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 ISCR.,,C.P.}l.-CO.~W}l'l(SE~.711)חשבון רואי משרד -ושות' 'ואקים 

 C.<PJI/.-:N}lrJ3'E'EL'W}l'l(fE'E'M(,IS'R)חשבון רואה ואקים, נביל 
 C.<PJI/.-OS}l!M)lJf.fl.!Rf]3;4.JI(,IS'R)חשבון רואה אוסאמה, חרבג'י 
 C.<P.jl..-J{JSJ{}l'M"f.M'E'E:N(,IS'R)חשבון רואה  1השאם יאסין 
 ljl.rJ3'E(1כ C.<PJI/.-.Mf'M'ECD(,IS'R)חשבון רואה  1אחמד עאבד 

 04-8669970פקס'  04-8669960טלפון חיפה  ',6הבביא אליהו רחוב  :חיפה משרד 
 04-6457788פקס•  04-6457799טלפו עילית נצרת  •3678•ת.ד 911החיטה רחוב  :נצ.רת משרד 

לכבדו 

ברבה עפרה גב' 

החשבונות על והממונה מקומ•ות ברשו•ות לב•קורת בב•ר אגף מנהלת 

הפנים משרד 

~ 

 ,.נ.ג

 2013בדצמבר  31ביום שהסתיימה לשנה כספיים דוחות  •כאבול מקרמית מועצה  :הנדון

 201;:בדצמבר נ lליום המאזן את הכוללים 'המועצה) (להלן כאבול מקומית מועצה לש המצורפים הסכפיים הדוחות את גיקרבר 
 ..תאריךתר כארשהסתיימה לשבח מים שלווחתחתקכרלים דוחות ואת 

חשבון וראי כתקנות שנקבעו תקנים לרכות מקובלים, ביקרות לתקני כהתאם ביקורתנו את ערכנו 

תפנים. כמשרד החשבונות על הממונה הנחיות לפי רכן  1973-התשלי'ג חשבון), וראה של פעולתו !דרך 

שניתנה ל  11חנהכספיים הדוייחות על דעתם אחרים.חרות חשבון רואי ע"י בוקרן קודמת לשנת השוואת כמספרי המוצגים הסכומים 
 .מסריגת כלתי היתח  19.06.2013בתאריך 

כמשרד החשבונות על הממונה החניות פי על נערכו חס  ,ל"Jחהכספיים לדוחות  1כאכורכאמור 

המוסכמהבסיס ועל  )11ייחחנחיות(להלן מקומיות ברשויות כספיים דוחות עריכת בדבר הפנים  a 

כחשבואנות. לתקינה הישראלי המוסד של חשבואנות כתקני כנדרש מזורחים בסכומים ולא ההיסטורית, העלות של 

מקרכליס. חשבואנות מכללי השרנה דווח בסיס מהרות האמורות ההנחיות 

לרשויות שנקבעו להחניות בהתאם אנות, באופן משקפים ל  11חנהכספיים הדוחות  ,לדעתנו

 2013כדצמבר  31המועצהילירם של הכספי המצב את כאמור, מקרמיות 

 .תאוידכארתר שהסתיימה לשנה מפערלרתיה ןהגעררן והתשלומים התקבולים ואת 

החרבות היקף לפיו אשר הכספיים לזרחות  1לטופס  2לנספח חלב תשרמת את להפרנת הרינו דתעכן, ררת nאת לסייג מבלי 

 .2013כדצמבר  !1ליום המועצה של החייבים יתרות בל מסן  %56ומהווה אש"ח  11,975בסך מסתכם המסופקים 

./
•ו  'ייי''···

~·. 

n ות  1;נ..;;אגו

"יייל·יי·ית בושו•ות 
 04.09.1014:תאויד 
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, 
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כאבול מקומית מועצה 

נ מס' טופס 

 2013דבצמבר  31ל•ום מאזן 

ש"ח באלפי 

ג.גנ z.zoגzג.גנ z.zoנגניאור נכסים 

שוטף וכוש 

 )א( 3ובנקים קרפח -נזילים נכסים 

 )ב( 3גנבו שטום מתוקצבות הכנסות 

 )ג( 3מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 

)א(3זמניים !פעןרם•ם פיתוח לעבדוות קונות לביסו• מ•עודות השקעות 
רגילים בלתי בתדנציבים 

מתוקצבות בלת• קרנות במ•מון השקעות 

Z,339 3,576 

615 371 

l,6Z5 l,ZIO 

4,579 5,157 

3,156 

6Z8 801 16 

.. _...... _1_~,:_~~. 

5,007 

(156) 

4,851 ... -...---.. -.-. . 

. . . . . • . . . . ·~--3-.~~ 

3Z ,355 

13,505 

Z7,659 

1,968 

Z9,6Z7 

. ........ _1_~ ••z_ ~~. 


4,851 

891 

5,74Z .--...... -.. ----. 

••. ••••••• _1~~.?•_ . 

30,653 

IZ ,617 

18,960 

Z,443 

Zl ,403 

)ד( 3 מתוקצבות קרנות במימון השקעות 

 zטופס

הרגיל בתקציב גרעונות 

השנה לתחילת גרעון 

הדוח בשנת (עודף) גרעון 

השנה לסוף הרגיל בתקציב מצטבר גרעון 

3טופס נטר "וים. נתבזמניים גרעונות 

 1לטופס  3נספח 

 1לטופס zנספח

נוספים נתונים 

המלוות עומס 

אחרים ומיסים רנונה  r:Jבגינ חייבים 

פתוחים חובות 

לגביח בהמחאות מכוסים 
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כאבול מקומית מועצה 

 1מס• טופס 

 2013בדצמבר  31ליום מאזן 


ש"ח באלפי 

1.1z.zo1zנ ביאור התחייבויות 

שוטפות התחייבויות 

)ח( 3 בבנקים יתר משיכות 

)ו( 3 שולמו שטרם מתוקצבות הרצאות 

31.1Z.Z013 

1,027 
9,367 7,189 

שוטפות חתחייבוירת סח1וכ 

נטו בתב~ירים. זמניים עודופים פיתוח  mסרנ

9,367 8,216 

פיתוח לעבודות קרן 

אחרות מתוקצבות בלתי קרנות 

4,584 4,412 5 

4,584 4,41Z .-----.---------. ·---------------
637 810 16·---------------- -------. -.------' 

)ח( 3 מתוקצבות קרנות 


י;כיט 1•שרז  lנ


\ות  j(.ל האגף 


יבקויi•ותnבושו•ות  

17,767 17,215·-------------··· -·------ ---- ·---

26. 10. 201~ 

• 
-~···-···-· 

32,355 30,653 ~/ 
/ 


~J  ייי-~,

הרשות: ראש 


cנ)מועצה'~~ ר•אן קאסם חושות: גזבר  ~~ _......_.,,.  (!יtנ'יtי .ן.

~ .,s.r הדוחות' אישור תאויד 

מהם נפרד בלתי חלק חינם הכספיים לדוחות והפירוטים הביאורים 
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כאבול מקומית מועצה 
 zמסיטופס 

חתסצ•ב פרק• לפ• חרג•ל חתסצ•ב של ותשלומ•ס תקבול•ס ו•כוז 

' 
תשלומים תקבלוים 

חפקר ושם מספר ~יוצע  11~יצוע  11~קצ•ב rביאי!הפרק ושם מספר 
\\יבצוע ~יצעו  11~קציב rי"'' 1

zo13 נגzoz גzo-נגzo נגzoz גzo-

ובללי!ם םנםלם  6ומג:!נזוים ים 2מי .1
 llS,4,2343(,(44לכ<ל מנלה lZ12,20511,9416l,400מיסיס  11
 Zנ Z985,l214,141כספי מנחל  21262אגרות  12

 375456397מימון חרצארת  63

 1,2101,2071,402ומים) ביוב (למעט מלרות פרערך  64

.~~~!!...-.•z~s__,~••_••• -~~:"ד...... 
כלליים מענקים  19

12,293l4,531lZ 1SSS 
ומיוחדים 

_5_9_~·~~____•26,737.!!~!~~---- ----------· 
z.  וכ!~נוחים  7ומיים 2משרותיםe ומיים

 2,1592,5262,179תנרראח  71

 59l471394וביטחון שמירח  342072וביטחון שמירח  22

 1,0411,5231,264עהיר וכניו תכנון  110601,14373473העיר כניו ו תכנון  32

 1,2791,7581,690ציבוריים נכסים  5013674ציבוריים נכסים  24

 290278388שונים עירוניים שרותים  14016412476שונים עירוניים שרותים  26

__s_o~j~---·--.??~12••••••878-~~~!?....._1_5_5••~_____..?:?'~-...-- ·---------
לבםיים gמשרותים  8ממלכתיים שרותים  .3

 722194326,72923,526חינון  2221,20281נ,5ס 720,436חינון  31

 l1,962,21112863תרבות  230382143szתרבות  32

 331286312בריאות  60294983בריאות  33

 66,4727,4036,662רווחה  Z1184,64,8065,3905רווחה  34

 146103177דת  85

_2_.5.3·~~----·.:?:.!2_s_____.~?~!~~.--.-~~~!~~----•4~-3-·~!......??~!2_3_•--• 

מפעלים  9מםעל•ם  .4

 828מים  81207920191מים  41

 195199106בבסיס  93

81,4301,4901,421חבידכ מפעל  47
 81,4011,3631,400פרעוך (וכלל ב חניומפעל  97

מלוות) 

_5_5_o1••~~-...._. !.י5.1_2_._____{,~!~.1,5691,622...__.!.י•.•••• ···········........... 

s.  1_~1_.---.!!~~~.4וגילים בלתי תשלומים  399•••.••8.·!'~~-43וגילים בלתי תזובלוים,_~!.....-~~,~------
----------····-·----· 

 53,03067,545750,53כללי סח"ב  53,03066,65453,906כללי סה''ב 

ש"ח) \אלפי  2013דבצמבר  31ב•וס שנסתיימת לשנה 

53,906 66,654 53,030 
53,750 67,545 53,030 

156 (891) 

תקבלוים סח"כ 

תשלומים סה"כ 

הדוח כשנח עדוף (גרעון) 

 ** . )ו( 1בארו-ראההפנים משרז עייי אושר לא הכספיים בדוחות המוצג התקציב 
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 באבול מקומית מועצה

 3 מס• טופס
 2013 לשנת הכספי הדוח

 ש"ח באלפי רגיל הבלתי התסציב של והתשלומים התסכולים ריכוז

zנ zo 

3,801 

2013 

989 

467 

100 

.••....••...... ~!~~~-

4,251 

1,047 

4 

5,302 

(9)4) 

28,546 

28,986 

(440) 

 הדוח בשנת ותשלומים תקבלוים

 תקבלוים א.

 חממשלח השתתפות

 מוסדזת השתתפזת

 נ.

 ואחירם עצמיים מקורזת

 שנתקבלו מלוות

 תקבולים סהייכ

 תשלומים

 חשנח נמשך שבוצעו ענודזת

 ב.

 מלזות העברת

 אחרים תשלזמים

 לקרנות שהסתיימו מתב"וים עודפים העברת

 תשלומים כ 11 סה

 הדוח בשנת גדעון

 חשנח לתחילת שנצברו ותשלומים תקבלוים

 תקבולים

 תשלומים

 השנה לתחילת נטר זמניות יתרות

 נ.

1,141 

1,750 

8,026 

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

4,244 

8,026 

12,270 

(364) 

31,867 

33,241 

(1,374) 

31,867 

33,241 

(1,374) 

707 

2,081 

(1,)74) 

1,047 

 • השנה לסוף שנצברו ותשלומים תקבלוים
 תקכזלים

 תשלומים

 השנה לסוף נטז זמניות יתרות


 ; מורכבת תבייל חיתרח

זמניים מימון עודפי 

 זמניים מימון גרעונרת

 בפררייקטים השקעות ניכרי לאחר

 הדזח' כשנת שנסגרו

.3 
35,747 

37,485 

(1,738) 

872 

2,610 

(1,7)8) 

8,026 

 ו



כאבול מקומית מועצה 

 4מס• טופס 
פ•תוח לעבדוות ובסרנ רג•ל הבלת• הרגיל. בתסצ•ב והתשלומים התקבול•ם ר•כוז 

ש"ח באלפ•  2013בדצמבר  31ב•ום שנסתיימה לשנה 

2012 2013 
 nתאמn 
mנm!! 

51,775 

4,268 

5,119 

61,162 
----- --- --..·---

53,750 

5,298 

59,048................. 

2,114 

57,343 

10,156 

2,863 

70,362 
········--········ 

67,545 

4,244 

71,789 .-.----. ------... 

(1,427) 

1 

2 

3 

4 

5 

156 
(934) 

(778) 

2,892 

2,114 

(891) 

(364) 

(1,255) ..... --..... -. ---

(172) 

(1,427) 

רגיל מתקציב 

וגיל בלתי מתקצוב 

פיתוח לעבודות מקרן 

ההכנסות כל סך 

הצואות 

רגיל תקציב 

רגיל כלתו תקציב 


ההוצאות כל סך 


(אשתקד התקציב כשנת הכנסות על הוצאות עודף 

התקצוב) כשנת הוצאות על הכנסות עודף 

הכלל• תגרעוו תרבב 

הרגיל כתקציב הדוח כשנת עודף גכרעון! 

רגיל הכלתי כתקציב הדוח כשנת גרעון 

פיתוח לעבודות כקרן גידול (ק•טון) 

כללי עודף גכרעון) 
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מס•: חתאמח 

כאבול מקומית מועצה 

 4לטופס התאמות 
הנ"ל ליתרות הכספיים הדוחות כיג התאמה 

Z013•  •ש"ח באלםZ01Z•  ש"ח באלפי

1 

53,906 66,654 

(Z,131) (l,Z85) 

(8,0Z6) 

51,775 57,343 

4,368 11,906 

(100) (1,750) 

4,Z68 10,156 

5,1Z3 Z,863 
(4) 

5,119 Z,863 

53,750 67,545 

53,750 67,545 

5,302 1Z,Z70 
(4) 

(8,026) 

5,Z98 

3 

4 

s 

 :הרגילבתקציב הכנסות סהייכ 
פ<תרח מקרנות העכרות 

מלרות מחזור 

נטו סח~•כ 

 zמס'; התאמה 

 :הרגילחבלתי בתקציב הכנסות סה~•כ 
פיתוח מקרנות העכרות 

נטר סהייכ 

י: 2מ התאlג!ה

פיתוח לעבודות מקרן תקבולים 

מתב"רים העכרות 

נטר סחייכ 

מס•: התאמה 

 :תרגילכתקציב הוצאות כ  11סח

נטו סחייכ 

מסי: התאמה 

 :רגילהכלתי בתקציב תוצאות סהי'כ 
פיתוח לקרנות העברות 

מלוות מחוור 

 Z,44\יסחייכנטר 
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כאבול מקומית  מועצה

 חמשד •4 לטופס התאמות

zג zo• 'ש"ח בלאם  ש"ח .באלפי 2013

 6 מס': התאמה
2,231 3,035 

(Z,1311 (l,ZSS! 
(100) (1,750) 

2,892 

 פ'תוח לעבודות מקרן תשלומ'ם

 הרגיל לתקציב העכרות

 לתכ"ריס הענוות

 קודמת שנח פ'תוח לעבודות כקרן ג'דול
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 כאבול מקומית מועצה

 1.2 בירוא
 2013 בדצמבר 31 ל•וס הכספייס דלוהות ב•אוו•ם

 חמקרמיות חרשויות תקנות לפי חשבוונת חגחלת מערכת בניח\ל חייבות חמקרמירת חרשויות

 .1988• 'חתשמייח חשנןנןת) !הנחלת

 .בלל• 1 באור

 א.

להלן. zכבאור כמפורט המתוקנת" המזומנים ביישיטת נערך החשבונות הנהלת נתוני רישום  ב.

 כפי הפנים, כמשרד חחשבונרת ביקורת על הממונה הנחיות פי על נערכו הכספיים הדוחות

 אחראי גוף חיותן בתוקף מקומיות, בשרויות כספי ודיווח חשבובזת להבחלת בחבחיזת שנקבעו

 מקרמית. רשות של חשבוונתיח לניהול חנוגע בכל ומפקח

 בכרשאים מקובלים חשבואנות מכללי חשכוות חני'ל לחנחירת בהתאם נערכן חכספי'ס הזרחות

 מחרתיים.

 ב.

ל. 11 הנ ההנחיות פי על נדרש אינו זה שדוח מאחר המזומנים תזרימי על דוח כוללים אינם הכספיים הדוחות  ד.

לדולר' ביחס השקל של חחליפין ובשער לצרכן המחירים במדד השיוניים על נתנוים להלן  ח.

 בשייח האמריקאי הדולר של תחליפיו שער

 בנקודות )1993 (ממוצע לצרכן המחירים מדד

 השנה במהלן חדולר (•ויזת) עלית שיעור

 השנה במהלן המדד (ירידת) עלית שיעור

2011 2012 2013 

3.82 
216.27 

7.66% 
2.17% 

3.73 

219.80 

(2.30%) 
1.63% 

3.47 

223.80 

(7.02%) 
1.82% 

 .09.05.2013 בתאריך הפנים משרד ע"י אושר אשי'ח 52,417 סך על 2013 הכספים לשנת חתקצינ .1

 החשבונות חנחלת במערכת המוטמע התקציב תינו ח11 אש s,נaנo סך על הכספיים בדוחות המוצג התקציב

 . הפנים משרד עייי ולא המועצה מליאת עייי אושר לא הרשות, של

 החשבונאית המדיניות עיקרי •2 באור


המוסד של חשבנואות בתקני כנדרש מזורחים בסכומים ולא היסטורי ונמינלי בסיס על ערוכים חדוחות 


הדוחות בעריכת יושמו אשר החשבואנית המדיניות עיקרי בחשבונאות. לתקינה הישראלי 


לחלן' מפרוטים קודמת לשבח עקבי באופן הכספיים 

 קבוע ובוש 	א.


רגיל, הבלתי אן הרגיל לתקציב ההוצאות זקיפת עם מרפחתזת קבוע ברכוש החשקעות 


הדיווח. תקופות פני על ביטיי מקבל איונ בגינן ופחת במאזן כנכס מוצגות ואינן חמימון, למקזר בהתאם 

 שנתסכל! תl אl הלר 	כ.

 בפועל. קבלתן עם רגיל הבלתי בתקציב כהכנסות נרשמות הלוואות	 )!(

 הצמדח והפרשי ריבית (קרן, חמועצח שחבה ארון לזמן ההלוואות יתרת את כולל איונ המאזן	 )2(

 הכספי הדוח לתאריך המלוות עומס קבלתן' בזמן כהכנסות נרשמו ההלוואות שכן שכצברן),

 .)1 לטופס 3 (נספח למאזן בנספח מוגצ

 ס•לוק•ן, לוחות 'לפי הגיע פרערנס שזמן הצמדחושער) והפשרי 'ריבית קרן (כולל מלוות פערון	 )3(

 בפועל. שולמו לא אס גס הוג'ל, בתקציב כחוצאח נזקף
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 כאבול מקומית מועצה

 הוא סילרקון, לרחרת לפי פרערןנ, ושזמן שהצטברו צמדחn והפרשי ריבית חרצארת )41

 כהוצאה. נרשמות איןנ הכספי, הרוח תאריו לאחר

 מאזניי כסעיף מוצגות מכנקום יתר ומשיכות קצר) (לזמן שעח לצרוך מלרות )5(

 חדרה. לתאריו עד שנצברו הצמדה והפרשו ריבית כוללות קצר לזמן הלוואות )6(

 . נירנn מפעל הוצאות כסעיף נכלל ב ניר כניו מלרות פרעון )71

 מרניטו•רת זבו•רת 	ג.

 השרותים לקידום פעילויות המבצעים בנופים לרבות המועצה, של שונות השקעות מייצגות מוניטריות זכו•ות	 )!(
 וכדרי. לעובדים הלוואות מים, זכריות עירוניים), בתאגידים השקעות (כולל המועצה של האינטרסים או

(Z) 

כדלהלן' העלות במחיר כמאזן מוצגות מרניטר•ות זכריות (3) 

 מתוקצבות. קרנות כמימון חשקערת- בנכסים

 מתוקצבות. קרנות- בהתחייבויות

העירוניים. בתאגידים חהשקעח (לחונת) לזכות נזקפים אינם עירוניים תאגידים (הפסדו) כרווחי חמועצח של הלקח (4) 

מוקצב בלתי מלאי  .ד

 כמקרר מאזינ. לסעיף כזקפות מסויימת, למטרה ועודם טרם למחסן. טוביו רכישת על הרצאות

 הרגיל. בתקציב חיוב עייי שברצוח מוקצב בלתי במחסן מלאי קרן קיימת זח מלאי למומרן

בכנסים פקדרנרת  ה.

 . הכספי חדוה לתאריו עד שהצטברו ושער הצמדה והפרשי ריבית כוללים בבנקים פקדונות

 מים לתאגיד בהלוואות השקעות

 והביוב המים לתאגיד בהלוואות השקעה כספרית רושמת אינה מקרמיות,חרשות ברשויות הנהרגים לכללים כחתאם

 ,נרשמים חקרן על הצמדה חחלררארת,כרלל קרן החזרי חלורארת. קרן על הצמדה הפרשי של צבירה ורשמת רא•נח
 . בפועל קבלתם עם להכנסות וכרשמים מתוקצבת קרן כנגד מיועדות בהשקעות

 •ו

הכנסות ו•שום  ז.

 .מוזמן בסוס על נרשמות והשתתפויות חטלים אגורת, ממיסיס, הכנסות
 .)1 לטופס 2 (נספח למארן כנספח מוצג שנצטברו) החייבים י<תרת היחיבים שחבון מצב על מיעד

)!( 

 חרגיל לתקציב חמי,עדיס אחוום ציבוריים ומגופים ממשלח ממשווי והשתתפויות מעבקיס

 .מצטבר בסוס על נזקפים
(2. ) 

מראש. מיסים-הכנסות כהתחייבויות מוצגות המאזן תאריו שלאחר לתקופה המתייחסות מראש והכנסות מיסים גבירת (3) 

הרגיל. בתקציב המתאים חoהכנ סעיף זיכוי כנגד המתאים כסעיף כהרצאה נרשמו חובה מתשלומי ופטורים הנחות (4) 

 הוצאות ו•שום

 .מצטבר בסיס על נרשמות ההרצאות
 ח.

(1) 

 נוקפות יותר, מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשר החשבון בשנת ששולמו הוצאות

 התשלום. במועד ותשלומים תקבולים לדוח

(2) 

לעול. ב• סעיף ואח- מלרות פרערן (3) 

 עונדים משכוורת של שוטף תשלום נעת מזרמן בסיס על נרשמים שנתית חופשה גבין תשלומים

 חופשה. נביו העזרות עברו

 .9 אברו-ואח תשלומה טוס לחופשה התחייבות בניו לחופשה הפשרה נערכה לא

(4) 

 בהס במקרים תקציבית. לפנסיה זכאים אשר המועצה עובדי בגין לפיצויים הפשרה נרשמה לא א.
 מזרמן. בסיס על לפיצויים חחרצאח נרשמת לפנסיה, הגיעו לפני לעיל, כאמור העוב,ד פרוש

(5) 

 עם רגיל הלבתי אר הרגיל בתקציב כהוצאה נזקפים מוניטריות זכריות רכישת גבין תשלומים
 . התהוותן
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 כאבול מקומית מועצה

 השוטפים התשלומים גבונח לפיצויים הרצאה נרשמת צוברת, לפנסיה הזכאים הרשות עובדי ב.כניו

 .9 באור ראה- מכוסח שאינה צרבות פנסיה בגיר חחתחייכוירת יתרת פנסיה. בקרן הרשות שמפקידה

 השבחה והיטלי פיתוח בעבדותו בעלים מהשתתפות הכנסות יישום 	ט.

 פיתוח. לעבודות לקרן נוקפים השבחה ומהיטלי פיתוח בעבודות בעלים מהשתתפות תקבולים
 בגין' הרגיל לתקציב סכומים מועברים הפיתוח מקונות

 פיתוח. עבודות למימון שנתקבלו מלוות בגין הדוח בשנת מלוות לפועון הוצאות )1(

)Z( הנדסה. מחלקת הוצאות 

 מקבלות אינן הבעלים השתתפויות גנבו בגיןנ פיתוח עבודות לביצוע הרשות התחייבות
 הכספיים. כזרחות ביטוי

 השקעות על התשואה זקיפת	 .•

 .הרגיל לתקציב נזקפה פיתוח לעבודות מקרן שמקרון מהשקעות התשואה
 הרגיל. לתקציב נזקפה תכ"רים מעודפי שמקרון מהשקעות התשואה

 .זר לקרן נזקפו תקציבית פנסיה ניהול דמי בקרן מהשקעות התשואה
 מתוקצבות. הבלתי לקונות נזקפה אחוות מתוקצבות בלתי בקונות שמקוון מהשקעות התשואה
 פיתוח לעבודות כקרן שמקורס מזומנים בעודפי שימוש בגין רעיונית ריבית זקפה לא המועצה
 תרגיל. בתקציב הרצאותיה במסגרת

 בתב"רים סופיים גועונות 	יא.

 מותנית הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון תסתיים, שביצועם ריס כתביי סופיים נרערנות סגירת
 הפנים. משוד אישור בקבלת

 הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון לסגירתם הפנים ממשרד אישור התקבל ולא הסתיים שביצועם בתבייויס גועונות

 .שהסתיימו בתב"רים סופיים גרעונות בסעיף מוצגים

 תקציבית בפנסיה המעוססים לעונדים ניהלו דמי 	יב

 משכרם 1% של בשיעור תקציבית, בפנסיה המועסקים מעובדים ,2004 משנת החל שברכו, ניהול דמי
 מתוקצבת. לא מיועדת לקרן נזקפו מכן, שלאחו בשנים Z% ו· Z004 בשנת

 (להלן תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית במל בקופת נפרד בחשבון הופקדו זר למטרה הנייועדת ההשקעה כספי
 י הכספי הדוח לתאריו עד שהצטברו רווחים כוללת היעודה "היעודה'').

 לימחיסה המיעודים או מסופמים חרבות 	יג
 המועצה הנחלת שערכה לאומדן בהתאם 1 לטופס zבנספח נכללו למחיקה והחובות המסופקים החובות סכומי

 בספק. מוטלת שגבייתם ספציפיים חוב סכומי עבור
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 כאבול מקומית מועצה

 3 ביאור
 חזנאזו לסעיפי פיווטים •3 באור

 ש"ח באלפי בדצמבר 31 ליום

 ובנסים סופה " נזילים נכסים 	א.

 בקופות מזומנים

 מסחריים בנקיס

 המקומי השלטון אוצר בנק

 קצר לזמן פקדונות

 ובנקים קופח הנזילים הנכסים כל סך

 פיתוח לענודות קרנות לכיסוי מיועדות השקעות בניכרי-

2012 2013 

7 

4,818 

655 
15 

5,495 

3,156 

2,641 

935 

3,576 

,% 339 3,516 

 שייפתח נפרד בנק בחשבון לפיתוח ההקצבות את תנחל מקומית רשות כי נקבע ,2010 חתשייע ,)38 מס• <תיקון התקציב יסודות לחוק תיקון ע"פ

 הרשות את ישמש וחרא בלבדי לפיתוח ההקצבות נספי יופקדו הפיתוח בחשבון הפיתוח}. חשבון {להלן זר' למטרה ורק אן המיועד בנקאי' כתאגיד

 לפי שנפתח הפיתוח לחשבון כמישריו אלא לפיתוח, הקצנות מקרמית לרשות תעביר לא המדינה ההקצבות. ירעדו שלשמן למטרות רק המקומית

 כתיקון שנקבעו תאנים כמצטבר מתקיימים כ 11 אא לעיקול ניתנים יחיו לא תאמרו הפיתוח בחשבון הכספים לפיהן. והמנוהל זח תוקרן הוראות

 האמור.

 נגבו שטרם מתוקצבות הכנסות 	ב.


החינון משרד 


משרדהחוחה 


עיקולים 


אשראי כרטיסי חברות 

 צבים12מתר לא .תשלומים חייבים 	ג.

 )15 ביאור (ואח תנרמל" יישפלת ובנית לתכנון הרעדת

 ועובדים ,קבלנים לספקים יתר תשלומי

 צבות12ממר רגות12 במימרג ~רת12הש 	ד.


עירוניים תאגידים 


 )10 נאור (ראה שפרעם סביב וביוב מיס בתאגיד מניות


 )10 באור (ןאח שפרעם סובב וביוב מיס מתאגיד חלוואח תחזר

 מים תאגוד מענק

 אחורה השקעות

 מתוקצב מסחן מלאי

2012 %013 
73 

438 277 

20 94 
84 

615 	 371 

2012 2013 
1,428 943 
197 267 

1,625 	 1,210 

%01% %013 
13,721 13,721 
2,609 Z,057 
1,337 1,337 

17,667 	 11,11s·······---------- ........ --........ 


100 	 100 

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


17,767 	 11,z1s  מתקוצבות קרנרה כמימון השעקות סח"ב
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 יםב מ~יבםנ בננzים ח.

 מסחריים בנקים

2012 2013 

1,027 

1,027 

2012 2013 

4,781 3,990 

2,687 1,908 

1,001 438 

271 312 

627 541 

9,367 7,189 

 mנ 2012

100 100 
13,721 13,721 

2,609 2,057 
1,337 J ,337 

17,767 17,215 

 ~לומו שטרם תונzצבותe הצואות י.


שרותים ונותני קבלנים ספקים, 


לשלם רניכריים עונדים 


שונים כאים1ר מוסדרת 


לפוערן המחאות 


 )13 בארו (ואח תלרירת התחינרירת

 מתוקצבות קרנות ח.

 מתוקצב בלתי מחסן מלאי

 בע"מ שפרעם סובב ובווב מים כתאגיד מוניטריות זכויות קרן

 מ 11בע שפרעם סובב וביוב מים מתאגיד הלוואה חחזר

 מים תאגוד מענק
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 4 ביאור
 2013 דכצמבר 31 ליום הכספיים דלוחות ביאורים

 )1!!1 (באלפי רגילים לא ותשלומים תקבולים פירוט

 ביצוע ביצוע תקציב

 רגילים לא תקבלוים

 מלוות(") למחזור תקבולים

 מריבית הכנסות

 חדשות מקרנות העכרת

 אחרים תקבולים

 רגילים לא תשלומים

 במיסים הנחרת

 פנסיה תשלומי

 מעביד עובד יחסי סיום בגין תשלומים

 מוחזרו(") מלוות פרערך

 קודמות שנים בגין הוצאות

 צפויות כלתי הוצאות

 אחרים תשלומים

 ,ן000

 10 כאור שמוחזרו-ראה מלרות "פרערך

2012 2013 2013 

3 

S,026 

9 

685 

3 

3 zo,ז s 3 

 ביצעו ביצוע תקציב

201z 2013 2013 

4,691 4,774 5,000 
1,653 1,845 1,820 

83 26 
8,026 

453 
107 

37 180 

6,534 15,161 
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כאבול מקומית מועצת 

 5ניאור 
פיתוח לעדובות קרן 

פיתוח  mלדמניקרן -5ב•אור 

פיתוח, עבודות למימון המיועידם אחירם, וממקורות צינורות החנת מגארת יפתוח, בעובדות ללנמ:ם מהשתתופתוהשבהח, ביוב מטהלי המועצה תקבולי שרנמים פיותח, לענודות קכרן  .א·

אלח. תקבולים לזקוף ניתן אליה ספציפית תקציבית  mסמגנקבעה לא וער לכ

לעו)ל.  )(א 3אבור(ראה ספציפיים, בנקים שחבבונות ולא המועצה שלהשוטפים  Dהבנק"חשבןונת עםביחד מונהלים כהם שלימוש עד הקרן סכיפ ב. 

הרגיל. לתקציב הקרונת לשההקשעותבגין המתקלבת התשואה אתלזקוף ונהגת המועצה ג. 

 .הפניםומשרד השרות מועצת שללאשיורים בהתאםרגילים, תלבי תקצייבם למימון מיועדים ת uהקרכסיפ  .ד

הרגיל. התקציבלוצני יפתוח לעבודות הקרן בסכפי שהימוש על עריונית ריבית נזקפת לא ה. 

 ,)wאבנלפ•  n1הדבשתנ ת uהקרעת1תנלהלן  .ו

. 

יתהר 
הבערה תקלו:ו•ם 

העברה בעזורחו 
ירבעהות זוסייכ הכנתוס 

תלשוונ•ם  mהבעוה ניזובועהבות 
לס~,יתרה סתי'כ  אחרים  mלקרנלגרעןו לתקציב תונצק•ב  mקונונלתח•לת 

השנה ונ•ם 1תלשלתכ"רים  תקבלl•םmונהשעקתמב"רים דהוח בשנת 
והצואתו אחוות מצטבר הרגיל רגיל  mורחאשנה 

הקרן שם 

 1,6925,11945,1Z31002,131Z,Z314,584קודמת שנח סהו•כ 
 1,4287417418508501,319השבחה הטלקרן 
 66נכסים מממרתקרן 

 3,1469006001,5001,646ביוב קרן 
 2,0452,0456856851,360)·('תאג•ד מלווה קרן 
 4-4סופיים תבוירים עודפי קרן 

 696969ת lאןררקרנןת 
 888הגל•ל שפלתבטחןן קרן 

 4,58412,86311112,86311,75011,2851113,03514,412הסי·כ 
 10באורתאגיד-ראה מלווה "*קרן 
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כאבול מקומית מועצה 

נוספים ביאורים 
רגיל nבתסציב  nnרווnמשרדנתוני  •6ביאור 

נרשמו  nחרווחמשרד באמצעות שבעשר חרררחח תקציב של והתשלומים התקבולים של הנתונים 

הרווחה. משרד של חמחשב ע"י שהופקר מזרחות שתנקבלו נתונים פי על חחשברנרת בספרי 

בשוערך המרעצה של המקובלים ההשתתפות לשיעורי בהתאם גרכמו המועצה לחובת שנזקפו מהנתונים חלק 

ע'י' צאו שחר )lOO>ץo(חרצארתnסכרם מלרא את משקפות הרגיל בתקציב שהעלרירת כן  25%-0%

והמועצה. הרווחה משרד 

רגיל nבתסציב חינרר nמשרד ·נתוני ו ביארו 

שכר עכור המועצה את חייב החינון משרד כחם סכומים היתר, ביו כוללים, חחונון תקציבי של התשלומים נתוני 

 .nחמרעצשבבעלות הילדים בגני נרן החימשרד ידי על המרעסקרת מדינה, בדות ערגננות של 
בסעיף כלולה הגננות שכר במומרך המשרד חשתתפרת  .חינוןפעולות בסעיף מוצגים אלח תשלומים 

ממשלח. ממשרדי חכנסרת 

והביוב המים מפעל  •8ביאור 

 .)10בארו (ראה נפרד עוררנו לתאגיד רהבירב חמים מפעל ניחרל הועבר  2009בארגרסט  01א.בוום 

 .חיצוני כספק העירוני מהתאגיד המים את רוכשת המועצה הדוח כ.בשנת 

מפלח ימי רפדירנ  nלחרפשתפושת צוברת,  nפנסיבגינ ייברירת nתn•9ביארו 

(ל•רם ש"ח, אלפי  1,007לסך המאזן לתאריו מסתכמת ערבדוה של נצברים חרפשח ימי נביו המועצה התחייבות א. 

 .)ח"שאלפי  2012876בדצמבר  31

ידי על מכוסח אינה אשר צוברת פנסיה בתנאי המועסקים לעובדים פיטוריו פיצויי בגין המועצה התחייבות ב. 

n ש"חאלפי  4,041נסן המאזן לתאריך מסתכמת מ<רעדרת פקדרתJ ח"שאלפי  2012-3,557בדצמבר  31לירם(. 

 724לסך המאזן לתאר<ן מסתכמת  50ג<ל שמעל ערבד<ח של מחלה ימי צבירת בגין המרעצח התחייבות ג. 

- 597בדצמבר  31(ל<רם ש"ח אלפ•   .)ח"שאלפי  2012

עירוניים תאגידים  .10כאור 

בע'ימ" שפרעם סובב וביוב מים ··תאגיד בהקמת השתתפותה את המועצה אישרת  2009כמרץ  10א.בוום 

ושפרעם. מנדא,שעב טבערך,זרזיר,טמרה,כפר 'אעבליך,בסמת אזרר nממקרמיות רשר•ות  7עם התאג•ד),•חד -(הללך 

כאשך אש"ח  22,869תמררת לתאגיד נכס•ם העברת הסכם על חמרעצה חתמה  2009במץר  23ב.ביום 

רגילות מניות  683הקצאת באמצעות למועצה י,שרלמר אש"ח  13,721יל,קךו J'חמחסכרם  60%של סך 

מחמרעצח בעלים כחלרואת תירשם אש"ח,  9,148,קרי התמורה מסכרם  40%ר- מינה לכל  1lt!Jכנרת 

צמודה תחלואה  .2010ונראו מחודש ,החל שנים 15תרן שרר<ם חודשיים בתשלומים תוחזר ראשו לתאגיד 

 .במלואה ההלראח פרערך נרצע לא  31.12.2013לתאריך נברך  .3%שנתית רר<בות לצרכך המחירים למדד 
נרספרת, מכירת למועצה רחרקצר אלהיגיה, אבר וכרכב אלמכסור ב<ר לתאגיד, רשויות שת< הצטרפו  2010ג.בשנת 

 .7.47%חרא בתאגוד וחלקה מניות  896לרשות <ש המאזן לתאריך שנכון כן 
באוגוסט  01מיום לפעול החל התאגוד 

2009 

משגב עם משותף לביוב שאיבה מ•ם,מכוך שאיבת מכוך  'חינם לתאגיד מהמועצה תועברו אשר הנכס<ם .ד 

 .איגום רבר•כצ לביוב שאיבה ומכוך 
לשם אש"ח  669עוד  2011ובשנת אש"ח  668סך על תיאגוד מענק  2010בשנת קיבלה ה.המועצה 

בחשבונות נשרם התאגוד .מענק רמים לביוב חאחרא• חיצוני תאגיד תחת הפע•לרת לעניו היערכות 
וקרנות השקעות של מקבילים 
 .מתוקצבות

ימוחזרו  1.7.2013ליום המועצה של הביוב מלרות לפיר מ  11בעדקסיה בנק רעם התאגיד עם להסדר המועצה הניעה  201.3בשנת ר. 

החדשה הבעלים הלוואת יתרת  .1.7.2016ביום יחיה הראשון חפרעוך התאגוד. לחובת המלוות פרעוך ירסב המחזור לאחר ומ<ד 

בגין המועצה חוב וקיזז חבעל<ם מהלוואת חלק כהחזר  lt!Jאלפי  685של סך למועצה התאגיד העביר האמור להסדר בהתאם 

קרן תחת נשרם  lt!Jאלפי  2,045חחלראח החזר סך .את בעלים הלוואת החזר כגנד  lt!Jאלפ<  1,360,בסך ,נטומיםצריכת 

התאגיד בספרי שרשומה כפי  31.12.2013לירם לתאגיד המועצה של חבעלים הלוואת .•תרת  )5(באור -ואחתאגיד מלורח 

 .והצמדה) רבות תפרשי  lt!Jאלפי  414'הכוללת  lt!Jאלפי  2,057ח<נח 
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כאבול מקומית מועצה 

ומשכונות שעבדוים  •11באור

 '092014ב  01מיום המשכונות מרשם לאישור בהתאם העירית חתמה עליהם רהמשכרנרת השעבודים פירוט להלן 

שנים  2A!ננושא תאר•ד 
בנק 

99 

99 

99 

עתידית הכנסה כל מרכנתיל  27.02.1995

ועתידיות קיימות זכריות ערבי בנק  16.02.2000

חכמות מרכויות בבייל בןק  02.08.2007

 .9920עתידיות הכנסות דקסיה בנק  2000-2009

תלויות התח•בו•ות  •12באור 

התב•ערת כל משפטירת, תביעות  2013בדצמבר  31ל•רם נכרן המועצה כגנד ועומדות ,תלויות המועצה של המשפטי היוץע בתרני פי על 

תחיה המועצה השתתפות בביטוח, מכוסה המועצה גרף נזק כתביעות -וש אלפי  20בסך אחת כספית תביעה מלבד גוף נזק בגין 

י חבנ אלפי  541חיכו התפרשה ושל התביעות של תכספי האומדן הביטוח, בפוליסת הרשומה העצמית ההשתתפות כגובה 

הגל•ל" לת D"שבנ•ה 1lלתכנ\הועדה והצואות בהכנסות המועצה של חלקה  •13כאור 

 '-הועדה)(להלן חגליליי "שפלת ונניח לתכנון הועדה בתקציב בהשתתפות מחויבת א.תמועצח 
במועצות חארכלוסיה נרדל לעומת במועצה הארכלרסיה לגודל יחסי באופן המחושבות חיוב מכסות באמצעות 

 .השבחה והיטלי נניח אגרות המועצה עכור גרבה ,הועדה .מגנד הועדה בתקציב המשתתפות אחרות 
 .כניה מאגרות המועצה מהכנסות כתקציבה המועצה השתתפות מכסות את מקזזת הועדה 
של החשבונות הנחלת לכרטסת בהתאם הועדה והרצאות בהכנסות המועצה של חלקה נרשם  2013ב.בשנת 

ח  11אש 818אש"ח. ,ג  339סך על רפקדרנרת בנית ,אגרות השכחההיטלי הרעדה ידי על גנבר הכרטסת .עפייי הרעדת 
 'בניית באגרות הרגיל בתקציב כהכנסה נרשמה אשייח  521נסן והיתרה פיתוח דרת לעברל'קרן 

אחרות מתוסצבות בלת• סרגות  14וד j!ב

2012 2013 


m §1.Q 

478 637 
226 119 

פנסיה ניהול דמי קרן 

 'בקרן חתנרעה  )2(

השנה לתחילת יתרה 

השנה במחלן בדים הערמן ניכרי 

 ·112בהרצאות השתתפרת בגין החזר 
45 54 

m §1.Q 

461 628 
224 119 

 112-חשבה משיכות 
55 54 

628 §Q1, 


 .וש אלפי  9,2Z8בסך חנבייה במערכת השרומים אבודים חוברת  2013בשנת מחקה חשוות 

החרבות את למחרק המשפטי רלירץע המועצה לגזבר השופט הרוח בר המחוזי המשפט בבית פסייך על בהסתמן ברצעה המחוקה 


השורת ע"י ברצעה המחיקה שנים,  7מעל 


 .הפנים משרד אישור ללא 

שיים אלפי ש•יס אלפי ההרכב,  )1(

לשנה ביעודה, (הפסד) רווח 

השנה לסוף יתרה 

מבטחים :-מנורה בהשקעה התנועה  )3(

חשכה לתחילת יתרה 

השנה הפקדות 

(הפסד) ורוח 

השנה לסוף יתרה 

הרוח ופת 2בממהותיים ארגפים  15ברוא 
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כאבול מקומית מועצה 
 1לטםרס  zנפסח

 2013לשתנ הכספי :ודוח 

' 
בערהלומ nפטורים' סה"כ כשנת חיוב לתחילת יתרה 

נטר יחובים סה"כ
בשנת גביות סה"כ

השנה לסרף יתרה 
 %-סגביחב nי

החיובים לכלל דהוח מוספקים חותמ והנחות שרחורים החש:ורן השנה 

ג) פיררט lב) (פירוט א) (פירוט חשןוב nשםמס. 

שנתי חיוב ביסס לע חשבונתו א. 

אונתה  1

 6,5506,15040093.9%)374(6611,5074,649למגוירם אונרהנ  1.1
 5,9731,2824,69121.5%)3,297(7,1222,273125אחרת אתוהנ  1.2
 MO1,0089,2283,6715.0915,091,9ארוננה למחיקהווחבות מסופקים חובות  1.3

-------------------------------- J..!.------------~8__}0,_1_-------------42.2%.!'1~-----___{!1~.1~__________!{',~!.---------.!~,?~~---------.!~,~~~נה uסהייכאר z  וביוב יםםגארת

 3677129619.3%)400(69968ימם אגרת  2.1
 6997440011731,173מיס למחיקה וחובתו מספוקים חותמ  2.2

 1,3981421,540711,4694.6%סחייכמים 
יבוב אגרת  2.3

106·------------io----------------------------------------------i16-------------111·---------------100·----------%&.-נ i----------

 10611117117אחרים למחיקה וחובות מוספקים חוברת  4
----------_{_1,~~_8---------.!1~__1'1---______!?,~.!__________!~,~~---------!~,~~!---------_;~,:4~8חוזר י mשחיוב בסיסעל תuשחבוסהייב  -38.8% --------------------------------

עפמי דח יחוב בסיסעל חשבונות ב. 

 )1(367431חיונן עצמיות  4

 5,2851,4753,81027.9%)(5,34257ביוב הלט  11
 1682819671893.6%םןךמןם  12

 )49(12)37(1148אכיפה  14
 )8()8(4957אשפה פיוני  15

 S5,5945,594,594למיחקה ןןחבןת מסופקים וחמת  17
------------------------------------------------ l_--------.----~_3.~,9_--------------13.6%,~?-~---------~{,~?~148------------_)_1_1(-----------~!,!~!חדפ-עמי חיוב  בסיtועל שחבונות סה"כ 

ש"ח לאבפי :ויבגי:ו אגף נתוני לפי והשתתופיות :וטליס  mנuארנביו החייבים חשובן מצב 

9,014Z9.6% 21,403 30,417 14,150 14,940 Z9,6Z7 

Z6.3% 29,627 10,561 40,188 4,691 14,032 30,847 
25.5% 10,57130,847 41,418 4,171 10,484 35,105 

 .15ביאור ראה -סבפק מוטלת שגבלותם ספציפיים חוב סכומי בעור השרות הנהלת שערכה לאמדן בהתאם נקבעו למחיקה והחובות המסופקים החובות 

הדוח שבנת חס"'כ 

קודמת שנת 

קודמות שתניים 

zo 




כאבול מקומית מועצה 
א פ•דוס  •1לטופס  lנפסח 

 2013לשנתהכספי הדוח 

ש"ח אבלפי הבג'יה אגף נתונ• לפ• רהשתתופ•תו הטל•ם ארנונתו, גבין החייבים חשובן מצב 

ואשתי ירב nהחשבון  aןשמס. 
גבין צדםהnוריבית חיויב לע והצדמהרייבת יחובי 

החשבןו בשנת חיוב נסוף (ביטלו) חיוב 
 חוmבדרקמיםהשטוף 

שנח• יחוב ביסס לע חuחשרבא. 
ראננוה  1

 Jl,Z30ZZ974111,507למגורים ארנונה  1.1
1 l  1,488357446אוחת ארוננהZ,l73 
 1,0081,008הנ uארלמחיקה וחובות מסופקים חובות  1.3

------...--..--.l64!1,_75..-......-......... 47-~~?,14........נ Z,?!~.ארנוהנ סהייכ 
l  ויבונ מים גאדת

-----------.----------------------------------
 68)6(74מים אגרת  2.1
2Z  7474מים למחיקה ורחבות מוספקים חוברת 

 142)6(148מים סתייכ 
32 

-----··------------------------------------ii···········--·········iii··-·-···········-··-···io··-·--·······--·---··· 
ביוב אגרת 

 1111אחרים למיחקה ווחבות מוסקפים חובות  4
-----------------.--.-------.------------------- ..................!!,!~!.l649Z9..!...................40 .......12,?!~.י mשחיוג בססי על חשבונות הסייכ 

פעמי דח חיוב בסיס לע חשבונתו כ. 

ו  7ן uח•עצמיות  4

 )57()213(156ביוב הלט נו 
ll  28)7(35מודמים 

 1111אכיהפ  14

 )l09)llO()11חדעפ-מי חיוב בסיס על חשבוונת הסייכ 
----------------.--·---.----------·--------------.---------------------------------י --------------------

 l)180(14,9401,11,71816411381סהי•כ 

Zl 



כאבול מקומית מועצה 
ב פירוט -1לטופס  2נספח

 2013לשנתהכספי דהוח 

ש"ח לאכפי ה:נגייה אגפ נתוני לפי והשתתפויות הטליס  ,mנuאדגכיג החיייבם חשובן מצב 

שנה פטרוים 
יקת nםטפרוים 

יפ עלהנחות עלפי mnהנ
מימון הנחתו  mובnוmחובשנים החשבון שם מס. 

פרוטים הסיינ 

שוטפת 
דובאים קרוסות 

והנחות שחרורים דעוה דין 

שנתי יחוב בסיסלע  mשכתnא. 

ארננוה  1

 SZS1Z44,649,4למגדירם  mארנד 1.1
 12051Z5אחרת  mארנד 1.2
 9,2289,2Z8ארנונה למיחקה וחרבות מסופקים חובות  1.3

-------__1_~.~~129---------~·!':6-~_________?1~~_8_הסייכארטהג 
z  וביוב םיםגארת---------------------------------------------------

---------------------------------------------------f-------------------------------------------

----------~._1'_6_~_________?,~~!!.שתני חי\ב בסיס לע שחבונות הס··כ 
1Z9~~.~_1_____----- ---------------------------------------------------

עפמי  דnיחוב ביססעל  mחשבונב. 

 4343עצמיותחיטד  4

 4848אכיפה  14
 5757אשפה פינוי  15

 148148חדפ-עמי חיוב ביסס על חשבונות סהייכ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 19,37614,6451ll91114,1501סה''כ 

החנלת שעכרה לאמדך בהתאם נקבעי למחיקה ןהחןבןת המסוקפים ןכןת nה
 .15ביאור ראה -בספק מוטלת שגבייתם ספציפיים וחב סכומי עכןךהרשןת
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כאבול מקומית מועצה 
ג יפרוט  •1לטופס  lנספח 

 1013לשנתהכספי הדוח 

ש"ח בלאפי הבנייה אגף נתוני לפי והשתתופיתו הטל•ם ארנונות, בגין החיייבם חשבןו מצב 

מס. 

א. 

החשבןו  oש 1

שנת• יחוב ביססעל חשתבות 
אונתה 

למגורים ארנונה 

אחרת ארנותנ 

ארנונה הסייכ 

וביוב מים גארת 

מים גארת 

ביוב אגרת 

חוזר שנתי יחוב בסיסעל שחבונות סהייכ 

פעמי דח יחוב בסיס על חשבונות 

חדרח בשנת בגיתו סה"כ ו פיגורים גבית השנה וגביה 

חינוך עצמיות 

ביוב לטה

מים מדי 

אכיפה 

חדפ-עמי חיוב סביס על שחבונות סהייכ 

סה·•נ 

734 5,4166,150 
170 1,112l,Z8Z 

904 ..................................... _7,4_~~ . ___ . _. _6,5Z8 

7171 

7171 ........................................ "i6 
16 

f--~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~~~;-~~~~~~~~~~~~~~ 

-----~~~2~_991-------------· -.----- -- -- .-------- ---~·-~~~ -

ll 

11 

1,475 1.475 
f--~~~~~~~~~~~~~~7;-~~~~~~~~~~~~~~7t-~~~~~~~~~~~~~-; 

lZ 

f--~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~;-~~~~~~~~~~~~~-~ 

............................. " .......~ •.495 ························· ............. 1._4~5 ············· 

6,5281Z,4869,0141 

1 1 
1 l 

z 

l 1 

Z.3 

ב. 

4 

11 
ll 

14 
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כאבול מקומית מועצה 
ד מ•רוט  •ג לטופס  2נספח

 2013לשנת הכספי הדוח 

ש"ח באלפי  2013בדצמבר  31ל•ום חייב•ם ויתרות גב•ה דוח 

ימם כללית ארננוה 

2012 

674 

)!( 

47 
72 

792 .. . . . . . . . . .. . . . . ·93. 
699 

2013 

699 

(6) 
(400) 

74 

367.................7i . 

296 

2012 

5,969 

(11) 
Z96 
563 

(100) 

.............. ~J?!!. 

1195 
5,52Z 

12,IZZ 

190 

~'----4~5_91)~ 

2013 

7,188 

(51) 
(374) 

751 
(115) 

..............?,~~?. 

904 

6 495 

12,718 
98 

(3,Z97) 
Z64 

(4 659) 

אורנונה מים גביה נתוני 

פיגורים גבית 

שנה לתחילת ר•אלית פיגירים יתרת 

נרסף ן<כר<  /ב 1חי

למחיקה ךחובךת מסופקים לחובות העכרה 
רחצמזה ריבית בגין התקופה כמהלן חיובים 
חרבות ומחיקת ויכיייס פטורים, הנחרת, 

חגביה) (פוטנציאל פיגורים יתרת סח"כ 

פיגורים בגיר נניח 

קודמות שנים בגין פיגורים יתרת 

מצטבר שןטף תקןפתי ח•ונ 

נוסף זיכוי  /חיוג 

והצמדה ריבית בגין התקופה במחלן חיוכים 
חובות ומחיקת זיכויים פטורים, הנחות, 

הגביה) (פוטנציאל תקופתי חיוב סה"כ 

שוטפת גביה 

שגנבה סהייכ 

לתקופת פיגןר<ם יתרת 

התקופה סלוף גנבו שטרם תוכות יתרת 

מהפיגורים גביה  %
מהשרסף גבית  %

מחסה"כ גביה  %


 ..............?נ?~.1 _ 

,,.,6~0~55,,..J 

•••••••••••••• -~~~,~ 

(6 528) 

............. -'~~.!'·~( ............ '~'- ~~_8.) 


.J~~נ~~6-••••••••••••••'!נf.............. 

• 699 296 7,188 5,091 

11.74% 19.35% 17.79% IZ.22% 

78.420/o 127.40% 


11.74% 19.35% 50.21% 59.35% 
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כאבול מקומית מועצה 
 1לטופס  3נספח 

לפוענג המלדדת חשכדד מצב 

ש"ח באלפי  2013בדצמבר  31לידם 

סח"כ אחוות נידב מים 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 

14,871 12,741 11,109 4,388 6,721 

3 8,026 8,026 

14,874 12,741 19,135 4,388 14,747 


2,133 1,632 7,821 776 7,045 


........l.~•.•• 3,612 7,702נ?.:1.4. "685. ... ..... 6"18 ' .....--......
. . ... !~.~~~- ..... ~~,~9Y. 
2 396 

-
2 579 1 303 

1Z,617 4,Z97 8,3ZO15,320 13,505 

zo11 zo1z 
2,133 1,632 7,821 

756 650 1,446 
623 520 1,329 

3,512 2,802 10,596 

1,402 1,207 
1,400 1,363 

8,026 
2,802 10,596 

1,524 
1,524 
1,649 
2,021 

856 
5 043 

12,617 

רנשארר למעשה שנתקבלו !קרן) המלררת •תורת 
השנה בתחילת לפוערן 
תשנה כמשן שנתקבלו מלרות סחייכ 

הדוח בשנת בלבד קרן עייח תשלומים -פחות 
השגח לסוף בלבד) קון Jמלרותיתרת 
 •חשנח לסוף שנצבור הקרן על חצמדח הפרשי  •נוסף 

הצמדה הפרשי כולל השנת לסוף המלוות עומס סה"כ 

יזרע). (מדד  2013נובמבר לחודש לצרכן המחירים למדד בהתאם בעשה המלוות על ההצמדה .חישוב 

המלוות כלל פועוו סכום 
 z01נחדרח' בשנת חרגול בתקציב המלררת פוערן סכרם 
קרן 

ריבית 

הצמדה 

··סח"כ 

 :zלטופסהתאמה  •••
מלרות פרעון בסעיף 
הביוב מפעלי בסעיף 

מלוות מחזרו רגילים- בלתי תשלומים 
כ  11סה

והצמדה)' קרן iהמלוות פוערן תחזית להלן 

ראשונה שנה 

שכיח שכה 

שלישית שנח 
רביעית שכח 

חמישית שנח 

ואילך שישית שנה 

zs 




כאבול מקומית מועצה 
 lלטוספ  1נפסח 

ותשלומים תקלובים -הרגיל הקתציב לשהבציעו  nנ<תו

הצואה ווסגי הכנסה מקורתו לפי 

ש"ח אבלפ<  Z013הכספים לשנת 

הבציעו 

1011 
נסו חססיתר 

לעמ nםתת 

היבעוצ התצקיב שיניוים מקוו•תקציב  כלל• לשומ•ם mתקבלוים -א' לחק 

53,906 13,624 66,654 53,030 613 52,417 הכנסות 

53,750 
156 

(14,515) 
(891) 

67,545 
(891) 

52,4ו7 6ו 3 53,030 הואצות 

החח בשנת ועדף (גרעון) 

%מסה"כ  .היבעוצ 
1011 

נסו הסטיות 

מעל מתתח 

%מסה"כ הביצעו התצקיב  mםקורלפי הכנתוס ב' לחק 

חכנסהעצמית 1 
ו 2,616 23.40% 638 22.00% 14,662 15,300 ישירהגביה  ו.ו 

2 6 0.01% 9 3 רגילותובלתי שרנות מריבית, הכנסות  .ו  2

3.95% 
27.36% 

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

 2ו, 3ו

_?!~,!!___-- --- --
1,285 

638 __ .!?~,!-------- -----------------

1.93% 
23.94% -----------------

,ו  285

----------.-~~~,~! ~~~,~!.--- --- ---
פיתוח מקרנות העכרה 

םהמםשלה הכנסתו 

.ו 3

l 
48.76% 26,282 2,707 42.22% 25,434 28ו,4ו ממשלהמשריד השתתפות  2.1 
ו0,554 19.58% ,ו629 ו8.08% ו2,052 ו0,423 כללימענק  2.2 

ו 2.00% 8,026 8,026 ולאיזוןכמחזור מלוות  2.3 

4.27% ,ו870 2,479 3.72% 609 2,30ו מיודח'(םמענקים  l .5 
0.04% 

72.64% ----------------
100.00% 

20 

--- -- --- -.?~!,?~--
53,906 

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

63814,261 

76.06% 
-----------------

100.00% 

--- ---- -- -.~?~!~~-
66,654 

?~- t.?~~-- --- ----
53,030 

מיועדים מענקים 

מקורות לפי הכנסות סהייכ 

2.6 

Z6 



1 

 כאבול מקומית מועצה
 המשך-2 לטפוס 1 נחפס

 לשומ•םm קתכלו•ם- הוג•ל הקתצ•כ של היבצעו nנ•תו

 הצואה ווסגי הכנסה מקורתו לפי

 ש"ח אבלפ• Z013 הכפסים לשתנ

מסהייכ % .
 %מסה"כ  הביצעו נטו הסטיתו הביצעו תצקיב

Z01Z  מעל מתחת

 .ההצואה וסג

 ושכר משכורות

 מימרן) חרצארת (למעט ומהנל חאזקה

 מימון הרצאות

 תועפל הרצאות

 ותחמות השתתפויות

 פעמיות חד הוצאות

 מלוות פערון

 הוצאות הסיינ

2 
3 
4 
5 
6 
7 

45.48% Z4,445 965 40.64% 27,452 26,487 
7.83% 4,206 1,601 8.01% 5,407 3,806 
0.74% 397 81 0.68% 456 375 

19.30% 10,375 3,452 17.86% 12,066 8,614 
19.75% 10,617 616 16.35% 11,045 10,429 
1.69% 908 185 0.77% 523 708 
5.21% 2,802 7,985 15.69% 10,596 2,611 

100.00% 53,750 14,700 185 100.00% 67,545 53,030 

 zו



כאבול מקומית מועצה 
 lלטןפס  lנספח 

הננוסת לעוו.נת ויעדוים שירותים לפי הוצואת -הרגיל התקציב שלהיבצעו ניתוח 

ש"ח אבלפי  2013הנספיםלשנת ו.ניודעות ולבתי ו.נידעוות 

חססייהנטו  '"ללםי  mסטיביצעו תצקיב  mסטי ב•נmותצקיב  mהצואהכנסתון ו התצקיב פרקי 

(גרעןן) עדוף יבצעו תצקיב (עמל)מתתח (מתתח) עמל 

מידעוות  mוהצראהכנסות א. 

 )812(7,882)()7,070()812(67,0707,882וכללירת ההנלה  .1
 )969()5,079()4,110()1,196(271,2501,4772275,3606,556מקומיים שיחתים  .2
 )1,761()8,233()6,472()4,380(3825,53228,1512,61932,00436,384ממלכתיים שיחתים  .3
 753)46(491,5501,569191,5961,56234מלעפים  .4
 556)6,441()6,997()8,161(38,7208,7177,00015,161- 599רגילים בלתי  .5

 )933,2()27,628()24,695( _______)~/.'1?_1_5{_--------~!,~!~28,33539,91711,58253,030מיודעות והואצות  mהכנססהייכ 
--------------~----------------------------------- ------ --------------

(196) 12,206 12,402 
12,2932,238 14,531 

-?..~~--------3! ~-?~,'.'~-----------------~'!'!,~ 

----------------~-------------

מידעוות בלתי הכנסות ב. 

 1שיירה גבהי  .1
 1.19כלליים מענקים  .2

מיועדות בלתי הכנסות סהייכ 

כללי סהייכ 

(196) 12,206 12,402 
2,238 14,531 12,293 

__________2_~,2_ -!~!,~~-------- ~~~,!~--------

(14,515) 1 67,5451 53,030 13,624 66,654 53,030(891) 1 (891) 

תצקיבי איזןו אי 


 )891(ג(רעןן) עדוף נסן תסטיה 
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-------------------

כאבול מקומית מועצה 
 zלטספו 3נספח

הפנים משדד מסגרת לפי ממויו -הרגיל התצקיב בציעו  nדר

ש"ח אבלפי  2013צדבמבר  31יבום שנתסיימה לשנה 

Z01Z צnיבנ %םסה"כ (<נחןו> ערוף%סםהייכ ביצעו ת<צקב העסיף 
 mהכנס

אתוהנ 

 )*(בארנוהנ החנות 

מום מיכרת 

עצמיות יתר 

ך uמשדרהחי

ה nמשדרהרוו

ארחים מושירם

כילל מכעס 
מיוחדים מנעקים 

ולאוןןן למחזורמלוות 

מיודעים מנעקים 

חארים תקבוילם 

מצטרב גוערן וסיכי אללסהייכ 

סהייככהנסות 

האצותו 

כילל ושכרמכשורות 

כלליות ועפולת 

יתנרן שכר 

חוגרן פרערלת 

שכרר\\חה 

רווחה עפוולת 

םולרת פרערן 

מים'' 

 )**(אבuרנההחנרת 

מצטבר נורען כזוירי אלל סה"כ 

הוצאות סהייכ 

(גרוסי> ערוף 

ופטורים. מימון החנות דין, פי על החנות ועהד, הוחנת (*)כולל 

13% 
9% 
0% 
5% 

39% 
10% 
0% 

! 0% 
4% 

0% 
0% 

7,Z50 
4,691 

93 
2,713 

Z0,937 
5,122 

Z23 
10,554 

2,301 

20 
2 

3Z 
(226) 

(29) 

870 
1,990 

573 
144 

1,629 
609 

8,026 

6 

11% 
7% 
0% 
6% 

34% 
8% 
0% 

18% 
4% 

12% 

0% 

7,432 7,400 
4,774 5,000 

71 100 
3,670 2,800 

22,574 Z0,584 
S.?,88 4,715 

279 135 
12,05Z 10,4Z3 
l ,479 1,870 
8,0Z6 

9 3 

_o__נ_o.~~-

53,906 13,6Z4 .---- -- -- -..-~!!'!> ---- --- --- -~~,~~--

15% 7,840 (740) 14% 9,128 8,388 
15% 7,832 (l,Zl8) 13% 8,459 7,241 

! 8% 15,219 (163) Z5% 16,784 16,621 
15% 8~ 307 (3,6Z3) 15% 9,945 6,322 

3% 1,386 (6Z) 2% 1,540 1,478 
10% 5,276 (869) 9% 5,863 4,994 
5% 2,802 (7,985) 16% 10,596 2,611 
1% 397 (81) 1% 456 375 

9% 4,691 2Z6 7% 4,774 5,000 

100% 53,750 (14,515) 100% - - • - - - - - - - - _6_7~,.4.~ - -- - --- --- __().~~--3~_·------------------ ------------------- ------------------·-----------------

100% 100% 66,654------------~~~~~ -----------.~~~!~! - - - - - - - - - - - ------------------- ------------------· 

------------~~~י-~ ___________ -~~!!!>----- --- --~(__4-!~~~, --- --- -~;(!o_נ__-----

156 (891) (891) 

מימון הואצות סבעיף נכללו מימון החנות דין. פי על טפורים אר והחנרת רעדה החנרת (**)כולל 
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---------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

א לחק  2לטופס  4נספח 

כאבול מקומית מועצה 

 2013דכצמרב  31יכום שנסיתימה לשנה שכו והצואות דאם  nכנתוני 
דוקמתשנה  נוכיחת שנה 

ממרצע שכר

בופעל 
למשרה לשהנ 
שיית אלפי 

שכר הוצאות 

אלפ• בפועל 
 )66(דוח שיית 

משרות מצתב 

אדם כוח 

בפועל 

ממרצע שכר

בפעול 
 mלשנהלמש
אלפישייח 

שכר הרצאות 

אלפי בפולע 
 )66(דןח שיית 

מצבת 

אדם כח משררת 
ממוצעת 

תקן 

שרותי אדם נח

תקן 

ייעודיאדם כח משרה וסג 

1Z6.6Z 15,05Z 119 13Z.ll 16,566 1Z5.40 1Z7.75 
1Z6.6Z 166 1 13Z.ll Zl8 1.65 

15,218 127.75 
.ii6:טo -·1 ;נi 

תקן עם <חדנן 

תקן ןללא U<ח

חינוך סה"כ 

תקן עם חוחה 

תקן אלל רווחה 

רווחה סחי'כ 

תקן עם בכירים המשרות יתר 

כבירים המשרתו יתר סהייכ 

תקן עם אחירם המשרות יתר 

תקן ללא אחרים המשרות יתר 

אחרים המשדרתיתר סהייכ 

המשרתו יתר סה"כ 

סהייכ 

 11(בנחרים 
פנזויונירם 

בכיירם מעביד ועבד יסחי סיום בגין הוצאות 

אחרים מעביד וענד יסחי סיום נבין הוצאות 

בתקן עובדים סהייכ 

סהייככללי 

הערתו: 

מתשלומים וועב נבחרים ממצוע בשכר תג•דול  )1(
כהונה שסייםלנבחר עמביד ערדב יחיס סירם עקב 

16,784 127.05 
----------1;<1111 ----------9.so

126.62 120 132.11------------9· --· --- ---15·17-}-1-51:<1s · ·· -- - -- -  · _ 
151.45 Z6 0 151.43 53 0.35 

10.15 
1,540 151.72 9 1,386 1.3151.45.--ס

i:soo ·1.וi355;1---------- ס
10.21 

------------·- j · -- -- - -- · 43 --· ----- --4:50- --------------------451:91- --------

451.81 
·- --- - - --izii:5o

IZS .50 
128.50 

160.70 

---------------· 


1,500
---------3;iiz3 

35 

-· ------ -~~,~-_8_ 


~~,~----------8. 


3
-------------30· 

0 
30 

33 

431.40 
--------130.ii• 

130.11 
130.11 ---------------· 
163.23 ---------------· 

1,855 
- -- - -- -- - ·4;szii 

3 
__________'!cS.-~~ 

--------- -~~-·~-

4.30---------34.so 
o.oz 

34.82 

39.12 

---------------· 


4.50 
- - -- - -- --·32:6ii

32.68 

37.18 

21,962 163 140.14 24,710
---746- ------------1 --- -967.78 

176.3Z90.ס--

145.63 1,765 JZ 144.14 1,845 JZ.80 
Z6 

84 

139.68 176 144.47 190.0Z 175.14-!~~,~-------- .-------.2.~~'!-·~ --------------- -----·---------
139.68 24,557 176 144.47 27,452 190.02 175.14 

135.00 175.14--------· 
----· ----------- iiii .-- --- -- ·- · --i46:oo-· - · --  · 
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כאבול מקומית מועצה 
כ לחק  2לטופס  4נפסח 

 2013צדבמבר  31ביום שנתסיימה לשנה תצקיב פרקילפ• השכר דוח 

הפרש  2013יכצעו  2013תיצקב 

שנר עליותו משרות ר oםס 66שכר עליותו  66מסרתומסו שבר  mלעיומשרתו מספר 

וכלליתוהנהלת  6 
61(99) 	 871 1 772 1 

(1371 (1) 1,483 9 1,346 	 8 

7 

(21) 	 1,595 9 1,574 9 
19 18- - -- - -- -- ___ (25~! - - -- -- . - - -- -- - -- - (1) -- - -- -- -- - -- '~-949_ ------------------- -- -- - ---- -- ,~692 _ -------------------

711 	 296 2 297 2 

731 	 533 2 534 2 
74 

8 
811 

(23) 	 586 5 563 5 

(21) 	 9 9 
--. --------------. -------------------- --.-- ----- .-~,!.15_ --------- --------- - -~~-·~----------- ------------------- 

(16) 
1147) 
(390) 

121) 
(88) 

1 

11) 

360 
16,424 
1,641 

252 
1,566 

2 
125 

10 
2 

10 

344 
16,277 

1,251 
231 

1,478 

2 
126 

10 
2 
9 

1662) __________2~,~43_ 149 - - ---  - ___19,_~~1 _ 149 

812 
82 
83 
84 

----- ----- - -- --.----- - -- -----  ---- - ----- --  --.--. ----- --  ··-----------------·----. ---- - -

(251 1,845 13 1,820 13 

(965) (1) . 27,452 190 %6,487 189 

בנחרים 

כללי מנהל 
כספי מהנל 
וכלליות ההנלה סהייכ 

מקוימים  שירזtrים

תברואה 

עיר ובניו תנכון 

ציבוריים נכיסם 

מקומיים שו\תים הסייכ 

מלמתכיים ים mשר
החיונן מהנל 

ן uיח

תרובת 

בריאות 

רווחה 

ממלכתיים שרותים הס"כ

מפעל•ם 

גימלאים 

כללי סהיינ 

שייח אלפי  26סבך יפצויים כולל חנייל חסן  :'"העהר

31 
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כאבול מקומית מועצה 
 2לטופס 5נספח 

 2013דבצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה השכר מרכיבי התפלגות 

2012 2013 
תשלום סוג 

מסח"ב ~ביצעו מסח"ב  %ביצעו 

שכר הפרשי כולל משולב שכר 

ושומות -נוספות שעות 

פיטורין פ;צריי 

רכב אחזקת 

פנסיה תשלומי 

"ל אש
נסיעה קצובת טלפון, ביגוד, הבראה, -שונים תשלומים 

ועוד 

ותשלומים שנוסחי'ב 

מעביד לאומי ביטוח תשלומי 

השתלמות קרן  •מעבידגמל קופת 

מעסיקים רמס שכר מס 

נלוות סח-·כ 

כללי סה"כ 

57.14% 14,032 63.32% 17,383 

1.09% 267 1.47% 404 

0.34% 83 0.09% 26 

1.73% 424 1.51% 415 

7.19% 1,765 6.31% 1,731 

1.41% 346 1.48% 407 

11.83% 2,906 5.64% 1,547 

80.72% 79.82% 21,91!···-- ---· -----· ..... - -- -- - - - ~?,~~-3- ---.------.--- ------ ------------·· 

3.26% 800 3.42% 940 

10.07% 2,472 10.82% 2,971 

5.95% 1,462 5.93% 1,628 

19.28% 4,734 20.18% 5,539 
.-.--.---------..--.- ····--·····--- ---.... --- .......... ---·---------

100.00% 24,557 100.00% 27,452 

 2לטופסנ בנספח חשכר  mחצואלבין חנייל השכר  mחצואביו התאמה 

החודשיים  66דוחות לפי ומשכורות שכר סהייכ 

תקציבית פנסיה נחול דמי מקרן העכרה 

 2לטופס  1נספח לפי שכר הוצאות 

2012 2013 

24,557 27,452 -
(112) 

24,445 27,452 
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 כאבול מקומית מועצה
 zלטרםס 6 חpנס


 Z013 לשנמ הכספי הדוח

בלל•ת ארנונה 


חדשים בשטל•ם למ"ר תעריפים נ•תוח 

zoגzo zגג  סקטררzo nנג

 תעריף

 משוקלל

 תעריף

 משוקלל

 תער•ף

 משוקלל

 תער•ף

 מ•נ•מרם(י)

 מגורים

 תעשייה

 לבנקים> (פרט אחרים עסקים

 ביטוח וחברות בנקים

 מלונות

 חניונים

 מלאכה

 אחרים נכסים

 למייד תפוסת קרקע

 ן 11 למ חקלאית קרקע

 למייר שטח עתיר במפעל קרקע

30.ZO 31.10 31.80 31.6Z 

30.80 31.73 32.40 22.63 

S8.9Z 63.11 40.37 62.08 

443.10 456.80 470.59 422.16 

34.94 

1.30 

41.91 

5.70 14.13 6.04 

3.9562 4.0620 4.0476 0.0100 

0.0088 

0.0110 

(<J ארנונה המזינה במשק הסדרים בתקנות שנקבע כפי המינימום תעריף) ברשויות כללית n2013 בשנת מקרמיות( 

 חאחר•ם. הנכסים סרג• בתרן כלולים נח מזי נכסי 2013 משנת תחל )"(
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 כאבול מקומית מועצה
 zלטופס ו נספח

 Z01Z בשנת הביצוע לביו 2013 תסציכ ביו מהותיים שינויים

 סטיה הפרש 1011 ביצעו 101( תקציב

 ש"ח אלפי

 תסכלוים:

% 

44.41% 326 734 1,060 

(24.32\% (411) 1,690 1,279 

 העיר וכניו תכנון 32

 תשלרמ•ם:

 ציבוריים נכסים 74
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 כאבול מקומית מועצה
 2 לטופס 8 נספח

 zo גzבשנת 11ו11 הבי ל!!ומת zo נג בשנת 11 הביצו בינ השוואה
ה סטיהפרש 2012 ביצוע 2013 ביצוע

 ש"ח אלפי
 תקבלוים:

o/o 

13.04% 1,676 12,855 14,531 

55.72% 409 734 1,143 

290.566.67% 8,717 3 8,7ZO 

35.92% l ,119 3,115 4,234 

15.92% 347 Z,179 2,5Z6 

13.61% 3,203 23,526 26,729 

11.12% 741 6,662 7,403 

132.03% 8,627 6,534 15,161 

 כלליים מענקים 19

Z3 העור ובנון תכנון 

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלרמ•ם:

 כללי מנהל 61

 תברואה 71

 חינון 81

 רווחה 84

 רגילים לא תשלומים 99
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 כאבול מקומית מועצה
 2 לטופס 9 נספח

 2013 בשנת !jהב•צו ומת!jל 2013 בשנת הרגיל צ•ב2הת השוואת

סט•חתפוש 2013 ביצעו 2013 תקצ•ב

 אלפיש"ח
 תסכלוים:

% 

18.21% 
 2,238 14,531 12,29; 

12.15% 584 5,390 4,806 

290.566.67% 8,717 8,720 ; 

26.61% 890 4,234 3,344 

17.00% 367 2,526 2,159 

46.30% 482 1,523 1,041 

37.45% 479 1,758 1,279 

16.50% 3,786 26,729 22,943 

14.39% 931 7,403 6,472 

116.59% 8,161 15,161 7,000 

 כלליים מענקים 19

 רווחת ;4

 וגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים:

 כלל• מנהל 61

 תברואת 71

 תעיר ובניו תכנון 73

 דיים ציני נכסים 74

 חינון 81

 רווחה 84

 רגילים לא תשלומים 99
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כאבול מקומית מועצה 

 3לטספו 1נסחפ

ש"ח אכלפי  Z013הכספים לשנת התצקיב פרק• פלי רגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבלוים ריכח 

 mגרעונ-סטיה עדויפם -ססיה 
עקב עקב •קב עקב עדוף דועף עדוף הצמטרב תביוצע  1013בשתנ היבעוצ  ll.lOll.31עיד היבעוצ 

תתואצו  mהכנסהצואתו  mתכנסגןוניר) Jחאצ<ת'mlהבנס

 י""מתתח מתתח עמל נוס ברטוו בורטו הכנתוס  התווmהכנסתו האצותו הכנסתו האצותו 

lOZ83lOZ8319)19(1130 

5.7095,937313,Z178,Z8,0ZZ8,11557548Z9358785409 

17,93817,2781,9311.41719,86918,6951991,373)1,174(2.827891,0853,005 
6,8896,1646,8896,1647Z57Z5J(4111,136 

1,150l.OZ51141,1501,13911)11(11 

1,4531,463881,4531,55198988315 

8,0Z68,0Z68,0Z68,0Z6 

------~~~~------~~~~701נ,נ zג )87l1610)1,738!43נח,-----~~!~~~-----~~~~.·---!~~~~~33,24131,867 ------------------------------------------------------------------------------- 8,0Z68,026 

41!,3331,8671Z,Z7011,90637,48535,747!87610,Z1,738)(3,3Z170Z1,zoo4,561 

התיצקב מס' התקיצבי תפרק סת'כ'  בת"ירiםמספר 

האמושר פרק  בתייtרם

סגורים  פתוtחם

l  71בתחאה 
 1
113 


11 
8
74ציבוירםי נסכים ,Z50 11 


lZ חיu 81ך 
 12
19.ZlZ 

 8!תרבות  3 
 3
1,!456 


1
1 
1,139
83כריאות  
l  84רווחה 
 1
1,468 

1 
 1 

 97הביוב מלעפ

1 
סהייכ 30
42,638 ------29 
1 
 1 
נשסתיימו תבייירם 

29
29 

 4Z,638הסייכנוט 
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כאבול מקומית מועצה 
והשתתפויות תמיכות דוח 


 2013לשנת בספי דוח 

שוח הרע"י שנתנו ותמיכות השתתפויות 


 2013בשנת 

 Z013בפג!נל ביצר~ חתסציב 	חנתמד חגרף שוב 
 )li!J(אלפי  )li!J(אלפי 

מתוקצבים וגופים ערים איגדו 

גליל·טמרח אכח"ס 

א  11גnבהשתתפות 

גליל ·א.ע אש כינוי 

עיר לבניו רעדת השתת• 

מערני גליל ניקוז רשות 

וועד בתקציב השתת' 

שלטון מרכז חבר דמי 

וארגונים תרברת,נרער 

וסטודנטים לתלמידים מילגות 

אנרשי·השתת' חון מרכז 

וחתרנות הספורט לקידום חעמרתח 

אחרות השתתפויתו 

רווחת 

ארנונה הנחרת 

מקצועי לקידום חעמרתח 

אחררת השתתפויות 

סחי'כ 

35 

61 50 


174 280 

1189 450 


123 105 

58 50 

15 40 


1.621 1...Q1.Q 

120 120 

100 


130 200 

250 420 


4,315 3,881 

4,774 5,000 


84 100 

1 15 


J1..lli ~ 


11...Q§ 10,429 
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