת 
בתקציב שחעלוירת כן  25%-0%שביוער המועצה של המקובלים ההשתתופת שליעויר בהאתם גולמו חמועצח 

והמועצה. חרווחח משדר עייי שתואצו  )100%(חחרצאות סברס מלוא אתמשקפות תרגיל 

חרגיל בתצסיב חחינדו משדר נתוני  •7יברוא 

שכר בעור המועצה את חייב החיונן משרד בחס סכומים חיתר, ביו כוללים, החיונן תקציבי של התשלומים בתרני 
המועצה. שבבעלות הילדים בגני חחינרן משרד ידי על המועקסות מדינה ערבדרת גנונת של 

הכנסות בסעיף כלולה הגננות שכר במימון המשרד השתתפות  .חוגרןפעולות בסעיף מוגצים אלח תשלומים 
 .ממשלחממשדרי 

חםים מעפל  •8יבואר 

 .)10ביארד (ואח חשדות. בבעלות חיצוני לתאגיד חמוס מפעל הועבר  812009מ החלא· 

קרדמרת. משגיס חוברת גביית נביו היןכ חמים ממפעל חשדות הכנסות ב· 

מחלח ימי ופדיוו לחופשח חפרשח צוברת. פנסיח בניו  mחתחייביו •9ביארו 

כליום ש"ח, אלפי  1,171לסך המאזן לתאריך מסתכמת עובדיה של נצברים  nחרפשימי נבין חדשות התחייבות א. 
שייה.) אלפי  1,267•2014בדצמבר  31

ידי על מכוסח אינה אשר צוברת פנסיה בתאני המועסקים לעובדים פיטוריו פיצויי נביו חשדות חתחייברת ב. 
שי'ח). אלפו  4,432•2014בדצמבר  31לירס Jשי'חאלפי  5,244נןס המאזן לתאירך מסתכמת מיועדות חפקדרת 

אלפי  1,855לסך חמאזן לתאריך מסתכמת  50גיל שמעל עובדיה של מהלח ימי בצירת נביו חדשות חתחייברת ג. 
שי<ח). אלפי  2014-1,586בדצמבר  31כליום שי<ח 

עירוניים •תאגידים 10רואב 

בע"מי' שפערם סובב ובירב מים "תאגיד בחקמת חשתתפרתח את חמרעצח אישרת  2009במץר  10א.בירס 

ושפרעם. מנדא,שעב ,כפר nטבערן,זרזיר,טמר,אבעלין,סבמת מהאזור מקרמיות שורירת  7עםחאתגדי),יחד כלתלן· 

אכשר אשיית  22,869תמררת לתאגיד נכסים העברת חסכם על  nמרעצnחתמה 2009במץר  23ב.נירם 

רגילות מגירת  683הקאצת באמצעות  nלמרעצ,ישרלמר אשיית  13,721נייל,קרי nמהסברס 60%של ךס 

מרעצח nמבעלים כחלרראת תישרם אשיית,  9,148,קרי  nחתמררמסברס  40%ו· מניח לכל  mו1כנרת 

צמרדח  nלראnn.2010יבראו מחרשד שניס,חחל  15תוך שרריס חושדיים בתשלומים חרחרו ראשו לאתגיד 

 .חחלראח פעררן בוצע לא  31.12.2015לתאריך נכרן  .3%שנתית וריבית לצרכן המחירים למדד 
נוספות, מגירת למועצה והוקצו אלחיג•ח, אבר וכרכב אלמכסרר כוך לתאגי,ד שרויות שתי הצטרפן  2010ב.בשנת 

 .7.47%חרא בתאגיד  nרחלקמניות  896לרשרת יש מ~רן nלתאריך שנברן כן 

 .2009אברגרסט  01מיום לפועל החלהאתגיד 

משגב עם משרתף ב לנירשאיבה מיס,מכרן שאיבת מכרן  'חינם לתאגיד  nמחמרעצחרעברר אשר הנכסים  .ד

 .אוגרם וכריכת לבירב שאיבה ומכרן 
n.n לשםאשיית  669ערד  2011רבשנת אשיית  668סך על תיאגרד מענק  2010בשנת קיבלה מרעצחn תחת חפעילרת לעניו יערכרת

חקרן יתרת  li!Iאלפי  501בסך קרן בכפסי שימרש לאחר וביוב. מים לתאגיד בקרן נושם הסברס  .רמים לבירב האחראי חיצוני תאגיד 

 .וmאלפי  836סך על  31.12.2015ליום עומדת 

ימוחזרו  1.7.2013לירס המועצה של בירב nמלרות לפיר בעי'מ דקסיח בנק רעם התאגיד עם לחסדו מרעצח nהגיעה  2013.בשנת ר 

 .התאגודלחרבת המלוות פעררן ירסב תמחזרו לאחו ומיד 
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מקומיתכאבול מועצה 

נכון שמוחזרו המלוות י.תרת וםנ אליפ  8,026סך על עמד תאויד אכותו שמוחזרו המלוות .סכום  1.7.2016ביום יחיה הראשון חפוערן 

לאתגיד). והוסבה מאחר ירבית חיוב אכיו וםנ אלפי  8,026ךס על עומדת  31.12.2015ליום .יתרה וםנ אלפי  8,113חינה  31.12.2014ליום 

גבין המועצה חוב  11וקיבעלים להוואת חוב כהחזר וםנ אלפי  685של סך  2013כשנת למועצה התאגיד הבעיר האמור להסדר בהתאם 

 .כעלים הלוואת החזר כגנד וםנ אלפי  1,360מים,נטר,בסך צריכת 
 .2015לשתנ מבוקרים כספיים דוחות איו עדייו לתאגיד ז. 


ומשכונות שעבדוים  •11אברו


 '2610512016מיום המשכונות משרם לאישור בהתאם חמרעצח חתמח עליהם והמשכונות השעבודים פירוט להלן 

A!ג!! 

90 
 ג22נושא אתויד 

עתידית הכנסה כל מרכנתיל בנק  02/1995/27

 99ועתידיות קיימות זכויות ערבי בנק  16/02/2000
99 
 חכמות מרכזיות בכייל בזק  02/08/2007

 20-99עתידיות הכנסות דקסיח בנק  2000-2009

תליוות  mחתחייוב •12רואב 

,רוב משטפיות בתיועת מספר  2015בדצמבר  31ליום נכרן מועצח nכגנד ועומדות ,תלויות המועצה של המשפטי היוץע תנוני פי על 

תחיה המועצה השתתפות בביטוח, מכוסח המועצה גרף נזק בתביעות עובדים. ופיטורי קבלת בניו עבודה ודיני גרף נזק בניו חוןנ התביעות 

סך על קיימת (חפשרח שייח אלפי  250כ- חיכו הסיכון של הכספי האומדן כיטרח, כפוליסת הרשומה חעצמית חחשתתפרת נבובח 

שייח) אלפי  199של

שייה. אלפי -530בכמסתכם הבתיעות סכום 

חגליליי "שפלת ונניח לתכנון חעודח וחצואות בחכנוסת חמעוצח של חלסח  •13רואב 

 ,rח-ועדח(להלן חכליליי יישפלת וכניה לתכנון הועדה כתקציב בהשתתפות מחויבת מרעצח nא.
במועצות חאולכויסח גודל לועמת במועצה חאוכלוסיח לגולד יסחי אכוןפ המחושבות חיוב מוסכת אכמצעות 

 .חשחבחוהיטלי כניה אגרות המועצה עבור גובה ,הרעדה .מגנד הרעדה כתקציב המשתתפות אחרות 
 .נניח מאגרות המועצה מהכנסות בתקציבה המועצה השתתפות מכסרת את מקזזת חזעדח 
של החשבונות החנלת לכרטסת כהתאם רעדח nוהוצאות בהכנסות המועצה של לחקה נשרם  2015כ.כשתנ 

שייח אלפי  982אשר אשייח  1,474סך על ופקדרנות נניח ,אגרות nחשכחהיטלי הועדה ידי על גנבר הכרסטת .עפייי הועדה 

 .נניח באגורת הרגיל כתקציב כהכנסה נשרמה שייח אלפי  492כסך והיתרה פיתוח לעבודות לקרן נזקפו 

ניכיוים  m·שומ 14אבונ 

 .312012כחודש הרצאה האחרונה .השומה  2011חמס שנת וכולל עד ניכויים שרמות הוצאו למרעצח 
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מקומיתאכםל מועצה 
 1ספוסל zנחפס

 2015לשנתהכפסי ודהח 
ש"חלאביפ הבגייה אגף נתוני לפי והשתתיופתו תלסים ארנונתו גביו החיייבם חשומבצמ  ' 

בשתנmיבגחס"כ כ1f'-יסחיכגחב  Dרבנnוחל/ספדוים, חס'כ' בשנת חיוב  לתליחת •רתח
חשבהלוסף יתרת  נסו חיובים סח"כ

יחחויבםללכל יקםוסםם תובוח תוחנהו שחררוים   סnחןוב nודחחשנח 

ב)(יפחס  (יפחסג!(יפחסא)  שםחשחןוב םס. 

שנת• יחוב ביסס ~mשנובnא. 

ראנתח  1


 1,82313,325למגוירם  אuרהנ1.1 4,696 (11,244 9,208 7,400 1.808 80.4%
22.3% 
  1.2 אותiטאחרת 4,985 3,839 252 8,573 1,909 6,664

1.3m וסמופקים בותm רהנלמיחקה בותu5,012 244 1,244 6,500 6.500א 

38.3% 
 - ···------סהייכאuרחנ ___1_!,!1:~ ~}'! 

!!>~,!~---------- - - - - - -- - - - _1_'!~~.!_-------- ~---1~.8. ~~---------- t~ z גאmויבוב ימם

ימם mגא 2.1 73 73 15 58 20.7%

 1,571ימם למיחתק וחותובמיקפוסםוחתוב  2.2 1.571 1,571
0.9% 1,629 15 731,644 חסייכםים 

------- _____------------ם· ----.1.•..5.1:1.----------94:1% -------------------7 ---------------7 ----------------- ---------------- יבוב תרגא 2.3 7---------------

228 228 m 4 ומוספיקםמתm228אחירם למקיחה מת 
35.7% --!.1_~.~1___________וחזר שנתי יחוב סביס לע חשבוונת חסייכ  ~!_,~~--------------------?~!!,~!__ ------- ---- ...?1~~ ~-----------1~.8. ---------.1.!!~!,' 

עפם• רת יחוב ביסס ~mשנובnב. 

קנוסת  3 13 80 0 9354 39 58.2%

ן uעצמדותחי 4 0(0)

ביוב הלט 11 027 3 10 441(164) 2,853 2,412 15.5%
מים מיד  12 207 17 224 31 193 13.7%

 5,457לקיחמה בות mווסמיקפם וחמת  17 5,457 5,457
(66)6.l 'lfכ --------------~'_!!'~10 526דחפ-עמי יחוב יסבסעל שחבונות הסייכ  --- --------C!י!!'~-!~~,~----------- ----------------

Z4,931 17,4ZZ 4,958 34,787 9,856 כzzZ8.3'1fנ,zנ הדוח בשתנ סהייכ 

46.2% 22,323 41,455  21,403 24,652 4,600 19,132קודמת שהנ 
21,403 30,41729.6% 9,014 14,150 14,940  29,627קודמות שיתנים 

ווטפירם, הוחנת בנימי השתני מהיחוב  10%לשבתתפסושהחג תלחילת מסוקפיםחובות mלית בהאתם כעהרנלייסון הבאתם השרותההנלתהכרעש לאמןד בהתאם קנבוע למיחקה רהחרברת המסוקפים החרובת 
קודמות. שנים שלוסמפקים חומת לע והצמדה ירבית חיוב לע סףuב

21 



מקומיתםאכל מועצה 
 ICיםרסו  •1לסDדסlנםסח 

 2015לשנתהכסיפ ודהח 
ש"ח לאבם• היכג•הגאף נתוני ליפ  mוהשתתידםהלסים ,mארנונגב•ו היחיבים חשומבצם 

חחשןובכשנת חיוב  נסוף (יכסלl)יחבו 
גבין דםצחmיריבתיחויכ 

Omחוכ"""" 
לע דםצmחרייבת יחיכו 

תשסוף 
ראושנייחוב  ןשםחשחןוב סם. 

•IC 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

13.325 44 256 123 12.902 
3,839 1,555 75 27 2,182 

244 244 
17,408·----------------------- ~?~!~----------------- 575 

----------------------- 150 ----------------------- ~~,~~------ ---------

73 1 72 

73
-----------------------7 1---------------------13; 

72
----------------------10 ----------------------- ------------------------

--------.?~~!!!------- -- ---!.?~,~------------ 657 
-----------------------

150 
----------------------- .~~,~!----------------

 הסייכאuרחנ

cגוm ויבוב ימם

מים  mגא 

2 
2.1 

 nסייכםים

כ. 

80 77 4 

(164) (90) (73) 
17 (2) 19 

(66)
·-----------------------

~~\t____________________ (73)
----------------------- 23 

----------------------- ------------------------

3 

11 
12 

שתני יחוב יסבס לע  mחשדכנ
ראנונה 

לגמוירם אתוהנ 
אחרת אתוהנ 

m ומסופקים בותm ארטנח למחיקה ובת

יבוב  mגא 

שתני חיוב סבסילע תuשחבוסהייכ 

עטמי דח חיוב ביססלע  mחשכת

קנוסת 

חלטיבוב 
מים מיד 

חדםנ&"י חיוב סביסלע ת uשחבוסה"כ

 15,08417358411,58117,4ZZן חסייכ 
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מקומיתאכםל מועצה 
ב יווסור -1לסספו  zנסםח

 2015לשנתהכיפס  רדnח
ש"ח לאבפי הבגייה אגף נתוני לפי  mשתתיופmילטחם ,mארנונגכיו החיייכם חשווכ כצם 

םרוס•סשנח 

סושתם 

שנים פרוטים 

 mpmו
pםוחת 

 mוחmבבוnו
ידובאם 

םיםון mחmדערח םי לע  חנmחידן םי על הנmח
פרוסים חס"כ 

תו nוחנשחרורים 

- --  -- --  --  - __ 13_7 --- ----------~,~~!------ ------- -~·-~ ------------------ 

252 

שםחשחןרב -

שתני חיוב ביסס ל!! mחשנרבא. 

אונתה  1

למוגירם  אuרהנ1.1

אחרת ארנוהנ  1.2

סחייכאתונה 

z יבווב יםסנאתר

שתני יחוב סביסלע ת uשחטסהייכ 

6458769 

32 58 64----- -------  ---- ---- -- -  - - - -  - - - -- -------- ---  - - - ---

254,588 
54 

645832 

834,696 

--- ----  - - - --  _1_3_7 - - - - - - - - - - - - _4,657_--------------~·-~~ 

עםםי דח חיוב ביסס ל!! חשmנרבב. 

קנוסת  3

--------10 10דחעפ-מי יחוב סביסעל ח uשחבוחסיינ  -- -  --.-- - - --  - --  - - -  --- --- --- -  - --  --  - ---  - ----- -- --- -  - - - ---- -- -- -- ------- --- -· -------  --  - - - - -- -  - --  --  -  - -  - - -  - - -

00 

 1010ביוב לטה 11

 64158424,65711374,9581הסייכ 
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מקומיתםאכל מועצה 
ג יפרסו -1לםוסס  zנפסח

 2015לשתנהכיפס דהוח 
ש"ח לאכפי חיכגיה אגף ותנני ליפ  mשתתיופmהלסים ,mארנונגביו החייביםחשןוב בצמ 

1יבגתיפירuם nודחבשתנ  mיבגסח"כ חשכתובגית  שnשםח 1 סם. 

nשנתיחיוב יסבסג!ל שתבתו א. 

ראכתה 1 
7,400 1,146 6,254 למגוירםחנ uאר 1.1 
1,909 332 1,577 חנאחרתuאר 1.2 

______________________________________!,~ ______________________________________ !,~!! ______________________________________ !,~~! סה"כאתוחנ 

יבווביםם  mגא  z 
15 15 

מים mגא  2.1 
~ 

------------------------------------------7 
15

------------------------------------------7 ------------------------------------------ יבוב mגא  2.3 

______________________________________!,~~ ______________________________________!,~~~ ______________________________________ !,~~! חוזר שתני חיוב סביסלע שחבונות חסייכ 

nשנובm יחוב יסבס לעnעפמי ר ב. 

54 54 קנסות 3 
(0) (0) ןuעצמיותיח 4 

441 441 לטתב<וב 11 
31 31 ידםםים 12 

526 526 חדעפ-מי חיוב יסבס על תuשורברחסייכ 
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------

9,8561 1,500 8,3571 סחייכ 
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מקומיתכארנל מועצה 
ד פירוט  •1לטפוס  zנפטח

 2015לשנת הכספי הדוח 

ש"ח לאביפ 
 s 201צדבםבר  31ליום חייבים  mויתריבגה ודח 

2014 
םיס 

2015 
כללית ארנונח 

Z014 Z015 

296 5,091 6,808 

(2) 
(345) 

51 72 

72· --------------------is
57 

7,840 

345 

13,276 
- - -  - - - -  - -"j()47(j 

2,806 

1,285 
(1,244) 

331 
(58) 

7,122
---- ---------"i "478" 

5,644 

1 
14,545 

1,773 
15,084 

314 

1 

169 
(4 600) 

-- --- ------ -.!!,~~?-

150 
(4,890) 

-------------~Q,~~?-

אורנונח מים גביח נתוני 

פיגורים גבית 
שנח לתחילת ויאלית פיגורים  יתוiר

נרסף זיניי  /חירב 

למחיקת רחרברת מסופקים לחרבות  mחבע
רחצמדח ריבית גבין חתקרפח במחלן חיובים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, חחנרת, 

הגבית) (פוטנציאל פיגורים יתרת סחייכ 
יפגורים גבין גבית 

קודמות שנים בגין פיגורים יתרת 

מצטבר שוטף תקפות• חיוב 

סף uזיכוי  /חירב 

רחצמדח ריבית גבין חתקרפח במחלן חיובים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטוירם, החנרת, 

חגביח) (פוטנציאל תקופתי חיוב סחייכ 

 !831 7)שוטפת גביח 
שגננח סחי'כ 

לתקופח פיגורים יתרת 

התקופה לסוף גנבו שטום חוברת יתרת 

מהפיגוירם גביה  %
מהשוטף גבית  %
מחסחייכ גביה  %

---.ך-'8,,.,8,.,,51!~
------------_(7_~)8_,~_ ----------- __.!!~~,?, 

1 -------------~'~-9~- --------------~ t~~~ 

58 6,808 8,472 

20.96% 78.86% 20.75% 
66.33% 73.47% 

20.67% 72.94% 52.35% 
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 1לסוםס  3נספח
מקומיתכאםל מועצה 

לםרערר הלםתרר השבת בצמ 

ש"ח לאבם•  2015צדבבמר  31ל•נם 

31.12.2013 
סח"ב 
31.12.2014 31.12.2015 

 mאחר
31.12.2015 

ביוב 

31.12.2015 
םיס 

31.12.2015 

11,432 11,637 10,861 2,835 8,026 

81026 
19,458 
7,821 

11,637 
776 

10,861 
776 

2,835 
776 

8,026 

.......?~~,!~ .. ...  ~~נ~~5-• ..... !~,~~~-.
1,303 609 317 

.......~~°--·~ .. .......-~~~]~

317 

----···-·-··· 

12,940 11,470 10,402 2,376 8,026 

31.12.2013 
7,821 
1,446 
1,329 

10,596 

31.12.2014 
776 
197 
182 

1,155 

31.12.2015 
776 
150 
167 

1,093 

1,155 1,093 

1,155 1,093 

8,911 
831 
477 
183 

10,402 

ונשארו למעשה שנתקבלר (קרן) חמלררת יתררת 
השנה בתחילת לפרערן 
 )"(השנה במשך שנתקבלר מלורת סה'יכ 

תזרח בשנת בלבד קרן ע"ח תשלרמים -חפות 
השנה לסרף בלבד) (קרן מלררת ת iית 

 •השנהלסרף שנצבור חקרן על הצמדת הפשרי -נרסף 
הצמדה תפרשי כרלל השנה לסרף המלררת ערמס סח'יכ 

יזרע). (מדד  2015נרבמבר לחרדש לצרכן תמחירים למדד בהתאם נעשה המלררת על חהצמדח חישרב  •

חמלרות כלל פרועו סכרם 
תזרח' בשנת תרגיל בתקציב חמלררת פרערן סכרם 
קרן 

ריבית 
הצמדת 

··סחייכ 

 '2לטרפסתתאמת  •••
מלוות פערון סבעיף 

כ 11nס

וחצמדח)' (קרן המלוות פוערן תחזית לתןל 

ואשרנה שנה 

שנית שנח 

שלישית שנח 
רביעית שנה 
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מקומיתםאכל מועצה 
 zסלספו 1נחפס 

יםולשם mקתילובם-הרגיל תהצקיב של היבצעו ניותח 

האצרה ווסג• הכנסה  mםרוקלפי 

ש"ח לאביפ  2015כהספיםלשנת 

 חנnנויב

Z014 לעם  תnתם

נסר  mחיססחיבעוצ יצקתחב ישניוים דוקוני תיצקביללכ יםרלשםmקתילובם -'א קלח

68,783 2,847 6Z,9Z5 60,078 60,078 
65,696 (5,837) 65,915 60,078 60,078 
3,087 (Z,990) (Z,990) 

חנnנויב %תסD"כ. נסו mחיסס%םסח"כ  חנnנויב יצקתחב 

Z014 לעם  תnתם

1 
37.56'11> Z5,83Z 582  16,53Z 1.1 15,950 25.35נ\1'

13 O.OZ 'lf15 נ z 1.2 

37.56'11> 13 58Z Z5.37'1fנ ----------------- -?~~,?~----------- ------------------ -~~~,~~----------- ------- --~~,~~--- z 
44.68'11> 30,734 7Z8 SZ.ZO'lf3 נZ,844 3Z,116 
16.83'11> 11,579 Z,560 ZZ.Z3'1b 13,989 11,429 

Z.1 
z.z 

100 0.16'1b 100 Z.4 
0.93'1b 638 27 0.04'11> Z7 Z.5 

6Z.44'1b --------- _}??,?~-- -------------~!~,~ -----------~~,~~- 74.63נ\1' ---- ~~-------t-~ 
100.00'lb 68,783 3,429 ssz 100.00'lf6 נZ,9ZS 60,078 

חכנסןת 

הראצות 

הדוח  mשבועדף ג(ערון! 

nלp 'ס-כmמתורוק יפל חכנ

חנכסחעצםית 

שייהר יבגה 

רגיולת ולבתי ת uשומירבית, הכנסות 

םםחםלשח  חנכmס
םםשלח שמידר שהתתופת

מענק«כי 

מצטבר נעורן  mלהקטמענקים 
מיוידחם מענקים 

מקרחת ליפ הכנוסת סהייכ 
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1 

. 

 ונקומיתאכםל מועצה
z לפוסס 1 נפסח

 לשריםםm ילובקתם- הרגלי התיצקב לש הב•ערצ nנ•תר

 אצרהה רסוג• הכנסה קמרתור לפי

 ש"ח לאביפ 2015 הכסיפם לשנת

pםחד 

.
 %םחס'כ' נסו mיססח %םסחי'כ העוציב חיבנחצ יצקתב  תסחאנnחח

Z014  לעם תחתם

44.89% 29,492 948 50.02% 32,972 32,024 
6.21% 4,081 908 5.40% 3,558 2,650 
0.76% 500 78 0.66% 438 360 

21.80% 14,321 4,002 23.92% 15,764 11,762 

2 
3 
4 

16.67% 10,952 625 16.99% 11,198 11,823 5 
7.91% 5,195 492 1.20% 792 300 6 
1.76% 1,155 66 1.66% 1,093 .1,159 7 

100 0.15% 100 8 

100.00% 65,696 6,5Z8 691 100.00% 65,915 60,078 

 שוכר שממחת

 מימון) הרצאות (למעט ומלהנ אחזהק

mאצרתםיםרן 

mראצתרעפתל 

 ותחםרת שחתתופ<ות

mאצרת m עפמיות 

 פוערןולםרת
 מצטבר גוערן להקטתנ םגעקים תרבעה

 n אצרm חסי:כי
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מקומיתאכובל מועצה 
 zפוסלס zנחפס

הכנתוס עלומת יועידום ש•ותו•ס לפ• האצותו-הרגלי הצקת•ב שלהב•צעו  nנ•ות

ש"ח לאביפ  2015הכספ•סלשנתימעותוד ולבת• ימתודעו 

...., חססייחנסויפל  mיסס יצקתב נnציב נnציבmיסס יצקתב  mאצוחחכנmסןו יצקתהב יקרפ 
<נןונח> דועף יבנחצ  tצםחב()לעםחתםת  .(תחתמ) לעמ 

מידעותו  mתואצוחנכתוס א. 

7,2997,695)396()7,299(!7,695( 
1,676919)(7577,1367,977)841()5,460()7,058( 

33,07833,1537538,44842,692)4,244()5,370(9,539)( 
49235221019317)(70299 

 6וכלליות הלהנה  .1 (396)
 2 7קמרמיים שיחתים  .2 (1,598)
 3 8ממלתכיים שיחתים  .3 (4,169)

 4 9 140.םילעפם 4 369
(258) (7,243) (6,985) (373J 7,358 1156,985 115 5.  5 99רגילים תלבי 

J. .••••••5~},~~~1~.1.5!,6)____מיועחת והואצות הכסנות סה"כ .......!~~•~~! ........ ( ~..s-~~'- ...... --~~•~!~ .........~<.?•.'!~! 
.......... ! ~~~! ...... --~' ~?J.?!!'~---------

 mםידע1יתלב נכחmסב. 
 1שיירה יכנה  .1 13,755 14,230 475

 1.19לכליים מנעיקם  .2 11,429 14,016 2,587

------מיודעות בלתי הכנסות הסייכ  ____3~-~~, ~'~~--------'1-~ ~~.~~---------

475 

.••• 

14,230 13,755 
2,587 14,016 11,429 

~---------5_},8.'!~~~,~--------- ~'!~.!~---------

(Z,990) 1 (Z,990) 1 (5,837) 1 65,915 60,0781 Z,847  60,07816Z,9Z51הסייביללכ 


תיצקיב זיאןו יא 


 )Z,990((גרעןו) עדוף נסו הסיסה
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מקומיתםאכל מועצה 
 zספוטל 3נפסח

הפנים משדר מסגרת לפי ממיון -הרגיל  יצpתחבנnציבודח

ש"ח לאביפ  2015רבמצדב  31יבום שנתסיימה לשנה 

נnציב 2014 יי'יחסD'כ'  lגןונחlףיחני "חסםיכי יבעוצ יצקתב חעסייו 
 mחנכס

27'1b 18,355 558 15'1b 9,308 8,750 
7'1b 4,600 (84) 8'1b 4,916 5,000 

(85) O'lb 15 100 D'tD םינרת

4'1b Z,877 (958) 3'1b 1,726 2,684 
36'1b 24,599 631 43'1b 26,996 26,365 

8'1b 5,766 (75) 9'1b 5,608 5,683 
l'lb ]69 172 O'lb 240 68 

17'1b 11,579 2,560 22'1b 13,989 11,429 
l'lb 638 27 O'lb 27 

lOO'lb ------ -----  ~!,~1!~. -------------~!~~~-
100 

lOO'lb .  - - - - - --  - - _6_2.!~~~
100 

------------~~.~!_8_ 

ירתםצעירת 

החינןו משדר

ה nםשדרחחר

ירחאם משידרם 

םנעק<ללכ 

ימוחידם מנעיקם 

צםטרב וערגן יוסיכ  נttJוחסכי 
מצטרב וערגן כלסיוי מנעק 

------------~~~~- -------------~!~?- .-- - - - - -- - - -~-Z1!~- ------------~י.f!..8!הכסנות סיהיכ 

nאנmח 

14'1b 
14'1b 

9,114 
8,924 

69 
(1,996) 

15'1b 
15'1b 

9,597 
9,928 

9,666 
7,932 

28'1b 
16'1b 

3'1b 
9'1b 
2'1b 
l'lb 
7'1b 
7'1b 

18,548 
10,336 

1,830 
6,083 
1,155 

500 
4,606 
4,600 

(918) 
(3,172) 

(99) 

307 
66 

(78) 

84 

32'1b 
16'1b 

3'1b 
9'1b 
2'1b 
l'lb 

7'1b 

21,216 
10,749 
2,159 
S,719 
1,093 

438 

4,916 

20,298 
7,577 
2,060 
6,026 
1,159 

360 

5,000 

lOO'lb ------------------ ---- - ------~~!.6_~6_. (5,737)
----------- --,1001 lOO'lb ------------------ . - -  - - - -  - -  _6_5,!~~-

100 
- - - -  - -  - - - -~~.~!_8_ 

------------~~- --------- __(!i,~!1. · ___________6_5!!~- --- --------~,~~ 
3,087 IZ,990) (Z,990) 0 


יללכ כשורמכשוחת


ו<ללכת ולועפת 


כשריחנרן 


'lררנךולועפת  


נשרחרחח 


רחה nולועפת 


ןלםןת ונחפן 


םיםרן 


דחםעפירת 


 )··(אבuרנהחנהרת 


צמטרב וערגן וסיכי אלל יחסכי 


מצטרב רגוען כלסייו מנעק 


הוואצת וחסכי 

 lגJןונחףיחני 

ווטפירם. מימון ות ruה ,ידןפי לעותruהודעה, הוחנת "()כולל 

אתוהנ 

 )·{אברנרהנ החנרת 

1·-i נתודעה הוחנת מללmה .דיןיפ על טפוירם או  והru מימון הואצות עסכיף נללכו מימון ות
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א קלח 2לוnסס4נפסח
מקומיתאכםל מועצה 

 2015ובםצדב 31נירם שניתסיםה לשנה שברוהתואצר דאם נח נתוני 
שנחדוקםת נחכוית שנח 

שכרממוצע 

לעופב 
למשרה שלהנ 

ש"ח אליפ 

m אצותשכר

לעופבאליפ 
 )66ןן(ח שייח 

משחת מתבצ 

אדם וכח 

לעופב 

מרמצע שכר

עופבל 
 mשלהנלמש

שייח אלופ 

m אצותשכר

אליפ ופבלע 
 )66וד(ח שייח 

מתבצ 

שםחתחכאדם 

ממותעצ 

תקן 

חכאדסשררתי 

תקן 

י<דועיחכאדם  גוסםשרח 

141.15 18,200 129 161.74 20,974 129.68 129.68 
141.15 348 2 161.74 242 1.50 1.50 
141.15 

159.42 

--

159.42 
--

18,548 

27 

--------i,803" 

1,830
--------i;961i

131 --------------ii
0 

11 
4 ·---------------

144.26 

161.74 ----------------144.26 

144.26 
<i63:ii "--------

21,216-s2-------נ;i 
24 

---· 

2,159 
~084z----------

----------iiי:sט_ 131.18
0.17 

14.97 
----------4:5--ט

0.17 

131.18i4.so---------

14.97 ·-----------4.so 

·----------------

·----------------· 

סח"נחינךו 

תקן עםחוחה 

קתן אלל חוחה 
ח nסח"כחו

קתן עם יככירם חשםחתיתר 

457.67 1,968 4-- --- ------ 463.11 2,084 4.50 4.50 יכבירם חםשתודירת סחייכ 

----------is9~4z-

----------457~(,7-

-----------4,-ioz· ----4;2ss -----------36:94-34 ·----------36".94 
---------iis:z·ו ------· 
 -----------------·
·---------izi~47-

121.41 71 1 115.27 26 0.23 0.23 
121.47 34 115.27 37.17 37.17-----------~·!~~- ----------------- -~~,~----------- ----------------- ----------------- ·----------------· 
158.87 39 152.84 41.67 41.67---------- _6~-1.~~- ~!~---------------------------- ·----------------· 

146.08 26,519 182 158.37 29,743 
---68i:i6" ------- ----i;is9 187.81·1:1-ט------

154.78 2,153 14 132.69 2,070 15.60 

150.06 __________2_9~~~- 197 160.75 205.11 187.82----------~~,!!~-

150.06 29,492 197 160.75 32,972 205.11 187.82 

187.82--- ---------szo· ---- --759.26 1 

תקן עם יחונן 

תקן ללא יחונן 

תקן עם חאירםחשםחתיתר 

תקן אלל חאירםחשםחתיתר 
ירחאם  mחםשרירת סח'כ' 

 mםשרnירת כי 1סח

סחייכ 

חבנירם 

נפסיוירנם 

ןקתב ועירבםסח'כ' 

סהייכללכי 

 :mעחר

לתמוהר. ועז הלימוידם מתוכנית עבנ שחי«י  :ן uיחבלמשרה ממוצעבשכרא-סטיח 
קודמת. שלהנ יבסחידר למשהר הממוצע שהכר לןכ  ,מנוךשכרעם שדחיםתנקים הון  :בחוהח לשמרהממוצעשבכרסטית ב- 
 .mיירקיימת  mלשמממוצעשכרשיחבוב משההנ, בקלח שבכר סגן היה -201sב :בחבנירם  mלמשממוצע שבכר יטסת ג- 
פנסיונירם. סכיעף  mלשםממוצע שכר אתשהוירדו מנךו שבכר ועבידם לש'פירשה בפניסונירם למשרהממוצעבשכרסטיה ד- 
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61 
62 

מקומיתםאכל מועצה 
ב קלח 2לסספו 4נפסח 

nn 2015רכםצדב  31יבםו שניתסימהלשנה תיצסב פרסי לפי השרכ 
נnציב 2015 פתרש  2015תיצקב 

m 66 66שרכ  mלעי1 סכר  l'mלעמסmרמרפס שמר ם'ס שכר  l'mלעםשmררפסמ

ללכויתו הנלהת 

 n 61בנ<רם 2 1,410 2 1,159 0 251
(91) (2) 1,490 11 1,399 9 

97 1 1,525 7 1,622 8 
257 (1) 19 19-- - -- - -- - -- _4_},_7_4_ _ ----------------- -_}!~'~--------- ·-----------------

ללכי מהנל 
סכפי מהנל 

וכיללות הלהנה הסייכ 
ימוקמים ש•יmרםו 

בתרואה 

עיר ונבין ן uתכ

ציובירים ניסכם 

פי:וקחיערוני 

מקומיים שחתים חסייכ 

מלמתכיים תורשים
ן uמלהנהיח

ן uיח

תרובת 

כ<ראות 

חוהח 

ממלכתיים תים nשחסייכ 

מילעפם 

ניםאל<ם 

תס'נ'ללכי 

71 

73 
74 

8 
811 
812 

82 
83 
84 

23 1 234 1 257 2 

45 0 560 2 605 2 
(15) (0) 604 5 589 5 

(99) (1) 179 2 80 1 

(46) 0 9 __________ _!~,}1_ 10-- - - - - - -- - - _1,_5_7_7_ _ ·--------------- ------------------- ·-----------------
13 322 1 325 

132(921) 2 20,894 130 19,973 
(2)(16) 1,500 13 1,484 11 
(0)(41) 276 2 235 2 

(99) 1 2,159 15 2,060 16 

1 161 162------.. !!,~7-~! --------__ !_5.,}_5_~ - ---------~~!~?!. 

--------------- ------------------ ----------------·---------------- ---------------· ·-----------------
185) (1) 2,070 16 1,985 15 

(948) 0 32,972 205 32,024 205 

דאםוכח  יכרשת שmר<

חיצוניים. אדםטחשיחתיחשכתלא המועצה  :הרעה 
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 תלזlוםlוס

 מקומיתכאברל מועצה
 2 לטופס 5 נספח

 2015 צדבבמר גנ ביום שנתסיימה לשנה השכר מרכיבי mהתפלג

2014 2015 

 םסח"כ %)'( ביצעו %םסח"ב ביצעו

 שכר חפשוי כולל משולב שכר

 שוומות- נוספות שעות

 אחזקתוכב

 פנסיח תשלומי

 אשייל

 קצזבת טלפון, ניגז,ז חבואח,- שונים תשלזמ•ם

 וערד נסיעה

 ותשלומים שכר סח"כ

 מבעיד לארמי ביטוח תשלומי

 השתלמות קרן מבעי,ד גמל קופת

 מעיסקים ומס שכר מס

 נלוות סח"כ

 כלל• סח"כ

 .מחשו מריין )'(

62.99% 18,578 64.00% 21,102 
1.37% 404 1.16% 382 

2.03% 598 2.02% 666 

6.89% 2,032 5.81% 1,916 
1.10% 324 1.20% 397 

5.30% 1,564 5.08% 1,674 

79.68% 23,500 79.27% 26,137 
.--------- -.--.---- ········-···· --- -----.-.---- --- -- ·------········ 

3.51% 1,036 3.71% 1,224 
10.93% 3,224 11.13% 3,671 

5.87% 1,732 5.88% 1,940 

20.32% 5,992 20.73% 6,835 
.----- -- ------ ----- ------------· ------------.---- --- ····----······· 

100.00% 29,492 100.00% 32,972 

 2 לסםוס 1 בנספח השבר mהצוא לבין הנ"ל השבר הצואות בין התאמה

 חחושויים 66 דוחות לפי ומשכרוות שכר סח"כ

 2 לטופס 1 נספח לפי שכר תוצאות

2014 2015 

29,492 32,972 

29,492 32,972 
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 מקומיתכאםל מועצה
 D'122!!ל 6 נספח

2014 201s 


 2015 לשנת הכספי הדוח

כללית ארנונה 


חדשים בשלקים למ"ר תעריפים ניתוח 

 חסקסור

 עתריף עתריף עתריף תעריף

 מזlללקו משללקו משללקו םינימומ(')

 מגורים מבנח

 ומסחר שירותים משידרם

 ביטוח וחברות בנקים

 תשעיח

 מלון תבי

 מלאכת

 למ'יר אדמחחקלאית

 למ'יו קקרעתפוסח

 למייו שטח תעיר במפעל תופסת קקרע

 למייר אירועים לעריכת המשמשת תופסה קקרע

 חניונים

 למייו חקלאי מבנח

 אחרים נכסים

31.80 3Z.80 33.ZO 3Z.93 
3Z.40 65.99 66.78 64.65 

470.59 485.Z9 485.71 439.6Z 
Z3.57 
36.38 

40.37 33.47 33.86 43.64 
0.01 

4.05 5.00 Z6.11 0.01 
3.80 0.00 

7.0Z 
1.35 

0.33 
6.04 4.74 4.76 

 )Z015 בשתנ המקומיות בשרויות כללית (ארנונה המדינה במשק הסדרים תuבתק שנקבע כפי המינימום תעריף )'(

34 




-------------------------···----·-··-···- -·- ···-------· --· 

 מקומיתכאובל מועצה
 2 לסרפס ו נספח

 2014 בשנת הביצוע לביו 2015 תצסיב ביו מהותיים שינויים
 ססיח תפרש 2014 ביצעו 2015 תצקיב

 תסלוכים:
 מיסים 11

 ________א_ל_פי~ש"_ח_____ %

(40.10)0A. (9,205) 22,955 13,750 

... 


 99.15% תעיר רבניו תכנרן 2נ 697 נסן 1,400 

(84.00)o/o (761) 906 145 

(98.69)% (754) 764 10 

11.57% 


(38.85)% (4,438)  11,42 נ

 שרכים עיררניים שררתים 26

 הביוב מפעל 47

 ת<שוםים:
נ88 נ,נ54 ,נ742 כללי מנחל 61

6,985 
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 רגילים לא תשלומים 99



מקומיתכאברל מועצה 
 z<ספוס 8נספח

 2014בשנת הביצוע לעומת  2015בשנת הביצעו ביו השוואה 
ססיח ש חפו 2014ביצעו  2015ביצעו 

 כ11'אלפיש"ח 
תסבלוים: 

138.04)0,{, (8,731) 22,955 14,224 

14.73% 1,799 12,217 14,016 

 180.57(0,ס

 Aכ87.97°

(730) 906 176 

351 399 750 

141.49)% (317) 764 447 

21.50% 721 3,354 4,075 

 10.67°,ס
18.16o/o 

3,081 28,884 31,965 
377 2,076 2,453 

מייסם  11

כלליים מענקים  19

שרכים עירוניים שרותים  26

תרבות  32

חבירב מעפל  47

תש<וםים: 
כללי מנחל  61

חינון  81
תרבות  82

135.59)% (4,065) 11,423 7,358 
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רגילים לא תשלומים  99



 מקומי'תכאבול מועצה
 zלסםוס 9 נספח

 2015 בשנת חביצעו לעומת 2015 בשנת תרגיל חתצסיב חשוואת

 ססיח חםרש zo נs ביצעו zo נs תצקיב

 אלפיש"ח

 תסלוכים:
% 

2,587 

(64.86)% (908) 

22.64% 

4.370.00% 437 

29.85o/o 506 

14.67% 4,090 
16.15% 341 

14,016 

492 

447 

2,201 

31,965 
2,453 

11,429 

1,400 

10 

1,695 

27,875 
2,112 

 כלליים מענקים 19

 תעיר ובנין תכנון 23

 חביוב מעפל 47

 תשלוםים:

 תעיר ובנין תכונן 73

 חינון 81

 תרבות 82
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מקומיתםאכל מועצה 
 3ספוטל  1נסחפ 

ש"ח לאביפ  2015כהסיפםלשנת צסתחיב רפיק ליפ רגיל התלבי היצקתב לש והתלשומים תהקילובם ריחב 

mגערתnיסס יםדונים -סיסח 

ףדו.וי 

ןונחנ() 

נוס 

ףדו.וי 

 וסnב """""

ףדו.וי 

 mהכסנ
 וסnב

סצםחברחניוציב  Z015 31.1Z.l014בשתנ חובעוצ   ,,,.ח<בניוצ 

-
 מmqחב

חסואםר 

..... 
Dקר 

Dיכוקתח<בחקר חס'כ' 

יבתיירם 

בקני  בתייירiםרםסם 

"""""- בקני 

הכנתוס 

 mתם

בקני 

"""""-
בקני 

-נכחסrח """"" נכחrחס llנllCוJח נכחrחס........" סורuם הנכתוס 

428 (428) 428 428 428 61 יללכמלהנ 1 1 

5 11 6 6 109 103 109 103 113 71 חכתהא 1 1 

591 449 437 (603) 866 263 9,410 10,011 733 741 8,677 9,270 9,659 74 ציבויריםכדסכם  14 14 

3,632 2,904 2,109 3,322 (1,105) 1,303 198 21,942 23,048 2,125 2,384 19,817 20,664 21,523 81 ןu<ח 14 14 

1,201 3,254 2,720 607 (1,128) 1,353 225 13,924 15,052 3,915 1,726 10,009 13,326 16,772 82 רתובת 4 4 

17 (17) 17 1,139 1,156 1,139 1,156 1,139 83 <רבראת 1 1 

15 197 212 212 1,664 1,453 1,664 1,453 1,468 84 חוחה 1 1 

~~~------ ~1~·~------ -~!~·~------ -~~!~----- 3]~~~---- ?!!!~------ 904 
---------- ~!.~~----- ~~~!.~~----- 6,773 

---------- ~~!.~------ -----!~.4.י.:1~ ~.?!_,~~----- ----.5!'!-~!~ ---
חסייכ 

----------------
36·----- ------ 36------

5,869 6,61Z S,Z9Z 4,1Z6 (3,063) 3,967 904 48,188 s 6,773 S,Z79 41,415 45,97Z 50,674,גzsג הסייכנןט 36 36 
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 :ד  •

מקומיתכאובל מועצה 
והשתתיופתו תם•תוכ טח

 2oisלשכת כספי דוח 

 mחרשע"י שנתכו ותמיכות השתתפיוות 


 2015בשנת 


והשתתפיוות תם•כתו טח

 Z015 !!פ:!!כ !n!ג'ג.חתצסיב 
"ם !Iי gמgש"ם לאבפי חםת1מצב או חכתמב חגופ שם 

םתיבצסום וגופ•ם ר•ם !lא•גדו 

תסביכה לאיכות סביתבית  mיתיהגליל שעו 

חבג"א השתתפות 

מעובי גליל לכבאות עירם אגוד 

עיר לבניו ועדת השתתפות 

מעובי גליל ניקוז רשות 

וועד בתקציב השתתפות 

המקומי השלטון מרכז חבו דמי 


אורגוכ•ם כעור תרבתו. 


וחתוכות הספורט לקידום העמותה 


אנוש-השתתפות חון מרכז 

אחרתו השתתפיותו 

חוחה 


ארנונת החנות 


מקצועי לקידום העמותה 


אחחת השתתפויות 

סח"כ 

35 

65 65 

82 174 


1471 1125 

99 96 

59 50 

15 15 


1791 1560 


234 300 

~ 

234 320 


4135 4808 

4916 5000 


117 125 

.§ 10 


9173 9943 


11198 11 823 
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