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 כאבול מקומית מועצה
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 הענינים תוכו

 עמדו

 המר;מ החשבת רואה וחשבת דיו א.

 כספיים דוחות ב.

 1 מספר טופס- מאזן .1
 2 מסרפ-טוספ התקצוב פרקו לפי הרגיל התקצוב של רתשלרמוס תקברליס ריכוז .2
 3 מרפס רגיל-טוספ הבלתי התקציב של רתשלומיס תקברלוס ריכוז .3
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 מיועדות הכנסות עלרמת רעודים, שירותים לפי הרצאות- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח .4

 2 לטוספ 2 נספח- מיועדות ובלתי

 2 וטלספ 3 נפסח- פהנים משרד מסגרת יb! ממריו- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח .5

 א חקל 2 טלוספ 4 נספח- שכר והרצאות אדם ברח נתרנו ניותח .6

 ב חקל 2 וטלספ 4 נפסח- התקציב פרקו לפי שכר דרה .7

 2 טלוספ 5 נספח- השכר מכריבי התפלגות .8

 2 טלופס 6 נספח- עתריפים ניתוח- כללית ארנונה .9

 2 לטוספ 7 נפסח-2005 בשנת הביצוע לכיו 2006 תקציב ביו מחרתיים שינויים .10

 2 טלוספ 8 נחפס-2005 בשנת הבציוע עלרמת 2006 ביצרעבשנת את הושר .11

 2 טלוספ 9 נפסח-2006 שבנת הבוצרע עלרמת 2006 בשנת התקציב הושואת .12

 3 טלוספ 1 נסחפ תקצוב- רפקו וb! רגיל הבלתי התקצוב של והשתלומים התקםילם יוברר .13
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לכדוב 
רייף נדי מר 

החשובונת על והממונה ליבוקרת בכיר אגף מנלה 
הפנים ןנשרד 

ירושלים 

 ,.נ.א

כלובא מוקמית ומעצה הכרוד: 
 2006בצדמרב  31יבום שהסיתימהלשנה כספיים ודחות 

בדצמבר  31ו-  2006בדצמבר  31לימים "המועצה") (להןל- אכבול מקומית מועצה של המאזנים את ניקרת• 
אבותם שהסתיימו מהשנים אחת לכל כספיים") יידוחות (להלן- והתשלומים התקובלים דוחות ואת  2005

חשבון תאו בתקנות שנקבעו תקנים לדונת מקובלים, נוקרות לתקנו בהתאם נ•קררת• את ערכתי תאירכים. 
הפנים. במשרד החשבונות על הממונה נהיחות לפי רןכ -1973התשלייגחשובן), תאהשל פעולתו (דרך 

נדבר הפנים במשרד החשובנות על הממונה הנחיות פי על נערס הם הנייל, הסכפיים לזרחות  1בכיארד כאמור 
ללא ההיסטורית העלות שלהמוסכמה בסיס ועל ייההניחרתיי! (להלן- מקרמיות נשרלירת כספיים זוחלת עירכת 

האמורות ההנחיות נרנארת. נשחלתקינה הישראלי המוסד של חשבונאות בתקני כנדשר מדווחים בסכומים 
מקובלים. חשובנאות מכללי השונה דווח בסיס מהוות 

המחייובת להנחיות נביוגד ש'יח, אי  641סנן ונשםי מסהדרי הנכסות הרגיל בתקציב שרמה המועצה א. 
הכספיים!. בדוחות  15ינאור (ראה המצטבר לגרוען זה סכרם לשרום 

להנחוית. בניגוד שיית אי  918סך מונהיטלי מקרן מהעבהר הכנסה הרגיל לתקציב זקפה המועצה ב. 

קרן עייי וגנרב שעוקלו סכומים עונד והצמדה ירבית משפטירת, להרצאות הפרשה שרמה לא המועצה ג. 
הסכפיים). בדוחות ג.  3ניאור (ראה שייח אי  438סנן גמל וקופת השתלמות 

הגרוען ולהגדלת ש'יח אי  1,997סנן התיל תבקצוב שהוטף הגערון להגדלת המחתייתב להאתמה פרט לדעתי, 
לנהחיות בהאתם נאות, ואבןפ משקפים כתייל הסכפיים ת m,החשייה א'  1,356נןס הרגיל תבקציב המצטבר 
 2005בדצמבר -31ו 2006בדצמבר  31לימים המועצה של הסכפי המצגאת כאמור, מקרמיות לרשויות שנקבעו 

תאריכים. אבותם שהסתיימו מהשנים אחתלכל מפעולותיה והגרעון והתשלומים התקבולים ואת 


 :הלבתשומת את מפכה אני 

נסן הסתיים שביצועם וגילים בלת• ותבקציבים שיית אלפי  5,519נסן הרגיל תבקציב המצטרב- לגרעון א. 

חשב למועצה מרנה המצטבר הגרוען ;שנל  12006לשנת הומעצה תקציב מןס  39.5%-כ(שייה אלפי  9,179
התקציב- יסודות לחרק  31מסי תיקון  mנמסגוככללה הסכפיים! בזרחות  1ז11ביארד (ראה מלרוח 

הסכפיים. בדוחות  12בביאור כמופרט  2004התשסייז

המועצה ככגז שהוגשו תביעות גניר במיוחד תלויות התחייבויות מפורטות נר הכספיים בזרחות  11לביאור 	ב. 
הפרשה. נערכה לא וגביןנ 

 oחפנימשרד 
רב,כבררב  לכקורת האגף 

וצרקמנלרנדי  המקומיות ברשויות 
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כאבול מקומית מועצה 

 1טפוסמס• 

ש"ח לאבפי  2006בצדמרב  31ליום מאזן 

; 

• 

31.12•%005 31.1%•%006 

252 2,128 

1,877 1,39Z 

657 1,502 

Z,786 s,ozz 

100 100 

16,410 

(8,070) 

4,Z53 

12,593 

(7,205) 

131 

lZ ,593 
-

S,519 -------- 

8,807 9,179 

526 Z8S 

24,812 20,105 

18,785 Z0,974 

15,791 15,Z72 
579 

16,370 15,Z72 

יבארו 

 )א(נ 

 ב)( 3

 )ג(נ 

נכיסם 

שוטף רכוש 

ובנקים קופח -נוילים נכסים 

גנט טשרם מתוקצבות  חכנtזות

מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 

f(דנ  מתסובצות סרבות במ•מור השסעות

 )ט( 3

הרגלי בתיצסב גרעונות 

השנה לתחילת גערון 

השהנ לתח•לת ביתרה ש•נויים 

חדוה בשנת גרעון 

חשנח סלוף הרגיל בתקציב מצטבר גערון 

שהסתיימו בבת"ר•ם סופיים  mגרענו

3טופס נטו בתב"ר•ם. זמניים גועבוות 

 1וטלספ  3נחפס 

 1וטלספ  zנסחפ

נסויפם תנונ•ם 

 mעומסהמלו

אחירם ומ•יסם ראנונה בגיג יח•ג•ם 

פתוחים חובות 

לגבהי בהמחאותמכוסים 
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באבול מקומית מוע~ה 
' 
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 1טפוסמס• 

31.1%.2005 31.12,2006 

126 l ,881 

20,965 16,985 (1)!1 

l ,156 (1) 3 

22,247 18,866 

2,089 485 

!176 654 5 

100 100 

24,812 Z0,105 

f 

c-ן
("" 

 ~f.ס-ך;

כ:ו'םקוזנית ",עצח 
 י'~
~ 

~ 

~"/ 

 ~ 1J1י$9\
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פנ!ם l'I !Jll מש

2 1. 11. ZUUI 


ש"ח לאבפי  1006צדבמרב  31ליום ו tםא

ביארו התחייביותו 


שוטפתו התחייביוות 


 )ה(;בבנקים יתר משיכות 

שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות 

מראש והכנסות פקדונות -מתוקצבים לא תקבולים 

שוטפות החתייבויות סהי'כ 

 )י( 3ראזו לזמר  mחתחייבמ

נוט בבת"ר•ם. זמניים עורויפם יפתוח ז:ירברת 

פיתוח עלובדות קרן 

 )ח( 3מת:תבצתו קוברת 

בוקאעי חסך  :הרשותראש 

רייאך קאסם  :הרשותגזבר 

 :הדוחותאישור אתריו 

לנקוותהאגף  מחם דדפנ בתלי חלק חינם כהפסיים דלוחות והיפרוטים הביאורים 
המקומיות ברשויות 

נתקבל 

 ...................................סימננר 
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כאבול מקומית  מוענiה
 2טםדסמס'

חתסציב פריס לפי רודגלי  תnסציבלש לשוימם mתסלוכיםריכזו 

ש"ח) (לאם•  1006צדבוגרב  31מום שנסתיימח לשבח 

י ·. ' 

; 

תלשימום  קתב<לlם

,יכעדצ  11יכאן~ב lהםקר ושם םספר 
11; 

חםקר ושם םסםר 
~•צעד l I ~7oo11::יב מאן 1

200620062005 

l.  ל•ומ הנחלם  6ומ~ניסם ז;ן•ס•ם~
 2,8333,0333,643כללי מנחל  8,54810,6787,06661מוסוס  11
 l820,l2,029,952מחנלכםופ  55462ארגות  12

 570522600מימון הוצאות  63
כללווס מענקים  19

 l,2,4032,033851ב) ביו!למעט מולות ערפון  11,27411,84212,51264
רמווחדוס 

19,82722,52519,5827,7587,4088,123 

יים 2!;םשניחום  7ומיי!! 2מ gשרויח .2

 l,1,2791,059261חבתחא  205971רבתואה  21
 234220154וביטחון שמירח 72---וביטחון שמירח  22
 5841,138936עהיר ובנין כתנון  28736273עהיר רבניו תכנון  23
 8631,8401,134ציובריים נכסים  10151074ציובריים נכסים  24
 338471395שונים עיחנווס שרותים  50904776עירוניים שרותים  26

שונים 

803'174283,298-~~3,880 

מז;ןלכ!מים שריתום  8ממלכתיים שרויתם  .3
 12,51714,13313,482חינוך  10,85412,15111,00881חינוך  31
 889970934תרבות  40734982תרבות  32
 401343435רביאות  301032083ברואות  33
 3,3063,5813,262רווחה  2,3862,4642,44184רווחה  34
 m85377445---דת  35

13,31014,79113,51817,15019,10118,158 

4.~9~ 
 2,3392,3202,326מים  2,5502,7572,49691מים  41
 270302281נכסוס  8-93-נכסים  43

l543,l1,439,351ערפרן (כולל הבויב מעפל  l2,07787597,400הביוב מעפל  47
מולו)ת 

3,9504,8423,3713,9604,1654,046 

----------------··-----··------·-----בג•ילם  . 45,0ll727,lZ12,094רג•ילם לבת• תשלומים 4105,4435,14999לבם•  gסתב~ 5
 37,17748,12946,301הס'כ'יללכ  37,17747,99842,048כללי סה"כ 

42,048 47,998 37,177 
46,301 48,129 37,177 

תקבילום סהייכ 

תלשומים סהייכ 
(4,253) (גנ)ג דהחו בשנת גרעון 
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כאבול מקומית מועצה 
טותסמס•נ ו 

; 

 n%006לשנ12דספ• חודח  '

ש"ח בלאפי רגלי חלבתי התקציב לש וחתלשוגכ•ם התקלובים  nר•כ

2005 2006 

1,775 4,873 

1,169 357 

627 600 

4,SZS 4,343 

2,104 372 

.1 

10,200 
-----~-~~---

10,545------- 

4,ZOO 

3,800 

8,089 

2,215 

8,000 10,304 

2,200 241 

19,102 9,053 

21,828 9,579 

•z 


(2,726) (526) 

9,053 8,479 

9,579 8,764 

•3 

(526) (285) 

111 675 

637 960 

(526) (285) 

20,249 11,119 ' 

j2l! בשנת וםלשימום בילום:m חו

תקבילום 

הממשלה השתפתות 

מוסדות השתתפות 

ואחרים עצמיים מקורות 

שנתקבדל מזלות

וסיפ גבערון תב"רים סגירת 

א. 

תקבולים כ  11סה

תשלומים 

השהנ במשךשבוצעו ובעדות 

מלוות הערבת 

ב. 

תשלומים כ 11nס

הדוח בשנת עדוף 

השנה ל!!!םלת ברוQ!שותלשמוים בילום z~ם

תקבוםיל 

תשלומים 

השהנ לתחילת נטו זמניות יתרות 

itt! שותשלמוים בילום!Qםשנהסלופ ברו• 
תקבוילם 

תשלומים 

השהנ לסוף נטו זמניות יתרות 

 :מוכרתנהנ"ל תיתום 
זמניים מימון עודפו 

זמניים מימון גוערנות 

ברפוייקטים השקעותניכוי לאחר 

הדוח בשנת שנסרגו 
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כאבול מקומית מועצה 

 4םס•טפוס 
חו nפ• עלnויnבוקברו רגלי  •nחלברהגלי,  nבסצ•בלשומ•ם nוח nחסלוב•םריכזו 

'ש'ח לאבפי  Z006צדבמרב  31יבםו שנסתיימה לשנה 

' 


 האתtבח 2006 2001

40,301 

9,573 

l ,490 

45,706 

9,945 

2,570 

l 

2 

51,364 58,221 

46,074 

8,000 

54,074 

47,529 

10,304 

57,833 

3 

(2,710) 388 

(4,253) 

2,200 

(2,053) 

(657) 

(2,710) 

(131) 

241 

110 

278 

388 

m1!נ!1צ 

הכנסתו 

וגיל מתקציב 

וגיל בלתי מתקציב 

יפתוח עלנודות ונקרן 

ההכנסות כל סך 

רגיל תקציב 

וגיל בלתי תק.ציב 

ההוצאות כלסך 

א(שתקד התקציבכשנת הוצאות על הכנסותעודף 
התקצי)ב כשנת הכנסות על הוצאות עודף 

<ללפה הכתער הרכב 

הרגיל כתצקיב הדוח בשנת גרעון 

רגיל הבלתי כתקציבהדוח כשנת עודף 

פיותח נעלודות בקרן (קיטון) גיחל 

כללי (גערון> עודף 
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כאבול מקומית מועצה 

 4לטונוס mחתמא
חנ"ל  mרnל•כחספייס  mחודחיבנ אמח nח

מס•: חתאמה 

-


1 

ש"ח בלאיפ  •%!!!!5 ם"~~לאיפ  •%006

התאמה 

42,048 47,998 

(872) (215) 

(875) (2,077) 

40,301 45,706 

הדגיל' תבקצובהכנסותסה"כ 

השחבה הטול מקדן החזדות בניכר,י 

ביוב הטילי מקדן החזדות בניכר,י 

נטר סה'יכ 

2 t 'נסt 

10,200 10,545 

(227) (600) 

(400) 

9,573 9,945 

' 
46,301 

(227) 

46,074 

48,129 
(600) 

47,529 

2,147 

(1,747) 
(400) 

2,292 

(2,292) 

4 

 :הרגילהבלתי בתקצוב הכנסות סח"ב 
בבת"דיס הדגיל התקציבהשפתתות בניכוי' 

יפתוח בעלודות מקרן הרבעות בניכו,י 

נטר סהייכ 

התאמחמס•: 

 :הרגילכתקציב הרצאות סה''כ 
בבת"רים הרגיל התקצוב חשתפתרת בנוברי, 

נטר סח"כ 

חתמאחמס•: 

פיתוח ובעלדות מקרן תשלומים 

הרגיל לתקצוב העברה 

לתב'ירים העכרה 

נטו סח"כ 
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באבול מקומית 	מועצה 

, 
 1006צדבםרב  31ליםו כהספיים לודתוח יבאורים 

כלל•  1-באור 

המקומיות הרשויות תנקות !מי חשובנות הנחלת עמרכתמחירל חייובת המקומיות הרשויות א. 

 .1988-ח  11חשתמ 'חשובנו)ת (חנחלת 

 .חללן 2בביאורכמפורט חמתוקנת"המזומנים ב"ש<טתנרען חחשרבנות חחנלת נתוני רשיום 	ב. 

כיפ תפנים, מבשרד החשובנות ביקורת עלחממרנח הנחיות פי עלנערכו הכפסיים חרת חדר	ג. 

אחראי גרף חיותו בתוקף מקרמיות, רבשויות כפסי ודיווח חשבונות הלנחתל הבנחיות שנקעבו 

מקרמית. רשותשלחשבונותיה נליהול הנרגע כבל ומפקח 

בנושאים מקובלים חשבונאות כמללי שהונות חנייל להנחיות הבאתם נערכו הכפסיים הדוחות 

מחרתיים. 

הנ"ל. ההנחיות פי על נדרש אונן זה דשוח מאחר המזומנים תזרימי על דוח בולליםאונם הכפסיים חרת חדר	 .ד

 :דלולרביסח השקל שלהחליפין ורעשב לצרכן תמחירים במדד הישנויים על נותנים לתלן ח. 
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4.31 4.60 4.23 i 
 184.87185.05180.74]בכקרחת  )1993(ממרצע צלכרן המחירים מדד 

(1.62)% 6.73% 

1.21% 2.38% 

(8.21) % ; 

(0.1)% i 
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 .18.10.2006אתבריךפתנים משרד ע'י' אושר ח  11ש 1א 37,177בסך  2006שלנת התקצוב ו. 

 .01.01.2007יבום ושתולחף מלדוח חשב  22.08.2004ביום מונח למועצת  .ז

החבשואנית  mהמדייביעסוי -zבארו

המוסד שלשחבונאות בתקני מדשרמודוחים סנכזמוס זאל הוטסייר נרמנולו סבסי על ערוכים הדוחות

הזרחות עבריכת רישמו אשרהחשובאנית המידניות עיקרי חבשובנאות. לתיקנת חישראלו 

 :תללןמפויטרם קודמת לשנת עקבי אבוןפ הכספיים 

רכושבקעו 	א. 

רגיל, חבלתי אר תרגיל לתקציב התוצאות זקיפת עם מופחתות קובע ברכוש ההשקעות 

הדיווח. תקוופת נפי על ביוטי מקבלאיונ גביןנ וחפתאמבזן כנכס מוובצת'ואיןנ המי'lמןלמקרר חנאתם 

שנתסלבו הלואוות 	ב. 

בופעל. קבלתן עם רגיל הבלתי בתקציב כהכנסות נרשזבות ראות חלו	 )1(

חצמרח ותרפשי ריבית (קר,ן המועצה שחבה ארון לזמן חחלרראות יתרת אתכולל אינו חמאזן  )2(

תכספי זתרח לאתריך המלוות זעמס קבלןת, בזמן ככחנסרת נרשמו חחרלרארת כשן שצנברו), 

 .)1וטלספ  3(נפסח למאזן כנסחפ מוצג 

סילוקיך, לוחות  ינri'הגיע זערפנס שזמן הצמדוהעשר) ופהשרי 'ריבית קרן (בולל מלרות ערפרן 	 )3(

ופבעל. שולמו לא אסגם תרגיל, בתקציב בתוצאת נזקף 

הוא סילויקך, לוחות !מי פעררנ.ן ושזמןשתצטברו חצמדח ופהרשי ריבית תוצאות 	 )4(

כתוצאת. נרשמות אנין תכפס.י זתרח אתויד לאחר 

בש"ח האמריקאי הדולר של תחילפיך עשר 

חשחנ מבןלח זתרלר עלית ו(יוז)ת רעשר 

חשנח במחןל המדד עלית (יריד)ת עשור 
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 באבול מקומית מועצה

 .מאזני כיעסף מוצגות מבנקים ירת ומשיכות קצר) (לזמן עשה צ"כוןר מרלות )5(

 חדוח. לאתריו עד שנצברו הצמדה והשרפי ריבית כוללות קצר לזמן חלררארת )6(

 . הבויב עפמל הוצאות עסביף נכלל ביוב גבין מלוות ערפון	 7)(

מבצקו לבתי מלאי  ג.

 כמקרר .מאזני סלעיף נזקפות מסריימת, למטרה יועדס טוס למחס,ן טוביו רכישת על הרצאות
 חרגול. תבקציב חיוב עייי שנוצרה מוקצב בלתי מבחסן מלאי קרן קיימת זה מלא< למימון

מסרישנם לחובות הפרשה  ד.

 . החייבים של מחירתח 50% של ובעישור חשוות לרעחכת חבאתם נקבעו חמסרפיקם חחררבת 2006 בשנת
 אחרות ועצמיות מ<ס ארנונח, עובר 30% של שביוער המסופקים חחובות את עהריכה המועצה הקודמות בנש<ס

 l.) וטלספ zנספח (ראה בויב היטל< עובר חחייביס של מחיתרה 15% של ובשעיור

ספדתותבבישם  ה.

 . הפסכי הדוח לאתריו עד שהצטרבו ועשר הצמדה ורפהש< ריבית כולילם בבנק<ס פקדרנרת

 ו. כהנסתו רישום

 .מזרמן סבוס על נרשמות והשתפתויות הטילס אגרות, ממיס<ס, הכנסות
 .)l וטלספ z (נפסח למאזן כנחפס מוצג שנצטךנן) החייבים (יתרת החייבים חשמן מצב על מידע

 חרג<ל לתקציב המיערדוס אחר<ס ציובריים ומרגיפם משמלה ממשרד< והשתפתויות מענקוס

 מצטבר. בסיס על נזקפ<ס

(l ) 

(Z) 

 .מראש מיס<ס הכנסות- ייוב<ןתM כח מוצגות המאזן ראת<ן שלחאר לתקוהפ המתייחסות מראש והכנסות מיס<ם גבירת )3(

 הרגיל. בתקציב חמאת<ס הכנסח סעיף זוכןו כגנד המאתים בעסיף כחרצאח נרשמו חרבה מתשלומי ופטורים הנחרת )4(

 האצותו ר•שרם	 ·'

)l( 	מצטרב. סביס על נרשמות ההוצאות 

)Z( 	נזפקות יותר' מאוחרות תלקופות מתייסחות ואשר חחשרבן שבנת ששולמו הרצאות 

 התשולם. במועד ותשלומים תקובל<ס לדוח

 גbיל. ב• סעיף ראה- מלוות ערפון	 )3(

 עודבים משכורות של שוטף תלשום עבת מזומן סבסי על נרשמים שנתות חופשח גביר תשלומ<ס	 )4(

 חופשה. גבין זעהרות עובר

 .)9 אבור רואה שתולמה םרט לחופהש תהחייובת גבין לחופשה שרפהה נכרעה לא

 בהס במקרים תקציבית. לפנסיה זכאים אשר המועצה ועבדו גביר לפיצויים חרפשה נרשמה לא א. )5(

 .מזרמן בסיס על יפלצויים ההרצאה רנשמת לפנסיה, הגעיו לנפו עליל, 'כאמור עהובד פורש

 השפטוים התשלומים גברבה פלציויים הרצאה רנשמת צורבת, פלנסיה חזכאים הרשות עונדי ב.גביר

 .)9 אבור (ראה מכוסח שאינה צורבת פנסיה גביר ההתחייוביות יתרת פנסיה. נקרן השרות שמפקידה

 השבהח ויהלט• יםתחר עבבדוות ילעבם מהשתתפתו הכנסות ריושם 	ח.

 פיתוח. עלובדות לקרן נזיפקם השבחה ומהטילי פיתוח עבבודות עבלים מהשתפתות תקבוילם
 גבין' הרגיל לתקציב כסומים מורבעים חפ<ותח מקרנות

)l( פיותח. בעודות למימון שנתקלבו מלרות גבין דהוח בשנת מלוות לוערפן הרצאות 

)Z( הנסדה. מחלקת הרצאות 

 רעים. לבניו הרעדה הוצאות )3(

 מקבלות אינן הבעלים חשתפתר<רת נגרב גבנון פיתוח עבדוות לביצוע חושות התחייובת
 הסכפיים. בדוחות בוטן•

' 
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כאבול מקומית מועצה 

 mהעסש !\להתשואה  ויסתq	ט. 

הרגיל. לתקציב קפה 1ניפתוח עכבדוות מקרן שמוקרן מהשקעות התשואה 

הרגיל. לתקציבנזהפק בת"ירם פדועמי שמוקרן מהשקעותהתשואה 

פיתוח  (lכרבדזתבקרן שמוקרם מזדמנים עבדפדי שימדש גבין ערוינית ריבית זקפה לא המדצעה 
הרגיל. תבקציב הרצאותיה במסגרת 

בבת"וים סדפיים גוערנדת  •י

מותנות הרגיל, בתקצוב המצטרבלוערגן סהתיים, שיבצועם בבת"רים סןופום גערונרת סגירת 
הפגום. משרד אישור בקבלת

הרגיל, בתקצובהמצטבר לגערון סלגירתם נפהים ממשדר איושר התקבלדלא הסתיים שבציועם כבת"רים גרעונות 
 .שסהתיימותכב"ירם סופיים גערונות בעסיף מוצגים 

< 
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כאבול מקומית מועצה 

םהאוג יעסליפ יפרטוים  •נ בחור 

ח 11שבלאפי דבצמבר 31ליום 

~ ~ 
ובקנים קופה  •ניוילם כניסם א. 

' 


3 3 
119 

130 

Z5Z 


1,398 מסחריים בנקים 

וzו  )Z(חמקגמ<השטלון אוצר בנק 

zs,גz  1)(בנקום י וקחפ הנזילים הנסכים כל סך 

l,100 

Z.  חתשס«ד שעה), והוראת  31מס• (ת<קגן התקצוב <סוד לחוק ת<קגן ע"פZ004,  לא מקומית שרות כ< נקבע
של להרחהב או לשפיוץ לכרישה, הלקמה, תלכנו.ן  mחמיגע המדינה אליה שמ:נעירח בהקצבה תשתמש
נועדה. לששמחלמטרה אלא פ<ןתח) הקצנת(ללהן' צ<נור מבנח או תשת<ת

הפיתוח חכשבון הכיפסם  .זגלמטרה ורק אןהמיועד נרפד בנק חבשובן פליותח ההקצובתאת לנחל הרשותעל 
האמור. בתקיון שנקעבו תנאים במצטרבמתקיימים אא«כ עליוקל ניתנים וחון לא האמור 

 Z006שבנת ש"ח א•  620סנן יפתוח הקצובתעבנו סכומיםכולילם המקדמי שהטלון אוצר בבנק חחשםנדת 
 .2ססsבשנת nש(נ Jאוsו-

נגרב  9:ב11טו mוגתצטובגםגסות ב. 

810 Zl 

94 171 
347 

565 

42 

19 

 1,198הפנים משרד 

חמקגמ< שהטלון .אוצר עיוקילם 

אחרים עיקוילם 

 zאשראי כרטסוי חברות 

493 720 

164 344 

438 

,ג 502 657

 mחורח m;Q1ם!גשרנות 2:ומין;~גנ  תו!!!ג!!ה
מוקצב בלתי מחסן -מלאי 

•רת מישכתובישםה. 

100 100 


8,334 

7,160 

4,79Z 

S,249 

בקופות מזומנים 

קצר לזמן פקדגנדת כגלל  .1

החינון משרד 

והרווחה העבודה משרד

,ג 877,ג 392

 מת:mניבם !!ל![לשמרים  •יחייבם ג. 

הגליל" "לפשתדמיה לתינטן המקומיתזהעדח 

עוודנים קלבנים לסקפים, <תר תשלומי 

עביקול גביה  .גמל וקותפ השתלמות קרן 

ד. 

ג Z6,ג 881מסחריים בנקים 

שלומו טשרםמ![בצטגות ה~אום ו. 

שרויתם ונונתי קלכנ<ם פסקים, 

 vhןr:1וניכויים עובדים 

שונים וזכאים מוסדרת 

לערפרן ושטרות המחאות 

1,Z3S 

4,Z36 

20,96$ 

l,93Z 

5,0lZ 

16,985 
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 כאבול מקומית מועצה

 ש"ח לאביפ ימצננבר 31 ל•וו:כ

 נבואש וסמחתו תונוm• מתיכצ:תם לא שיבילוו:כ ז.

 Z006 שלנת נפהים ממשרד מעניקם ע"ח מקדמה

םתבצקןות סוברת  ח.

 מוקצב בלתי מחסן- מלאי

םשנם יחלתnל ביתרתו שינויים  ט.

2005 2006 

1,156 

100 100 

 גרעןו לקהטנת בסםו•ם

 )ג 16 ביואר (ראה גערון להטקנת מענקים

 )16 ניאור (ראה גרעון להקטנת נכלוות
 }15 ניאור (ראה נושים הסדרי

 )ב 16 ניאור (ראה גרעון כליסוי רגיל מתקציב העכרה

 3;1ד3,9905

3,800 Z,ZlS 
1,095 

1,000 

'· 


 ,ז205 השבח לתיחלת ביתרה ש•ניו•ם סה"כ

 ראזו לזננוnםתחייבייי

8,070 

 Z,089 485 לרפוען ושטרות המחאות
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 כאבול מקומית מועצה

 4 ביאור
 1006 בצדםרב 31 ליםו כהספיים לודחות יבאורים

 ש"ח) <לאבפי רגילים לא תולשומים סתלמים פירוט

 ביצעו יבעוצ יצקתב

 רגיילם לא ת!<בילום

 גוערנרת להקטנת שנתקבלו ופענקיס

 ופ<ופרך תקבולים

 השבחה היטל ופקרך החזרות

 )l5 בוארו (ראה נושים סהדרי

 (ראה הופקוופ<ת ופהררעדה הכנסות עודפי חלוקת

 )l3 ביארו

 ריגילם לא תלשמוים

 גוערנות להטקנת שנתקבלו ופענקים העברת

 במיסים חנחות

 פנסיה תשלוופי

 ופעבדי ערבך יחסי סירס גבין תשלוופיס


ביאור (ראה גוערן כלסיוי רגיל ופתקציב הערבה 

כ) 16 


(ראה וקדמות נשים גבין למיס<ס הרפשה 


 )14 ביארו
 )l5 ביראו (ראה ונשים הסדרי

 • אחירם תשלרופים


 : אחכים משלנמוס •


הללך' כופפוטר קודופות שנים כעור בשתלומים ופזרנו 

 עשוקלו כסרופ•ס גבין רהצופדה רבית משיטפות, להרצאות הרפשות

 חופוהצע של האיחוד תיק ופנסרגת

 תשלומים לדסחו בהאתם חינוך ועלבד• חשתלופרת לקרן הרפשה

 שתלומםי לסהדר בהאתם ופשטפים שלירותים הרפשה

 שבנים שנסתייופר רגילים בלתי תקציבים גבין קלבניות עלובדות הרפשה
 הופרעצה עם הסכופ<ס בעקבות קרדופרת

 תולשמים סהדרי עבקובת גמל לקופות והצמדה רבית

 כסהם עבקבות קודמות כשכיס הרגיל מהתקציב צויד לרכישת הרפשה

 המועצה עלובדי שכר להלנת הרפשה

 אחרים תשלומים

Z005 Z006 %006 

3,l75 

7 

872 

l ,095 

5,149 

3,990 

7 

2l5 

642 

589 

5,445 

lO 
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 בעוצי

2005 
3,l75 

3,368 

93l 

806 

 יבעוצ

2006 
3,990 

5,l39 

l ,294 

l73 

 תקיצב

%006 

3,848 

1,163 

1,000 

500 389 

l ,095 

2,2l9 

12,094 

742 

12,7%7 5,011 

 ביצוע ביצוע

zoos 2006 

48l 
453 

400 

347 

188 

383 

434 

14 261 

2,219 742 
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באבול מקומית מועצה 


פיתוח «תודוב קרן


ש"ח) (לאפי 

 mיפתעלדובות קרן -5יבאור 

פיות,ח עובדות ז.fכימוןהמידעוים אחרים, וםמ;כורותיפותח בובעדותלעביםמהשופתתת ')13יבאור(ראהשהוהחבבויב מהלטיי המועצה;כתוביל שרנמים ודדבנbתיפותח,בקןרא. 

תבקצוב כהלנסות שיירות שנה כל קעבבוית רנשמותמים צנרת הנחתמאגרות המועצה תקוביל אהל. תקובילם לזקוף נןתו אהיל צפספייתצ;כתיביתמסגרתנקעבה לא ועד כל

הרגיל. 
השויפטם הבנקים חשובנות עםביחד מנוי'כהם הנםלשימוש דע  )13בביואר (כמפוטרונביה תלכנון המקומיתהדעוה עייי שמוחזקיםהשבחהמהלטיי כהנסות למטעהקרןכספי ב. 

 .צפסיפיים בנקיםחבשובנות ולא המועצה של
הרגיל. לתקציב הקרנות שלההשעקותגבין המתקבתלהתשואה אתלזוקף נוהתג המועצה ג. 

נפהים. ומשדר רהשותמוצעת שללאושירים הבאתם רגיילם, בלתי תקצויבם למיומן מיעוידם הקונרת ביפס ד. 

הרגיל. התקציבצלרכי יפותח  נbבודותהקרן בסכפי השימוש עלעריונית ירבית נזפקת לא ה. 

הדוח' שבנתהקתותנתועת להלן  .ו

יתדה 
עהבדה קתבילום 

עהברה דבעהתו 
תלשיונום עהבדות עהברה עהברה  mעהבדסהוכו הכנסות 

לסףויתדה  אחידם קלרנתו לגערןו ליצקתב מיצקתב מקונות לתיחלת 
סה'כ' 

שנה 
מבת"רים  mבשתנהד

רליג אוחרתו 
לבת"רים קתבילום מהעקשתו 

הוואצות וחאתו מטצרב הדבלי 
השנה תלשםיונו 

שםןרקןך 

 2,147376---1,4904001,747----1,0331,490וקדמת שנה סח"כ 

 Z15493----493-Zl5---215493השהחב טהלקרן 

 76.-----.-----76נכיסם ממכירת קרן 

-2,0ת---Z,2-077חZ----,o,077-בויב קרן 
 85.-----.-----85וסיפים בת"רים ועדיפ קרן 

 l-.-29%,l654,2,570-29%....3762,570סהוכי 
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 ~אבול מקומית מועצה

 1 הרגלי ביצקתב הרווחה םשוד תנוני •6 ביאור

 נרשמו תחוחה משרד אבמצעות שנעשו הרווחה תקציב של שלומ•םm ו התקבולים של הנתונים

 הרווחה. משרד של המחשב ע'י' השופק מדוח שנתקלבו נתונים פי על החשבונות בספרי

 בשיעור המועצה של המקובילם השהתפתות עישלורי בהאתם גולמו המוצעה לחותב שנזקופ מהנותנים חלק

 ע'י' שהוצאו )100%( הוהצאות סכום מלוא את מופקשת חרגול כתקציב שהעלויות כך 25%-0%

 והמועצה. הnחרוו משרד

 תרגלי בשויצב היחבור משוד נתוינ- יבאורן

 המקומית הרשות את חייב החינוך משרד חבס כסומים הירת, כיו כוללים, החיונך תקציבי של התשלומים נתוני

 המקומית הרשות שעכבלות היידלם גכני החינוך משרד דיי על המוסעקות מדינה, ועבדות גננות של שכר ובער

 המשח השתופתת חינוך. ועפלות יעסבף מוצגים אלו תשלומים התיכוניים. פסהר בבתו מורים השאלת עוכר וכן

 ממשלה. ממשרדו הכנסות סבעיף כוללה הגננות שכר במימון

 המים מלעפ-s ביאור

 סגרך. כפסים כמשק המים מעפל את מנהלת אינה המועצה 	א.

 2006 שכשנת המועצה מסודות של המים צריכת גכיר גס בוסחיו כוללות המים מבפעל ההכנסות 	כ.

 כפקר סכום אבותו הוצאה רשיום כנגד ,)li!J א• 2005-252 (כשנת li!J א• 215 של כסך הסתכם

 ציבוריים. נכסים

 מלחה ימי nידפו צובות ונפיסה פוחשה בניו mהתחייב-9 ביאור

 li!J א• 589 של סלך מסתכמת 31.12.2006 ילום ועלדביה שנתות חושפה גכון המועצה התחייבות א.


 .)li!J א• 630 אכשתקד


 .31.12.2006 לוום עלובדות צוברת פנסיה כשל ההתחייבות גכון מיעד למועצה און כ.


מסתכמת 31.12.2006 ,לוום 55 גיל שמעל עלובדיה, מחלה דמי דפוון גכון המועצה התחייבות ג. 

 .)li!J א• 86 (אשתקד li!J א• 111 סלך

 שבעידום- גoביאור

 תאויד

 המשעודב הסכום תקותפ 	רישום

 li!J באליפ השעבדו הממווכש הנכס פרט• הנושה שם המשבח

 הבגהל ללא הגבהל ללא המועצה הכנסות כל המקומי השוטלן אוצר 1993-2006

 הגבהל ללא הגבהל ללא המועצה כהנסות כל עכ"מ ושראלי רעכו בנק 9.02.2000

 mלתיו התחייביוות • גג ביארו

 :האבות התבעיות המוצעה כגנד עומדות המועצה של השמטפי היועץ של המכתב לפי
 •li!J א• 2,571 כב- מסתכמות הבטיוח m חכ דיי על מכוסות שאינן המעוצה נגד עהומדות הבתועות סך

 3' הביטוח חכרת ע"י מכוסות 6- מתוכן נקובים סכומים ללא עיבתות 9 ישנן נה"ל לבתעיות כנוסף
 פסכיות. לא תביועת 3- ו מכוסות אינן

 וניכויים. שנר כנוח, ספהקת צווו ממום, הריסת נזקי,ן גכיר חניך המועצה כנגד העומדות התביעות

 הבתיעה. סיכויי את זה כשלכ להעריך ניתן לא המועצה, של המשטפ• היועץ לדעת

 . אלה בתעיות גכיר פהרשה המועצה סבפרי נכללה לא
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 כאבול מקומית מועצה

 הבראה תבדנית •12 ביאור

 כללי א.

 במסגרת נכללה המועצה ll.2004.15 בוים פהנים מכשרד התקציבים באגף דיון סליכום בהאתם

 .2004 התסש"ד· התקצוב' סיודות לחוק 31 מס• תיקון

 2005•2006 לנשים המועצה תקציבי לאיזון הבראה רתכנית לכחיו 2004 דצמרב בחודש החלה המועצה

 הרתכנית' עיקרי להלן ; המועצה מילאת ע'י' אושרה ולא 04.01.2005 ביום פנים משרד ע"י ושאושרה

 אבחזקת קיצוצים פלנסיה, עובידם הוצאת עובדים, פיוטרי אבמצעות שהכר צבד .קיצוצים

 2005 לשנת ההוצאות תקציב עימוד וכבך ועפללות והבצאות קציוצים לצד נוספות ושעות רכבים
 ש"ח. א• 36,507 סבך 2006 ולשנת ש"ח) א• 3,110 סבך רפישה עלויות (וכשולל ש"ח א• 41,234 בסך

 ביוב ' מים ארנונה, גבין הותשיבם בקרב הגבייה עהמקת אבמצעות ההכנסות צבד התיעילות-

 ההכנסות תקצ•ב עימוד ובכך הפנים ממשרד והמיוחדים הכללים המענקים הגדלת לצד עצמיות ויתר

 2006 ולשנת ש"ח) א• 3,110 בסך פרישה עלויות מענקי (ושכולל ש"ח א• 38,063 בסך 2005 לשנת
 ש"ח. א• 36,507 סבך

M שלנים הרגיל התקציב כיצוע על החזויה השהעפה סח"כ Z006zoos M: 

 השנתי הגערון עימוד וכבך li!J א• 4,958 בסך 2005 לשנת הצפוי השוטף הגערון הקטנת

 .2006 בשנת השוטף התקציב ולאיזון li!J א• 3,171 בסך


 Mש" א• 1,750 סבך המועצה השתפתות אבמצעות ובתב"רים הרגיל בתקציב המועצה גיערונותכיסןו


גערונות כלסיו• מולות קבתל צוד פסלק•ם חרב מחפהתת ש"ח א•-1,000 ו פיגורים מיתרות מגביה 


יעלה לא ההרבאה תוכנית שבותם כך ש"ח א• 7,715 סבך פהנים ממשרד ומענקים li!J א• 7,715 בסך 


ש"ח. א• 4,500 סבך המגתלגל החוב על המצטבר הגרעון 

 ההברהא תובנות בעידי עמידה ב.

 רגיל והבלתי הרגיל תבקציב המצטבר הגערון סך ; ההרבאה ותבכנ•ת שנקנמו בעיידם עמדה לא המועצה

 א• 4,500 סך על יעלה לא המצטבר שהערגון ההתחייבות נl:וומת ש"ח א• 14,698 סבך הסבתם 31.12.06 ליום

 .16 ביארו ראה-01.08.07 בוים חדשה הרבאה תוכנית על חתמה המועצה כן ;על עליל א סבעיף כמפורט ש"ח

 הגילל" "שלפת בוניה· nלתבנ המקמוית הדעוה לש וההאצוות בהכסנות מקמוית mהרש לש לחסה •15 ביאור

 המחושבות חיוב מכסות אבמצעות ומיה לתכנון המקומית העודה בתקציב הבשתתפות מחוייבת המקומית המועצה-

 מנגד ; העודה תבקציב המשופתתת אחרות במועצות האוכלוסייה גודל נl:וומת מכעוצה האוכלוסייה לגדול יחסי אבופן

 . השבחה ומטיהיל בניה מאגרות הכסנות המועצה עבור גובה המקומית הועדה
 כאשר המועצה, עובר שנגוב בניה מאגרות מהכנוסת בתקציבה המועצה השתופתת מכסות ביו מקזזת הועדה

 פיתוח. עבדוות לביצוע המועצה לזכות הועדה ע'י' ומוחזיקם מקוזזים אינם ההשבחה היטלי


הוצאות 'li!J א• 286 של סבך בניה מאגרות הכנסות נרשמו חשכה ובהוצאות בהכנסות המועצה של חלקה בגין- 


(ראה ח 11 ש א• 589 סבך למעוצה עודף מחלוקת 'כהנסות li!J א• 541 של סבך חודעח בתקציב השתפתות 


 .)5 ביאור (ראה ש"ח א• 493 של סבך שהחבה מהילטי מהכנסות דהוח בשנת תקבולים נרשמו וכן )4 ביאור


בלתי תקבולים בסעיף ושהוצג הרגלי לתקציב השבחה היטלי מקרן הערבות השנה נזפקו כן כמו- 


קיזוז ובעקבות הפנים ומשרד הרשות מועצת אישור ללא וזאת )4 ביאור (ראה ש"ח א• 215 בסך רגיילם 


 . קודמות לשנים השתפתות מכסות גביר המועצה של חובה מיתרת הוועדה ע"י חקרן

 mדוקמ שינם בגיר למייסם הפרשה •14 יבאור

 ניכויים מס שומות עובר ש"ח א• 389 סבך קודמות שנים גביר למיסים חרפשח נרשמה

 .2005 וכולל ועד 2003 לשנים
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כאבול מקומית מועצה 

נישום הסדרי  •ג 5ביאור

הנושים מפסר חוובתיה. רפליסת נרשום להסדרי המועצה הביעה  15.11.2004ביום שכחתמה ההבראה תוכנית במסגרת 

ההסדרים אבס החובות מחילת סכומי ש"ח. א•  SZ5,17והא נשייתם וכסום  63חרא לדסהר המועצה הגיעה עימם 

ש"ח. א•  1,960בסך הסימומשו 

ההסדר. פי עלהתשלומיםבמלוא תעמוד המועצה כאשר משכממרייחשב שהסהדרכלך שנקבע התנאי 

 .)ח"שא•  1,095אושתקד ש"ח א•  64Zשלבסך חוברת מחולת נרשמו  Z006בשנת

המדזא תאיוד לארח יאריעום  •ג6 ביארו 


התקציב ולאיזון הנצבר הגערון בלסורו חדשהרבאה הסדר על הנפים משדרעם  01.08.07כיוס חתמה המועצה 


הושרת. במועצת אושר הסהדר  .ואיךל Z007משנת השוטף 

להסדר' הבתאם הנצרב גבערון הטיפוללהלן 

שי'ח לאפי 

 lZ.05.31ילרס נצבר גערון 
מרבקך) (לא  Z006שלנתשוטף גרעון 

לטיופל גערונות סח"כ 

 Z006שכנתשנתקלבו הנצבר גוערן בלוסרו הלוואות פחות, 

 Z006-Z007בשנים לטיופל צבבר גערון כ  11סה

ש"ח א•  4,475סבך מענקים אבמצעות  zoדzoos-oבשנים יכוסה ח  11שא•  91Z7בסך הגרעון 

ש"ח. א•  4,65Zסבך רהלררארת 

ש"ח. א•  4,400שלובסך המגתלגל החרב סך עלהמצטרבחערגרן יעלה לא ההרבאה תובנות בתרם א. 

ש"ח א•  1,000סבך ארנרנח יפגורי גביית אבמצעותנבצר ערגון כליסוי רבעהה נרשמה  Z006בשנת ב. 

א•  Z78בסך מענק לקבל המועצה אמורה ש"ח א•  700הסך עהברת עם  ;)4ביארו (ראה 
 •n11שא'  242בסך והלוואה ח  11ש

לכיסוי  Z006בשנת שנזקפו ש"ח א•  l,46Zסבך ומיוחידם הרבאה שר, מענקו מתקנות מענקים כולל ג. 

ההרבאה. לדסהר הבאתם וזאת הרגיל לתקצוב ולא גרעון 

Zl,400 
3Z 

 (4.400) )א(מגתלגל 'חרב פחות 

17,03Z 

 (1,700) ב)(הנצבר וג.ערון כליסוי ובעהרה ארנונה פיגורו גביית פחות, 

 (3,990) (ג) Z006בשנת שנתקלבו הצנבר הגערון לברסוי מענקוס פחות, 
(Z.Zl5) 

9.1Z7 
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 1לפוטס  2נחפס

 Z006לשתנ כווספי החוד 
 נu"חלאביפ הגייבה אג>ו נתינו לפי והתשתפיותוטהלים ארנותונ. גביו היחייבם חשובן צמב

מ  tהעכרהל טפרוים, סה"כיחוכשבנת לתליחת ירתה 
נטו יחויבם ס'דוכ' 

בשתנ יבגתוהס~כי 
 &9כ ניבה יחסהשנה סלףו יתרה

הויחיבם ללכל דהחו  •מסיקפום mחובהותוחנ שחררוים החשבןו השנה 

)ג (פוןךט )ב (יפרוט )א !פירוט החשןמ שםמס. 

שיתנ יחוב ביסס לני חשבתותא. 

נחנו אוג 

 11,5115,5395,97253.1%(1,969)9,3409,7475,607 '"'הנuאר 1.1
-1,9695,972-5,972--4.003אתוזuלמחיקה וחובות מסויקפם חוובת  1.2

 13,3439,7475,607-17,4835,53911,94431.7%סה'יכארנוהנ 
מים גארת  2

 3,3762,40796971.3%)370(1,3992,35912גארתמיtכ2.1
-370970-970--600מים למחיקה ווחובתמסוקפים חוובת 2.2

 1,9992,35912-4,3462,4071,93955.4%סחייכמסו 

 Zl7,94613,88336.4%,15,34212,1065,619-829חוזר שנתי חיובסבסי עלחשבונותסה"כ 

ימעפ דח יחוב ~יסבס mחשבתב. 

 34514530z286.7%חינון עצמיות  3 '
-8-8---8פיותח הטייל 4
 Z46081.9%,2,537077)(4572,459-379בויב הטל 5
 7253135018165.9%)(-255348מםי מדי  6
 41931615.8%-)5(20ורשנות אחורת 7
-442696-696--254למחיהק ווחובת מסוקפים חוובת  8

 1,0282,80714-3,8212,4321,38963.6%חדמעפ-י חיוב סבסי לעחשבונותחס"כ 

 &16,37014,9135,633-25,65010,37815,27240.59הדוח בשנתסח"כ
 12,89715,1343,368-24,6638,29316,37033.6%קודמת שנה 

 9,7991Z,Z802,658-19,4216,52412,89733.6%קודמות שנתיים 

החייבים. מ 50%שלשכועידמסופקים לחוובתהמוצעה כרעהתלעהבסתמךנרשמה ההבערה  ;הגביהמכרעתע"י מסומניםואינם מוסיקפם חוברת אחרי במועצה מעקבאין  "

הבגיה. אגף ורשומי י b:!אבתונה התנוהע את לb:!צניןת אל  ;mאח ואתונה למגוירם ארתנה כולל  ••
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 כאבול מקומית מועצה
 א יפרטו-1 טלפוס .2 נסחפ

 1006 לשתנ כהספי החוד

 טו"ח לאבפי הגיביה אגף נתוינ לפי והתשתפיותו הלטיס ארנונתו. בגיד היחייבס שחןמ צמב

ףסונ יב()לוט יחוב בינן מצהודה יריבת יחויב לע והדמצה ריבית יחובי החשבןו בשנת יחוב רשאוינ יחוב קםדוים mחוב החשןוב a ןש 	מס.  השוףט

 שיתנ יחוב יסבס לע mחשבת 	א.

 • ארונהנ	 1.1
 מים אגרת	 2.1

 שנית יחוב סבסי על חשבונות סה'יכ

 ימעפ דח יחוב ביסס לע mחשבת 	ב.

 חניןו עצמיות	 3

 בויב הטל	 5

 מזימים	 6

 וושטת אחרות	 7

t>ב על חשםנות ה"כ t>י> t דחעפ-מי חיוב 

rסחיכ 

(75) 934 21179,747 8,681 
(10) 127 33 Z,2092 359 
(85) 1,061 240 10,89012,106 

- 5 - -5 
-2,413 37 92,459 

317 16 15 -348 
(8) 3 -(5) -

2,7ZZ 61 24 -2,8117 

14,9131 2,637 1,122 264 10,890 

j m  הגביה. אגף ירשומי !!כי אברנונה התנועה את צפלל ניןת לא אח ואתרנה למגוירם ארנונה .כולל
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כאבול מקומידנ מו•גצה 
.,, 


ב יפררט 1-טלפרס  :zנטפח

 Z006לשנת כווספ• החוד 

 ח"•llלאבפי הגבייה אג>ן חכזינ ליפ זשהתיזפתתזהילשט אדנזנתז. בג•ז היח•יבס שחבח צמב

מיחקת 
יוןיפ לע  mהנח פרוטיםסה'כ' פטרר•םשנ•ם שנה רטפירם 

מימןוהנתוח  mחtרבmחרב החשןוב שםםס. 
••הדעו הונחתו  הונחתושחררוים  mקםדרששרתפ 

באיררם 

שנית יחרב ביסס לע mחשבת	א. 

ארנוהנ* 	 1.1

Z.l 	מים אגרת

שתני חיובסבסי לע חשובנותסה"כ 

5,607 - 5,139 468 - -
lZ - - lZ - -

5,619 - 5,139 480 - -

םעפ• רח יחוב ביססלע  mחשתב	ב. 

- 14ו ו-  14 - חניון עצמיות 	 3

5,633 	 ו- 494 5,1391 tסהיכ 

חבגיה. גאף ירשומי  י!iכאברנונה התנועה אתלצפל ניןת לא אחרת; ואתונה למוגירם ארנונה כולל  •

 .ודעהלהחנות ידן ותלעיפnהנבין לחוקה איו הגביה גאף מבערכת ••

20 



." 
כאבול מקומית מועצה 

ג יפרטו  1-טלספו  2סנפח 

 Z006לשתנ כהיפסהחח

ש"ח לאבפי יבנ•ה mאגףכתבו• לפי והשתתפיותוהילסם ראנונתו. בגיר היחייבםשחןוב צמב

דהוה בשתב  mגיבסה•כי ו יפגרו•ם גיבת ו השנה גיבה ןשםהחשןוב מס. 

2,3803,1595,539 
1,1491,2582,407 
3,5294,4177,946-

• 1.1 
2.1 

ב. 

2 2 -
2,077 1,696 381 

350 162 188 
3 3 -

1,8632,432--------· 569
--------'-

3 
5 
6 
7 

-------·~ 

10,3781 6,280 ן 4,098 

שנית יחוב ביסס לעחשבתותא. 

ארנונה 

מים אגרת

חרזך שנתי חיוב סבסיעל חשובנותסה"כ 

ימעפ דח יחוב ביסס לע mחשבת

חינךו עצמיות 

ביוב טהל

מים מדי 

ושונות אחרות

חדמעפ-י חיוב בססיעל חשובנותסה"כ 

סה"כ 

הגביה. אףג שירומי לפי אבתונה uתההעאתצפללניןת לא אחרת; ותאוהנ למגורים ארנונה *כולל 
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באבול מקומית מועצה 
ד יפרוט -1לטפוס  zנסחפ

 2006לשתנ כהסיפ הדזח 

ש"ח לאבפי  2006צדבמרב  31ליום חיייבם יותרתו גיבה דוח 

מיםכללתי  וcרננוה
מים נב•ת נתוני 

םיגרוים גבית 

שכה לתחילת דואלית פיגורים יתרת 
נוסף זיכוי  /ח•וב 

 mוהצמריבית גבין התקופה במחלך חיובים 
חרבות ומחיקת זיכויים טפורים, הנחות, 

הגביר~ (פוטנציאל פיגורים יתרת סהייכ 
פיגורים גבין גביה 

קודמות שכוס גבין פיגוירם ותות 

מצטבר שטוףתקותפ• ח•וב 

כוףס זיכוי  /חיוב 

למחיהק רחובות מסרפקוס לחרבות העברה 
רחצמדה ריבית גבין חתקרפה במהלך חיויבם 
חרבות ומחיקת זיכויים טפורים, הנחות, 

חגביה) (ופטנציאל תקופתי חיוב סהייכ 

שוטתפ גביה 

שגנהב סה"כ 

לתקוהפ פיגורים ותרת 

חתקרהפ לסוף גכבו שטרם חוברת יתרת 

מפהיגוירם גביח  %
מהשוףט גביה  %

כ 11nמהסגביה  %

קוב  וcליפקוב  לוcיפמים פחתנתרנ• 

והפקה  /שנרכשה המים כמרת 

חויהב  /שכמכרה חמים כמרת 
)ב רק(אבפלי פחת 

%הפחת 

Z005 Z006 2005 Z006 

1,175 
2 

126 

1 303 
978 
325 

1,399 
(10) 
127 
(12) 

1 504 
1,258 

246 

7,525 
6 

1,090 
U,136) 
7,485 
1,912 
5,573 

9,340 
(90) 
934 

(Z 782) 
7 402 
3159 
4 243 

2,277 
(2) 

(96) 
65 

2,244 

2,209 

(370) 
33 

1 872 

8,264 
5 

(778) 
294 

 (z232ז,
5 553 

8,681 
15 

U,969) 
207 

(2,825) 
4,109 

(1170) 
(1170) 

(1149) 
(1149) 

U,786) 
(1 786) 

(2,380) 
(2 380) 

1,074 723 3767 1,729 

1 399 969 9,340 5,97Z 

75.06% 64o/oנ.s 25.54% 42.68% 
52.14% 61.38% 32.16% 57.92% 
60.56% 71.30% 28.36% 48.12% 

587 599 
532 514 
55 85 

9.37% 14.19% 

 וcורנונת



 כאבול מקומית מועצה
 ג לטופס נ חaס1

' 

 לפרנוע חל!כתזו שחומ צםב

 ח 11ש לאבפי 1006 בצדמרב 31 ליום

 סה•בו mאחו יבוב

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 

14,802 14,210 17,101 8,185 8,916 

945 
15,747 

1,537 
14,210 

1,649 
11,859 

4 525 
18,735 

1 634 
17,lOl 

1,684 
18,785 

4,343 
21,444 

l ,823 
19,6Zl 

11353 
20,974 

2,215 
10,400 

1,258 
9,142 

394 
9,536 

2,128 
11,044 

565 
10,479 

959 
11,438 

2004 2005 2006 
1,537 1,634 1,823 

801 809 991 
554 451 378 

2,892 2,894 

l ,851 2,033 
l ,043 l ,159 
2,894 3,192 

1,702 
2,137 
2,074 
2,048 
2,025 

10,988 
20 974 

 ונשארו למעשה שנתקבלו נקרן) המלוות יתרות
 השנה בתחילת ערפלון

 השנה מבשך שנתקבלו מלוות סהייכ

 הדוח בשנת לבבד קרן עייח תשלומים- פחות

 שההנ וסלף לבבד) קחl מולות ירתת
 • השנה וסלף שנצברו הקרן על הצמדה הפרשי- נוסף
 הצמהד רפהשי כולל השנה סלוף המולות עומס סחייכ

 יוד)ע. נמדד 2006 נומבבר לחודש לצרכן המחירים למדד הבאתם ענשה המלוות על חחצמדח .חישוב

 המלוות כלל פעךוו סכום

 הדוח' שבנת הרגיל בתקציב המלוות ערפון סכום

 קח
 ריבית

 חצזכדח

 ג,נ92 **סהייכ

 :z טלוספ האתמת •••
 מלוות ערפון סבעיף

 הביוב מעפלי עסביף

 סח"כ

 והצמדה)' נקרן המולות פערון תחזית להלן

 ראשונה שנח

 שכהשכיח

 שילשית שנח

 רבעיית שנח

 חמשיית שנח

 ואיךל ששיית שנח

" 




 2טלספו 1חפסנ
כאבול מקומית מועצה 

תולשוימם תקיל\בם -הרליג התיצקב לש היבצעו ינתוח 

צוהאה וסוגי כהסנה מקרותו ליפ 

ש"ח לאבפי  Z006כהפסים לשתנ 

העוציב נוטסהיטות  היבעוצ התיצקב ישנייום מקירויצקתב לכיל לשיםוםmקתבלוים -'א קלח

כהנסות 

הרצאות 

הדוח בשתנגוערן 

2005 לעמ מתחת 

4Z,048 10,8Zl - 47,998 37,177 - 37,177 

46,301 (10,95Z) - 48,1Z9 37,177 - 37,177 

(4,253) (131) - (l)נl - - 

מסהיכי  roיחביעיצ נוט  mהסיט%םהסיכי היבעוצ יצקתהב  mקםרוליפ סנכהות -ב• קלח

 2005לעמ מתחת 

מצעית כהנסה 1

 m730,lZ16,16633.68%-3,43611,046Z6.Z7%גביחישי 1.1
l.Z 1,443-101,4533.03%רגילות ובלתי שרנות מריבית, כהנסותZ,08Z4.95% 

740,lZ17,61936.71%-4,87913,1Z8%31.ZZ 
ממהמלשה כהנסתו 2

1.Z 1,38413-13,16314,54730.31%ממשהל משדרי השופתתת,Z3331.47% 
z.z 11יללב עמנק,Z7411,658Z4.Z9%-38411,317Z6.91% 

4.Z 3,9903,1757.55%-3,9908.31%-מצטרב גנחרך הלטקנתמענקים 
5.Z 1841,19584%-1840.38%-מיוחידם מענקים.Z 

Z4,43730,37963.Z9%5,94ZZ8,9ZO68.78% 

 10,82142,048100.00%-37,17747,998100.00%מקרחת  י!iככהנוסת סהייכ 
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•• 
 כאבול מקומית מועצה

-  מהךש ו טלפוס 1 נסחפ

 תולשוימם תקלובים- הרגלי התקציב לש הציבעו ניתוח

 צוהאה וסוגי כהסנה קמרותו ליפ

 'ש'ח לאביפ 1006 הכפסים לשנת

2005  מלע מתחת

36.66% 16,976 1,199 - 34.25% 16,486 15,287 

7.95% 3,681 804 - 7.73% 3,712 2,908 

1.30% 600 - 48 1.08% 522 570 

16.93% 7,838 445 - 16.46% 7,923 7,478 

14.94% 6,917 1,831 - 19.00% 9,146 7,315 

9.11% 4,ZZO 2,883 - 6.56% 3,158 275 

6.25% Z,89'4 - 152 6.63% 3,192 3,344 

6.86% 3,175 3,990 - 8.29% 3,990 

100.00% 46,301 11,152 200 100.00% 48,1%9 37,177 

 מסהיכי % הביעוצ נסו סהיטתו .םסהנכי % היבעוצ קתיצב הההאצו סגו

 ושכר מכשרוות

 מימון> הוצאות (למטע ומנהל אחזקה

 מימון הוצאות

 ועפתל הואצות

 ותרומות השפתתויות

 מעפיות חד הוצאות

 וערפןמולות

 מצטרב גערון הלנטקת עמנקים הערבת

 סהייכחוצארת

zs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



.. 

 כאבול מקומית מועצה

 2 לטפוס 2 נסחפ

 כהנתוס ועלמת יוידועם ישרתוים לפי צוהתוא- הרגלי התצקיב לש היבצעו ינתוח

 ש"ח לאבפי 1006 כהפסים לשתנ ימורעות ולבית ימתודעו

 נוט הסיטיה ליפ ליפ יטסתו עוציב תקיצב סיטתו יבצעו תיצקב הצואתו הכנסתו יצקתהב פרקי

 וגרןוע) עדוף יבעוצ קתיצב נ)לעמתחת.ם םלענםחת)ת

 mmים אצוהותו נהנסתו א.
 350(7,408)7,758)(67,7587,408350 וכללירת הנחלה .1

 )1,113()4,331()3,218(1,430)(173173,2984,728'27803 מקומיםי שירותים .2

 )470()4,310()(3,840)1,951(3813,31014,7911,48117,15019,101 ממכלתיים שירותים .3

 677687)10(205)(493,9504,8428923,9604,165 .מעפילם4

 2,283)(7,284)(S),001(7,716)(599105,4435,4335,01112,727 רגילים בתלי .5

 (2,829)22,656)()19,827(10,952)(17,35025,4738,12337,17748,129 מיעודות והוצאות כהסנות סהייכ

 תוm םי תלב• כהסנתו ב.

 m18,55310,6832,1308,55310,6832,130ישי גביה .1

 1.1911,27411,84256811,27411,842568 כיללים מענקים .2

 19,82722,5252,69819,82722,5252,698 מויעדות בלתי הכנסות סה"כ

 131)(131)(10,952)(37,17747,99810,82137,17748,129 סהייככילל

- יצקתיב ןוt יא יא
 131)( (גרעןו) נטו הסיטה
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.. 

כאבול מקומית מועצה 

 2לטפוס 3סנחפ

הפינם םרשדמסרגת ליפ מיווכו -רהגיל תה~ביבצ~ ודח 

ש"ח לאבפי  Z006צדבמרב  31יבםו שסנתיימה לשנה 

zoos"""" סמה'כי' %)ר'fl!גףדוע %הסמ'ב'עוציביצקתב

10% 3,698 839 13% 5,539 4,700 
9% 3,368 1,Z91 1Z% 5,139 3,848 
6% Z,148 207 5% 2,407 Z,200 

5% 1,940 1,099 7% 3,081 1,982 
28% 10,833 1,183 27% 11,896 10,713 
6% Z,327 80 6% 1,460 2,380 
0% 73 121 0% 191 70 

Z9% 11,317 384 26% 11,658 ll,Z74 
3% 1,195 184 0% 184 
5% 1,974 1,443 3% 1,453 10 

100% 38,873 6,831 100% 44,008 37,177 
3,175 3,990 3,990 

42,048 10,821 37,171~--998 

18% 7,563 (422) 15% 6,416 S,994 
15% 6,342 (816) 15% 6,564 S,748 
4% 1,800 (11) 4% 1,861 1,850 

20% 8,825 (619) 21% 9,354 8,735 
11% 4,657 (997) 11% 4,779 3,782 
1% 588 (158) 2% 716 558 
6% 2,674 (117) 6% 2,865 Z,748 

7% 2,894 152 7% 3,192 3,344 
1% 600 48 1% 522 570 
9% 3,815 (2,731) 6% 2,731 

8% 3,368 (1,291) 12% 5,139 3,848 ,., 

100% 43,126 (6,962) 100% 44,139 37,177 
3,175 (3,990) 3,990 

46,301 (10,95l) 4-8,129 חנ,ונסהי'כהואצרת 

(4,253) (131) _(131) 

חסיניף 

כח~- 
אתרהנ 

ותאכנה(*) החנרת

םימ מכיתר 

צעימות יתר 
יחהנון משדר

ורהוחה משדר

םירחא שמחים

 כ/:'כעמנק
מיוידחם קנעמים

 'Dחארתקוב<לם 

טצמרב וערגן סיכוי אתסהי•כ 
צמטרב נונחן 'כלסו• עמנק

סהייכהכנסות 

תראצוח 

 ככ/:'וכשרשממחת

כ':/כות ועפולת 
מםי ריכשת 

חינוך כשר 

חיונך ועפולת 

רווהח שכר 

זורהח ועפולת 

רלמות פונחן 
מימון 

חד<מעפות 

ותאכהנ החנרת 

צמטרב דערבן יכוסי אתסח"כ 
צמטרב גוערן כליוסי עמנק

<ןוערג> 

רטפורים. מיזנן החנרת ידן, פי לעהחנרת ודעה, ללרכהחגרת  )*(
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 'י

 כאבול מקומית מועצה
 2 ספוטל 4נסmכ

 כשר והצותוא םדא כח תנוני

 2006 צדבמרכ 31 יבום שנתסיימה לשנה

 ממוצע שכר

 ופבלע

 למשהר שלנה

 איפלשייח

 קמדות שהנ

 כשר הוצאות

 ופבלע

 איפלש"ח

 משרות מצתב

 אםד כוח

 ופבלע

 ממצוע שכר

 ופבלע

 למשחו שלנה

 אפלישייח

 כשר הוצאות

 ופבלע

 אפליש"ח

 כוניחת שהנ

 מצתב

 משרותכחאםד

 ממוצתע

 תקן

Z)( רשותי אדם כח  )1( ייעודי
 קתן

אדם כח  ובשרה סרג

 תקן עם חינון

 תקן לאנ חניון

 יחנךו סהייכ

 ןקת עם רווחה

 תקן ללא חוחה

 )3( רווחה סה•:ץ

 תקן עם המשרות ירת

 תקן ללא המשחת ירת

 מהרשות יתר סה•:ץ

 סחיכי

 (4) חכנידם

109.62 8,793 80 111.78 9,130 81.68 79.88 
399 4 111.78 224 2.00109.62 

109.62 9,192 84 111.78 9,354 83.68 79.88 
99.47 567 6 120.53 687 5.70 5.60 

39 0 120.53 29 0.2499.47 

99.47 606 6 120.5' 716 5.94 5.60 
132.29 S,2(!1 39 131.13 4,398 33.54 35.12 

177 1 131.13 31 0.24132.29 

132.29 5,384 41 131.13 4,429 33.78 35.12 

116.21 15,182 131 117.50 14,499 123.40 120.60 -------· -------- ------- -------------- ------ 6oz 1 520.00 520 1.00 1.00602.00 
 פנסוונירם

 בעמדי ועדב יסחי יסום גביר הוצאות

 בןקת עוידבם סה•:ץ

 כליל סהייכ

 הרעות'

 יעיוד.י אדם כח תקן בדבר טרפים המועצה בידי איו )1(

8 121.50 1,294 10.65 10.63 

806 173 
116.67 931 

125.49 17,521 140 122.07 16,486 135.05 132.23 

17,521 140 122.07 16,486 135.05 132.23125.49 

 .2006 קתציב אשיור במסרגת 07.06.2006 וכום המועצה ועייי 18.10.2006 ביום נפהים משרד ע"י שאושר אדם כח תקן )2(

 ושתות. כרב תק אחז ' נוסופת ועשת שכר עבוליות גיחל בשל עבקיר %21 של בשעיור אשתקד עלומת השנה הממוצע בכשר העילה )3(

 שייח. א' 97 סכך וסגנן הוקדם המועצה ראש נעוד כשר פהשרי נכלל! 2005 שבשנת כן בשל בעקיר הדחכנים נכשר הירידה )4(
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 כאבול מקומית מועצה

 2ב לח:< לטפוס 4 בסבח>
 Z006 צדבמרב 31 יבםו שנייתסמה לשנה תיצקב פרסי לפי הכשר ודח

 ופשה 2006 יבעוצ Z006 יצקתב

Dרכש לעיותו םרפסםרשתו 66 רכש יולעתו 66 םס•םרשתו רכש לעיותו ספרםרשתו 

 m יללכו הנלהה
(14) - 520 1 506 1 

71 - 1,367 10 1,438 10 

(37) 1 1,210 8 1,173 9 -
zo 1 3,097 19 3,117 20 

 חבנירם

 כילל מנהל

 כיפס מנהל

 וכלילות הנהלה סהייכ

 ממוקיים ישריתום ן

Z3 -
  z2 z 250 zו

(84) - 409 z 325 z 
(142) (1) Z52 2 110 1 

(203) (1) 888 6 685 5 

 רבתואה

 עיר ובנין כתנון

 ציבוירים נסכים

 מקווניים שרויתם סה"כ

 ממלכייתם שריתום

(6) - 186 1 180 1 u811 מנלההח•ן 

(740) (4) 9,295 83 8,555 79 

(14) 1 518 5 504 6 

13 - 313 3 326 3 

(158) - 716 6 558 6 

(905) (3) 11,028 98 10,123 95 

20 - 179 1 199 1 
-
20 

(131) 

-

-

179 - 

1,Z94 

1 

11 

199 

1,163 

1 

11 

u,199) (3) • 16,486 135 15,287 132 

 חינוך

 רתובת

 בריאות

 חוחה

 ממכלתיים שרויתם סהייכ

 םילעפם

 מים

 מעפילם סהייכ

 מלאיםני

 סהונויללכ

 f'Yl ש אלפי 173 סבך ציפויים כולל ל11הנ סחן : •עהרה
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61 

62 

71 

73 

74 

8 

812 

82 

83 
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כאבול מקומית מועצה 
 zלטפוס 5נספח

 Z006בצדמרב  31יבום שנסתיימה לשנה השכר מרכייב התפלגות 

zoos Z006 

51.40% 9,006 53.35% 8,795 

0.68% 119 1.70% 280 

4.60% 806 l .05% 173 
1.49% 261 1.71% 282 

4.86% 852 7.42% l ,223 

15.84% 2,776 13.66% 2,252 

78.88% ___13,8~~ 78.89% 13,005----------· 
3.93% 689 3.70% 610 

8.27% 1,449 8.54% 1,408 

8.92% 1,563 8.87% 1,463 

2l.l2% 3,701 21.11% 3,481 

100.00% 17,521 100.00% 16,486 

Z005 Z006 

17,521 16,486 
(545) 

16,976 16,486 

תלשםו סוג 
מסה'כ'  o/o•יבעוצ מסה'כ'  o/oיבעוצ 

שכר הרפשי כולל משולב שכר 

רשומות -נוספות עשות 

פיטוריו פיצויי 

אחזקתרכב 

פנסהי תשלומי 

נסיעה קצובת טלופן, ביגו,ד הרבאה, -שונים תשלומים 
ועוד 

ושתלומםי שכר  סtך;;כ

מעבדי לאומי ביטוח תשלומי 

השתלמות קרן מעבי,ד גמל קופת 

מעסיקים ומס שכר מס 

נלוות סה"כ 

כללו סח~~ב 

 zלפוטס 1בסנפח השבר  mצוחאלכיו הנ"ל השבר  mהצואביו התאמה 

החודשיים  66דוחות לפי ומשכורות שכר סח"כ 

לחבראח בהפרשה קיטון פחות, 

 2וטלספ  1כספח לפי שכר הוצאות 
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באבול מקומית מועצה 
 2לטפוס 6נספח 


 Z006לשכת כהספי חדוח 


ללכית ארנונה 


חדשים בשלקים למ"ר תעריפים ניתוח 

2004 2005 2006 

תעריף עתריף עתריף עתריף 

משקולל משקולל משקולל מינימםו(•) 

Z6.70 Z6.74 06ו.z Z7.08 

Z6.ZO Z6.17 30.60 Z7.63 

39.50 ** 39.50 •• 34.89 53.17 

15.00 15.00 15.40 

4.1000 3.5690 3.6949 0.0086 

הסקט~ 

מגורים 

ומלאכה תעשייה 

אחרים עסקים 

אחרים נכסים 

(למי')ר פתוסה קרקע 

רבשויות כללית כארנונה המדינה מכשק הסדרים תבקנות שנקבע כפו המינימום תעריף  >·נ
 )Z006בשנת המקומיות 

מחדש מריין  )••(
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 באבול מקומית מועצה
 2 לטפוס 7 נספח

 1005 בשנת היבצעו ליבן 1006 תקצ•ב יבן מהותיים שינויים

 ה סטי הפרש 2005 יבעוצ Z006 יצקתב

 מיסים 11

 כלליים מענקים 19

 העיר ובנין תכנון 23

 הביוב מעפל 74

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים:

 מנהלכללי 61

 מלוות פנחון 64

 העיר בנין ו תכנון 37

 ציובריים נכסים 74

 חינוך 81

 רגליים לא תשלומים 99

%  אפליש"ח

20.97% 1,482 7,066 8,548 

(9.89%) (1,238) 12,512 11,274 

(100.00%) (362) 362 

60.00% 525 875 1,400 

(99.81 %) (5,139) 5,149 10 

(22.23%) (810) 3,643 2,833 

29.82% 552 1,851 2,403 

(37.61 %) (352) 9.16 584 

(23.90%) (271) 1,134 863 

(7.16%) (965) 13,482 12,517 

(58.57%) (7,083) 12,094 5,011 

 תסבלl•ם;

32 




 כאבול מקומית מועצה
 2 לטפוס 8 נספח

 ZOO! בשנת היבצעו לעומת Z006 בשנת היבצעו יבו השואוה

 סטיה הפרש 2005 יכעוצ Z006 יכעוצ

 ש"ח איפל

 תסב!לום:

 מיסים 11

9i כלליים מענקים 

 חכיוך 31

 ביוחב מפעל 74

 תשלוימם:

6i כליל מ;הל 

 כיפס מנחל 62

 תרבואה 71

 העיר ובנין תכנון 73

 צימריים נכסוס 74

 חינוך 81

 רווחת 84

 רגילים לא תשלומים 99

% 

51.12% 3,612 7,066 10,678 

(5.35%) (670) 12,512 11,842 

10.38% 1,143 11,008 12,151 

137.37% 1,202 875 2,077 

(16.74%) (610) 3,643 3,033 

(10.30%) (209) 2,029 1,820 

(16.02%) (202) 1,261 1,059 

21.58% 202 936 1,138 

62.26% 706 1,134 1,840 

4.83°A> 651 13,482 14,133 

9.78% 319 3,262 3,581 

5.23% 633 lZ ,094 lZ ,727 
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 כאבול מקומית מועצה

 2 לטפוס 9 נספח

 %006 בשנת חיבצעו לעומת Z006 בשנת תרגלי חתסצ•ב חשוואת

 ה סיט הפרש Z006 יבעוצ 2006 קתיצב

 אפליש"ח

 תקבילום:

 מיסים 11

 כלליים מענקים 19

 עהיר ובניו תכנון 23

 חינון 31

 הביוב מפעל 47

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלמוים:

 מלוות ערפון 64

 תרבואה 71

 העור בניו ו כתנון 37

 צוובוךים נכסים 74

 חינון 81

 רגילים לא תשלומים 99

% 

24.92% 2,130 10,678 8,548 

5.04% 568 11,842 11,274 

287 287 

11.95% 1,297 12,151 10,854 

48.36% 677 2,077 1,400 

54,330.00% 5,433 5,443 10 

(15.40%) (370) 2,033 2,403 

(17.20%) (220) 1,059 1,279 

94.86% 554 1,138 584 

113.21% 977 1,840 863 

12.91% 1,616 14,133 12,517 

153.98% 7,716 12,727 5,011 
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כאבול מקומית מועצה 
 3לטפוסנ נספח 

ש"ח לאבפי  Z006כהפסיםלשתנ התצקיבפרקי לפי רגלי הלבתי התצקיב לש והתולשימם התקילובם ריבח 

גוערתונ -יססהיפדועם -סיסה 

קעב קעב קעב קעב ףדוע ףדוע ףדוע הצמרבט היבעוצ  2006שבחו היבצעו 3גzנ..zoosדע היבעוצהיצקתב סמ• יצקתהיב הרפק סה'כ"  ובת"ו'יiםמרפס 

תואצוה כהתוסנ תואצוה כהנתוס ג(ןוער! הותואצ כהסנתו השואמר  ,,,.,D'בת'י'

לעמ תונתח תונתח לעמ נוס ורבוט ורבוט נהנתוס תואצוה הכתוסנ תואצוה כהתוסנ תואצוה סוגירם ותפיחם 

 742,8651,495l,IZ6795l,71Z2,290838,Z6409l54839667669lציובריםי נסכים  314

 81400lllzooZ55Z77477477---77--77חנ<רן  11-

-8l4,782163-2,6231,918786,Z1,918-868)(868-1,9962,864תרובת  1-1
11l  91000מ<ם,Z843871l90l901,1331,161Z8-Z813Z1,000971133 

-Z,9713,8506,8566,8564,1264,13310,98210,9897-7-2,868861היבוב מלעפ 459
-------99Z,Zl5--2,215Z,Zl52,215Z,Zl5רגל<ם< אכ  44-
91Z11  16סהייכ,lll9,5799,053נot,1010,54519,88319,598675"")(ZSS1486,5316,762302 

-llll  11,11911,119----12516שנסתייומ בת"רים---ZIO1,6071,607ZIO 

 0t10,5458,7648,479675960)(ZSS384,924155,S91!:,13,5969,5799,05310סהייכנרט  9-9
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 באבול מקומית מועצה
 mוהשתתםיו mתמ•ב דוח

 %006 לשנת בסם• דוח

 mחרש ע'י' שנתנו ותימכות השתתפיוות
 %006 בשנת

הביצעו  התסיצב

בלאיפ'"'  באלפי'"'

 תמיכות

 חנתמד הנוף שם

 מתצסויבם וגופ•ם ער•ם איגדוי

 אש כיכרו א.ע.

 הג"א

 הגליל" "שפלת- ובניה לכתנון המקומית הועדה

 עמרבי גליל ניקוז רשות

 הסביהב לאיכות היחידה

 המקומי השטלון מרכז

 מקצועי לקדיום העמותה

 המועצה עודבי וועד בתקציב השתפתות

 מט"שכרמיאל

 ביתחקשיש

 ספרוט א•רגונ•

 כאובל והפועל מכבי

 מארנונה הנחות לפני תמיכות סה"כ

 מארנוהנ הנחות

 סה'יכ

 mחשתתפיו
 רווחה

 ותמיכות השתתפיוות סה"ב

169 175 
38 26 

541 
27 47 

35 
56 18 
52 42 

101 30 
270 350 

24 25 
1278 748 

265 130 
1543 878 

5139 3848 
6682 4726 

2464 2589 

9146 7315 
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