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 01ףק10שאדי 

דיו> (עררן חשבון רואה 

ופנימית ציבורית ביקורת שני תואר 

SHADY MORKOS 
,, ~~;:·::·11 ::~·· ~: ;·~~~~ 

,;. sH.M~«Certified Public Accountant rAdvocateJ :t11~~י;.i~1~~~1~ו 1•1י~;~:~~ 
G·P~N'' !"~~1J~~~~1"·~1,ג~;.; 

לבכדו 
בוכה עפרה בגי 

החשבונות על והממונה מקומיות בושויות לביקורת בכיו אגף מנהלת 

הפנים משרד 

ירולשים 

 ,.כ.ג

 Z016דבצמבר  31ביום שהסתיימה לשנה כספיים דוחות -כאבלו מקומית מועצה  :הכדור 

ראת  2015ו-  2016בדצמבר  31לימים ייחמועצחיי) (לתלן' כאבול, מקרמית מרעצח של חמצררפים המאזנים את ביקרתי 
תרגיל חבלתי התקצוב של ותשלומים תקבולים ריכוז תקציב, פקרי לפי תרגיל התקצוב של רתשלומים תקבולים ריכרז 
שתסתיימו מחשכים אחת לכל יפתוח לעבודרת דקרן תרגיל חבלתי חרגול, התקציב של רתשלרמ•ם תקברלים ןךוכרז 
אחריותי חמרעצח. וגזבר חמועצח ראש באחרירת חינם אלח כספיים דרחרת כספיים"). "זרחות <לתלן' תאריכים אבותם 

 .ביקורתיעל בהתבססאלח כספיים דוחות על זיעת לחרות חיא 

לחחנורת בהתאם חמתרקנת חמרומנים שיטת בסיס על חרכנו הכספיים חדרחרת הכספיים, לזרחות  1בביאור נאמרו 
המקרמורת חרשרירת רתקנרת מקרמיות ברשרירת כספיים דרחרת עריכת בדבר תפנים במשרד החשבונות על הממרנה 
לשררירת כספי דיווח מסגרת מהוות האמרררת ההנחיות ייהחנחירתיי). כיחד (להלן -1988תשמייחחשבונות), (הנחלת 

מקובלים חשבונאות מכללי תשונה מקומיות 

פעולתו (זרן חשבון רואי כתקנות שנקבעו תקנים לרבות כישראל, מקובלים ביקרות לתקני בהתאם בוקרות• את ערכתי 
מידה להשיג כמטוח ולבצעה הביקורת את לתכןנ ממני נדרש אלח תקנים עלפ-י  .-1973התשלייגשחבון), רואח של 

של מדגמית בדיקת כוללת ביקורת להחניות. בהתאם מהותית מוטעית הצנח הכספיים בדוחות שאיו ביטחון של סכירה 
כהנחיות שנקבעו הכללים יישום של בחינת גם כללח ביקורתי הסכפיים. שבדוחות ובמיעד כסכומים חתרמכרת ראיות 
הכספיים בדרחרת חחצגח נאותות הערכת וכן חמועצח רגזנו חמרעצח ראש ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים רשל 

דעת.ו לחורת נאות בסיס מספקת שביקורתי סברו אנו להנחיות. בהתאם בכללותה 

של הכספי מצנח את המהותיות, הבחינות מכל להנחיות, תאם נחאנרת כאופן משקפים ל חנייהכספיים הדוחות לדעתי' 
מחשכים אחת לכל מפעולותיה רחגירערן חערזף חתשלרמים, התקבולים, ואת  2015ו-  2016בדצמבר  31לימים חמועצח 

 .תאירכיםבאותם שתסתיימו 

חחרברת חיקף לפיר אשר הכספיים לזרחות  1לטוספ 2לנספח חלב תשומת את להפנות הריני דעתו, חררת את לסייג מבלי 
בדצמבר  31לירם חמרעצח של החייבים יתרת מסן  55%כ- מהווים אשר שיית אלפי  14,957כסך מסתכם המסופקים 

למועצת. מלורח חשב מרנה  2016בינואר  01שכירם לערבזח כן כמר  .2016

 .7ZOlבארגרסט  20'תאריך 
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אבבלו מקומית מועצה 

 1טוםסםס' 

ח  11שלאבפי  2016צדבבמר  31ליום מזאן 

ביאור נכיסם 


שוטף ובוש 


 )(א 3ובנקים קופה -נזילים נכסים 


 )(ב 3גנבו שטום מתוקכבות הכנסות 


 )(ג 3מתרקבכים לא תשלומים -חייבים 

31.12.2015 31.12.2016 

2,806 

1,460 
412 

4,676 

1,072 
45 

 2 (1) 25 23סחיירם עןר ניירות 

41702 S,818 

 )ד( 3

 )ה( 3

מתתובצקו בלתי  mקונבםיםון חשעקות

 mמתוצקב mסונבמימוו  mחשעס

ו(א)  3

 2טוספ

חוגיל בתצקיב  mגועונ

חשכה לתחילת נוערן 

געורנרת להקטנת שנתקבלו סכומים 

 nחדרבשנת גרעון (עודף) 

השנה סלוף חרניל בתקציב מצטבר גרעון 

3טרספ שהסתיימו בתב"וים סופיים גועונות 

3טרפס נטו בתב"וים. זמניים גועונות 

 1לטוספ 3נספח

 1לטוספ 2נספח

נוספים נתונים 

חלמחת עומס 

אחרים וםייסם אוכונח בגינ חייבים 

פתוחים חוברת 

לבגיה בהמחאות מכרסים 

.......... .1!~~-5.. 

15,678 
·······--········ 

1,230 . .... -· .. -· ..... . 

13,821................. 

2,655 

(100) 

2,990 

""""" ?!?~.5-

5,545 

(343) 

""""" -~'.2.~~. 

1,498-............... . 

"""""!!~.6-~. 2,603...... --- ....... . 

30,093 30,172 

10,402 10,286 

24,304 
627 

24,931 

26,386 
74 

26,460 
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אבבלו מקומית מועצה 

 1סופסמס• 
ח 11שבלאפי  2016צדבבמר  31ליםו םאזנ 

ינרוא  mחתחיייוב

שטופתו התחיייובתו 

31.1Z.Z015 31.1Z.Z016 

881 Z64 (1) 3 

7,968 9,448 (1! 3 

8,849 9,71Z 

4,461 5,409 5 

4,461 5,409................. 
 ··-------------· 

1,105 l,Z30..... ... ... .... .. ...... -- ........ 

15,678 13,821 ........-... "" ... ................ 


30,093 30,172 

rrc-<""" 

? 

- } 
'2 2 

מחם נפרד בלתי חלק חינם חכספיים לזרחות רחפיורטים חביאורים 

"l' 

בבנקים יתר משיכות 

שולמו שטום מתוקבצות חוצאות 

שוטפות חתחייבויות סחי'כ 

נטו בתב"וים. זמניים עודופים פיתוח  mסונ

פיתוח לבעודות קרן 

 )ט( 3אחוות  mמתקוצבבלתי קונות 

י> 3Jמתצסובות  mקונ

ריאןסאלח חשוות, ראש 

קאסם יראן חשוות' גזבר 
 \a\ן  y::כאבו;מקובנית מעוצה חדוחות' אישור תאריך 

~.~lJ)I;.-נ. 

s 




באבלו מקומית מועצה 
 zסםס'pסו

חתצסיב פריס לפי חכגיל חתצסיב של שלומים mתסבלו•ם	ניכח 

 lח11ש!לאפי  2016צדבבמר  31ביום שנתסיימה לשנה 
תסלםו•ם פלו•ם pת

ן:י:ן ן~צעו ן ~יצקפ rיפאוו קר oחוסם ר oםס -Z0גZ06ג6 -ן:י: ן ן:י: 
ן~יצקפ rיפאוו   Z0ג6

 poרח וסם ר oםס

וב~~·ום םנחלח  6
 Z,9353,4804,075כללי מנחל  61
 1,9632,1452,089כספי מנחל  62
 395353438וביוברן חרצארת  63
 1,0401,0311,093)יכרכ!לובטע מלרות פרעון  64

_3_·~------_3_3?l.~~~______-~!~!?-----· 

ויםים  <tםנ!ב!!נ[ם  7

 Z,9383,406Z,95Zכתוראח  71
 188172280רכיטחרן  mשובי  72
 1,5601,7322,201חעיו רבינו תכנון  73
 1,8961,713Z,155ציבוריים נכסים  74

 465662Zllשונים עירוניים שרותים  76

 Z80178עירוני פיקוח  78

.. ·-----?!!~~-------~·~-ו.. ...-~.~~~~ 
 1!!ם!ב!מי11נ!בפננ 8

 730,80132,14431,965יחנוך  81
 2,6763,1792,453תוכרת  82
 306Z6Z307ירכאות  83
 67,8049,3807,878ח nורר 84
 13010089דת  85

15,56114,ZZ4 
396 

15,47814,016 

_----_?~·~~-8lZ•4.~_~~-----

129 
250156 
636492 
Z4995 

125176 

-?~?·~------919·----------

27,77526,628 
296750 

7,6235,775 

14,600 
6 

12,034 

6-~~!......z 

105 
158 
730 

95 

168 

1-~~~!______ 

727,269 
853 

66,204 

1.g יסיסיםzוןגג!ננ 

ובייסם  11

1z  אנחת

כלליים מנעקים  19
ומיודחים 

 Rי'Dו Dם m!1ני!21.
תכוראח  21

zz  שוביm  רכיטחרן

העיר וכניר תכנון  23

ציבוריים נכסים  24

שרבים עירוניים שרותים  26

מיי~ mונשכמנים  .נ
ח•נרך  31

תוכרת  32

ח nחר 34

-~!~!~~----· ~!-----l.~~~ .!·~~-----1!.. 

9~ 

 190ZZ6193נכסים  93

-~?~·~~-----5.~__-_.~~1----

2445 

 ____ ו.ע_!~~~-

50 
!לג!ם aם .4

ובים  41

570פרעון כרלל iחכירכ ונפלע  97
ובלורת) 

190796193 ............··-·-------· -· .......... 
 ·-----?!~~~-______~~~.o_o_____?l-~•__5_.4רגיילם לפ<ח  99 תול'l/יםם

 62,29268,53665,915סח"כיללב 

123447 

147492 ----------............ 

571115 --------···............ 

68,87962,925 

5 

55........... 

415 ........... 

6Z,Z9Z 

חכ•רכ ונפלע  47

רגיילם מית ת!ל!בו!ם  .5

יללב סחי'כ 

6Z,9Z5 68,879 6Z,Z9Z 
65,915 68,536 6Z,Z9Z 
(Z,990) 343 

לופ•ם pתםח"ב 

תשלום•ם סח"כ 

חדוח פשנת (גרעון) עיחף 
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 באבלו מקומית מועצה

 נ ספוסמס'
 Z016 לשנת הכספי הדוח

 ש"ח בלאפי רגיל הלבתי התצסיב של והתשלומים התסכלוים דיבח

דוחn בשנת ותשלומים תנzבלו•ם

2015 2016 
•1 

 תנzבלו•ם

3,747 
970 

196 
1,850 

10 

2,317 
756 

1,498 

---- --- ---- --.???!~- 4,571 
--------------------· 

5,279 1,650 

1,942 

519 

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

4,111-.--- --------- --- --- 
460 

41,415 48,188 
45,972 51,251 

•z 


(4,557) (3,063) 

48,188 18,943 

51,251 21,546 
(3,063) (2,603) 

904 519 
3,967 3,122 

(3,063) (2,603) 

33,816 

 א.


חממשלח השתתפות 


מוסדות השתתפות 


בעלים השתתפות 


ואחירם עצמיים מקורות 


תרגיל התקציב השתתפות 

 וספי גבערון תב"וים סגירת

 תקבולים סח"כ


תשלומים ב.


חשכת כמשן שבוצעו עבודות 


תכנון 

 לקוברת שתסתיימו מתכ"רים עודפים העברת

 תשלומים סח"כ

 דוחn בשנת עדוף


 nשנn לתחילת שנצברו ותשלומים בלו•םz;ת

תקבולים 


תשלומים 


חשבת לתחילת נטו זמניות יתרות 

 • שנחn לסופ שכצבנו ותשלווa•םתנzכלו•ם נ.
 תקבולים

 תשלומים

 חשבת לסוף נטר זמניות •תורת

 מוככבת' חנ"ל חיםכם

 זמניים מימון עודפי

 זמניים מימון גוערנות

 בפררייקט•ם חשקערת ניכרי לאחר

 הדוח' בשנת שנסגור

7 




אבבלו מקומית מועצה 

 4טופסםס'
פיתוח בעלדותו ובסור רגלי חלבתי חרגי<. בתצסיב וחתשלומים חתלובסים ויבזו 

ש"ח לאבפי  2016צדבבמר  31ביום שנתסיימה לשנה 

התאמה 

הכנסות 

2015 ~ 

62,925 
5,063 
1,749 

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

68,309 
4,571 

999 

7,!879 
----- --- --- -----.

1 
2 

3 

65,905 
5,279 

68,536 
3,592 

4 
5 

71,184 
. . --- ---  -..  . -

(1,447) 

72,128 
-----------------

1,751 

(2,990) 

1,494 

343 
460 

(1,496) 
' --- --- --.-.-.. --  8oנ

49 948 

(1,447) 1,751 

וניל מתקציב 

וגיל בלתי מתקציב 

פיתוח לבערזרת מקרן 

ההכנסות כל סך 

האצותו 

וגיל תקציב 

וגיל בלתי תקציב 

חחראצרת כל ךס 

ואשתקד התקציב בשנת חרצארת על כנסרת nערזף 
התקציב) בשנת הכנסות על הרצאות ערזף 

הלכיל הגרעון הרבב 

הרגיל בתקציב תזרח בשנת  גJוערן)עודף 

וגיל חבלתי בתקציב חזרח בשנת עודף 

פיתוח לעברזרת בקרן גידול 

כללי  גJעורן)ערזף 

8 




באבלו מקומית  מועצה

 4 לסרםס mחתאם
 הנ"ל mליתו הכספיים הדוחות ביו התאמה

ג  : םס• חאתםח
ש"ח Dלאבי•2015  ש"ח לאבם•-2016

6Z,9Z5 

6Z,9Z5 

6,773 
(1,700) 

(10) 

5,063 

1,749 

1,749 

65,915 
(10) 

65,905 

5,279 

5,Z79 

68,879 

(570) 

68,309 

z 

4,571 

4,571 

3 
1,518 
(519) 

999 


4 

68,536 

68,536 

s 

4,111 
(519) 

3,59Z 

 : תרגיל בתקצוב הכנסות כ 11 סח
 פיתרח מקונות חעכורת

 נטר סח"כ

 : םס• אתחםח

 :תרגיל חבלתי כתקציב חכנסות סח"כ
 פיתרח מקוברת העכרות

 הרגיל מחתקציכ חכעוות

 נטר סחי'כ

 םס': חאתםח

 פיתוח לבעודות מקרן תקבולים

 מתכ"ויס חכעוות

 נטו סה"כ


 : םס• חתאםח


 :חוגיל כתקציב חוצאות סח"כ
 לכתו"יס חכעוות

 נטר סחייכ

 חתאםחםס•:

 : וגיל הכלתי כתקציב חוצאות סח"כ
 פיתוח לקוונת חעכוות

 נטר כ 11 סח
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באכלו מקו~בית מועצה 

nאתmpןסpח •4לסp שד

ש"חלאבם•  •2015 ש"ח לאבם•  •2016

6 
1,700 570 

(570) 

(1,700) 

49 

 :'ס!!!ח!!!אתח

פיתוח עלבודות מקרן תשלומים 

רגיל nלתקציבחכערות 

n לתכ"ירס כערות

קודמת שנח פיתרח לעכרדרת כקרן בידול 
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 לובאב מקומית מועצה

 .גzב•זאר

 zoג6 צדנםבר גנ ליםו הכספיים mודלח יבארוים

 לבל• • ג ביאור

 (חנחלת חמקומיות חשרויות תקנות לפי חשבונות חנחלת מערכת בניחול חייבות חמקומיות חרשויות א.

 .1988- תשמייחn, חשבונות)

 .לחלן zבביאור כמפוטר מתוקנתייn המוזמנים ביישיטת נערן חשבונותn הנחלת בתרני רישום ב.

 בהחניות שנקבעו כפי פניס,n כמשח השnברנרת ביקרות על nהממונ הנחיות פי על נערכו כספייסn דוחותn ג.

 לניחול געuח בכל ומפקח אחראי גוף חיותו בתוקף מקומיות, בשרויות כספי ודיווח חשבונות נהלתnל

 מקומית. שורת של חשברנותיח

nדרnרת nב נערכו כספייסnל תאסnנnמ בנושאים מקובלים חשבואנות מכללי חשוכות חנ'יל יותn.ותייס 

 תבייל. nנירתnn פי על נדשר איכר nז שזרח מאחר המזומנים תזרימי על זרח כוללים אינם הכספיים הדוחות .ד

.n	nלשנת תקציב Z016 בתאריך הפנים משרד עייי אושר Zl/06/Z016 6 של בסברסZ,Z9Z שייח. אלפי 

 2810312016 באתריך חמרעצח ידי על אושר חשוות תקציב

 .nלמרעצ מלרוח חשב הפנים משח nמינ Z016 בינואר 01 כיוס	 .ו

 חחשבונא•ת mחדמיני עיסוי •zביאור

nנומינלי בסיס על עורכים דרחרת nבתקני כנדרש מדררחיס בסכומים רלא יסטררי nשל שבראנרת nהישראלי מרסד 
 לשנת עקבי באופן חכספייס דרחרתn בעריכת יושמו אשר שבואניתnn מדינירתn עיקרי בחשבראנות. לתקינת
 ' לתלן מפורטים קודמת

 עובס כבוש 	א.

 ,מימרןn למקור אתסnב רגיל, חלבתי אר תרגיל לתקציב ההראצות זקיפת עס מרחפתרת קבוע נבורש השהקעות
 הדיווח. תקרפרת פני על ביטוי מקבל איונ גביןנ ופחת במאזן כנכס מוצגות ואיןנ

 שנתסבלו הלוואות ב.

 בפועל. קבלתן עס רגיל חבלתי בתקציב כחכנסרת נרשמות הלוואות )1(

 שכן שנצבור), הצמדת ותפשרי ריבית (קרן, המועצה שחבה אורן לזמן ההלוואות יתרת את כולל אינו המאזן )2(
 לטוספ נ (נספח למאזן כנספח מוצב תכספי דוחn לתאריך מלוותn עומס קבלןת, בזמן כנסותnכ נשרמו ההלוואות

(.1 

 בתקציב כתוצאת סילרקין,נזקף לרחרת לפי , תגיע פעררנס שזמן צמדח)n ותפשרי ירבית , קרן <כולל מלרות פעררן )3(

 פבולע. שולמו לא אס גס תרגיל,

 אינו הכספ,י הדוח תאויד לאחר חוא סילוקיו, לוחות לפי פרעוןנ, ושזמן שהצטברו צמדהn והפשרי ריבית הוצאות )4(

 .כהוצאה נרשמות

 .מאזני כסעיף מוצגות מבנקים יתר ומשיכות קצר) (לזמן שעה לצרוך מלרות )5(

)n (6 תזרח. לתאריך עד שנצברו הצמדת ותפשרי ריבית כוללות קצר לזמן לוואות 

 בירבn מפעל הוצאות בסעיף נכלל ביוב גבין מלוות פרעון )7(
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 באבלו מקומית מועצה

 מרנ•טר•תו זכירתו

 של האינטסרים או השרותים לקידום פעילויות המבצעים גבופ•ס לרבות חמועצח, של שונות השקעות מייבצות מוניטר•ות זכויות	 )1(
 וכדר.י לעובדים הלוואות מים, זכויות עירוניים), בתאגידים השקעות (כולל חמועצח

 . התחרותן עם רגיל חבלתי או חרגיל בתקציב כחוצאח נזקפים מוניטריות רכויות רכישת בגין תשלומים )2(

 כדלהלן' חעלרת במחוך במאזן מוצגות מוניטריות זכו•ות )3(

 מתוקצבות. קרנות במומרן השקעות • בנכסים

 מתוקצבות. .קרנות ייבר<ותM בח

 העירוניים. בתאגידים ההשקעה (לחובת) לזכות נזקפים אינם עירוניים תאגידים (הספדו) ברווחי המועצה של חלקה	 )4(

 םצסוב לבת• לםא•	 •ד


מלאי קרן קיימת זה מלאי למימון כמקוו מאזנ.ו לסעיף נזקפות מסויימת, למטרה יעודס טוס למסחן, טוביו רכישת על הוצאות 


חרגול. בתקציב חיוב עייי שנוצרה מוקצב בלתי במחסן 

 בבנק•ם פדסרנרת 	ח.

 . הכספי חדוח לתאריך עד שהצטברו ושעו חצמדח והפרשי ריבית כוללים בבנקים פקדונות

 ע•ררניים לתאגדי•ם חלררארת	 •,

 רושמת ואונח והביוב המים לתאגיד בהלוואות השקעה בספריה ורשמת א•נח חשוות מקומיות, בשרויות הנהוגים לכללים בהתאם
 כגנד מורעדות בהשקעות נשומים הקרן, על הצמדח כולל ההלוואות, קרן החזוי חחלוואות. קרן על הצמדח הפשרי של צבורה

 בופעל. קבלתם עם להכנסות ונושמים מתוקצבת קרן

 סח•ר•ם ערד ניירתו 	ז.

 .חכספי חדוח לתאריך בבוסרה המימוש שוו• לפי מוצגים סחירים ערן ניירות

 חבנסרת ר•שרם 	ח.

 מזומן. בסיס על נשומות והשתתפויות הטל•ם אגורת, ממיסים, הכנסות )!(

 לטופס!). 2 (נספח למאזן כנספח מוצג שנצטבךן) החייבים (•תרת החייבים חשבון מצב על מידע

 מצטבר. סביס על נזקפים חוגיל לתקציב חמירעד•ם אחרים ציבוריים ומגופים ממשלח ממשרדי והשתתפויות מענקים )2(

 .מראש מיסיס .הכנסות כהתחייבויות מוצגות חמאזן תאירך שלאחו לתקופה המתייסחות מראש והכנסות מיסים גביות )3(

 חוג•ל. בתקציב חמתא•ס חכנסח סעיף זיכוי כגנד חמתא•ס בסעיף כהרצאה נשרמו חובה מתשלומי ופטורים חחנות )4(

 חצרארת ר•שום ט.

 .מצטבר בסיס על נשומות ההרצאות )!(

 התשלום. כמרעד ותשלומים תקבולים לדוח נזקפות יותר, מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשר החשבון בשנת ששולמו הרצאות )2(

 לעיל. ני סעיף .ואח מלרות פעוון )3(

 לא חופשה. גבין העזרות עברו לתשלום כמיועדים חמרעצה •די על מזורחים הם בר בחודש נשומים שנתית חרפשח גביר תשלומים )4(
 .)9 ביאור (ראה תשלומה טרם לחופשה התחייבות גבין לחופשה הפשוה נערכה

 לפני לעיל, כאמור העוב,ד פושר בהם במקוים תקציבית. לפנסיה זכאים אשו המועצה עונד• גביר לפיצויים הפשוח נשרמה לא א. )5(

 לתשלום. כמיועדת חמרעצח ידי על מזורחת חיא בו בחושד נשומת לפ•צרייס חחוצאח לפנס•ח, הגיעו

 בקרן חשוות שמפקידה השוטפים חתשלרמ•ם גברבה לפיצויים חוצאה נשומת צוברת, לפנס•ח הזכאים השורת עובדי ב.גבין

 .)9 ביארו .ואח מכוסח שאונח צובות פנסיה גביר ההתחייבויות יתרת פנסוח.

 להיות צריכות אלו תוספות בהס בחודשים נשומות קיבוציים, שכר מהסכמי חנרבערת קודמות, תקופות בניו שכר תוספות	 )6(
 .הסכמים אבותם חקבוע פי על לתשלום מדווחות
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אבבלו מקומיתמועצה 

חשבחח וח•טל• ם•תוח עבבדוות עבל•ם מחשתתםות חבנוסת ו•שום  .י

פיתזח. לבעזדזת לקרן נזקפים תשבחה ומהיטלי פיתוח בבעודות בעלים מהשתתפות תקבולים 

גבין' תרגיל לתקציב סכומים מועברים הפ•תזח מקרונת 
פיתוח. עבזדות למימון שנתקבלו מלוות גבין הדוח בשנת מלוות לפרעון תוצאות  )1(
 .הנסדהמחלקת תוצאות  )2(

הכספיים. בדוחות ביטוי מקבלות איןנ הבעלים השתתפויות גנבו גבינן פיתוח עבןדןת לביצוע חשוות התחייבות 

 mחשעסעל חתשאוח זיסםת  .א•

תרגיל. לתקציב נזקפת פיתוח לעבודות מקרן שמקורן מהשקעזת התשואה  )1(
הרגיל. לתקציב נזקפה תב"רים מעודפי שמקורן מחשקעזת התשואה  )2(
 .וולקרן נזקפת תקציבית פנס•ח ניהול דמי בקרן מהשקעות התשואה  )3(
הרגיל. בתקציב חרצאות•ח במסגרת פיתוח לבעודות בקרן שמקורס מזומנים בעודפי שימוש בגיר רעיונית ריבית וקפח לא חשוות  )4(

בתביירים סופיים  mגרעוניב. 

 .תפניםמשרד אישור בקבלת מותנית תרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון תסתיים, שב•צזעס בתב"ריס סופיים גרעונות סגירת 

סבעיף מוצגים הרגיל, בתקציב המצטבר לגערון לסגירתם תפנים ממשרד אישור התקבל ולא תסתיים שביצועם בתבייר•ס גרעונות 
 .שהסתיימובתב'ירים סופיים גרעוכות 

תצס•ב•ת בםניסח ממעויקסם לעובד•ם נ•חלו דמ•  .ג•

בשנים  2%-ו  2004בשנת משכרס  1%של בשיעור תקציבית, בפנסיה המועסקים מעובדים  ,2004משנת החל שנוכו, ניהזל דמי 
מתןקצבת. לא מיועדת לקרן נזקפו מכן' שלאחר 

"חיעודח"). -(לתלן תקציבית בפנס•ח להשתתפות מרכזית גמל בקופת נפרד בחשבון תופקדו זר למטרת המיזעדת ההשקעה כספי 
 .תכספיהדוח לתאריך עד שחצטבח רווחים כוללת חיעזדח 

לםח•סח חמ•ידניים וא םםוסיסם  חוmב.יי

ניסיון על המבוסס חמרעצח הנחלת שערכת לאומדן בהתאם  1לטוספ 2בנספחבכללן למחיקת ותחובות חמסרפק•ס החוברת סכומי 
קןדמות. שנים שלמסןפק•ס חזנות על והצמדה ריבית חיוב על בנוסף ופטורים החנרת בניכן• חשבתי מחח•זב  10%בשיעור תבער 

 דםווcבוודותוא לחסןו מפתח גוום•  .טו

דעת שיקול להפעיל מסוימים, במקרים חשוות, הנחלת כדרשת לעיל, המתוארת חושות של חחשבראנית המדיניות ביישרם 
אחרים. ממקןךות בנמצא כחכוח שאיכם רהתחייבז•ות נכסים של בספרים לערכם בקשר והחנות לאומדנים בכרגע כרחב חשבונאי 

לחיות עשויות בפועל חתוצאזת כלרוונטיים. החנשבים אחרים ןגורמ•ס העבר כיסיזן על מבוססים תקשורות, וההחנות האומדנים 
אלה. מאזמדנ•ם שוונת 
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אכבלו מקומיתמועצה 
נ ביראו 

חםזאג לעסיפי יוגטים D•3ינאגר

ש"ח לאבם• צדבבםו ננ לינם 

 zoג s zoג 6
ובנסים קופח  •נזילים נכסים א. 

7 7 

 4,2022,661מסחריים בנקים 
1Z8 44Z 

10 Z5 

Z,806 4,676 

Z,806 4,676 

לפיתוחחחקצברת את תנחל מקרמית שורת כי נקבע  ,2010חתש"ע  ,)38מס• (תיקון התקציב יסנדנת לחנק תיקון ע"פ  (2) 
ירפקדר הפיתוח חבשבון הפיתוח). ברן חש(להלן יי' למטרה רוק אן המיועד בנקא,י בתאגיד שייפתח נפרד בנק ברן בחש

תעכיר לא המדינה חחקצנרת. ירעדו שלשמן למטרות רק המקומית השורת את ישמש רחרא נלכד, לפיתוח חחקצנרת כספי 
הכספים  .לפיהןל nרחמנר nרתיקון חררארת לפי שנפתח חפיתרח ברן לחשכמישריו אלא לפיתוח, חקבצרת מקרמית לשרות 
תאמרו. בתיקון שנקבעו תאנים במצטבר מתקיימים אא"כ לעיקול ניתנים יתיר לא תאמרו  nחפיתרבשחבון 

m! n וצבותכנסותpנגבו שטום םת~ ב. 

764876 החינון משרד 

306 חרררחח משח

65 עיקולים 

308212 אשראי כרטיסי חנונת 

01z ג 460,ג,

sגzo Z016 
53 

182 45 

177 

41Z 45 

בקרפרת מזומנים 

דקסיח בנק 

פקדרנרת 

ובנקים קרפח הנזילים הנכסים כל סך 

 g!!!םבצסוי 11~ים gו~!,צ!! •Rםייגיג. 
 )13ביארו (ואח הגליל" "שפלת רבנית לתכנון הרעדה 

רערבדים קבלנים לספקים, יתר תשלומי 

אחרים חייבים 
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אבבלו מקומית מועצה 

מתצסוכות כלתי  mסוככמימוו השעסות 	 •ד

תצקיבית פכסיח ניחלו דמי לכייוס מידעות בקופה חתכעוח 

2015 
3,232 
2,780 

674 
175 
199 

908 

2016 
3,717 
3,0Z4 
l,09Z 

173 
199 

l,Z43 

7,968 9,448 

חשכת לתחילת ותרח 

חשכת במחלן חפקדות 

חשכת ביעודת (חפסד) רווח 

חשכה לסוף יתרה 

מתקוצבות בלתי  mקונבמימון השעקות סה"כ 

מתוסצבות סונות  nבמימחשסעות 

עירוניים תאגדיים 

 )10ביאור (ואח שפערם סובב וביוב מים בתאגיד מניות 

 )10ביאור (ואח שפערם סובב וביוב מים מאתגיד חלואח תחזר 

ח. 

 mאהר mחשעק
מתוקצב מסחן מלאי 

 mמתצקובקונות כמימןו השעקות סה"כ 

יתר  mמשיכבנסים 

מסחריים בנקים 

 .ו

2016 
971 1,105 

IZ3 116 

lli! 

11 9 

1,105 1,230 .... ·- -. -- -.--- --· 

1,105 	 1,230 

2015 ~ 
13,7Zl 13,7Zl 

1,857 

15,578 	 13,721 

100 	 100 

100 	 100 

15,678 	 13,821 

2015 2016 
881 Z64 

881 	 264 

ו !lנ!לושסבם  mמתצסוכומ 11חצו	ז. 

שרותים ונותני קבלנים ספקים, 

לשלם וניכויים עובדים 

שונים וזכאים מוסדרת 

לפרעון המחאות 

 )IZביאור (ואח תלויות להתחייבויות חפשרח 

 )10(בוארו בעיימ שפערם סובב וביוב מים תאגיד 
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אחרות  mמתקןצבבלת•  mסרנ	 •ט

 zo15תקציבית םנט•ח ניהלו דמי בקרן התנעוה 
971 
1Z3 

11 

1,1os 

1,1os 

100 

13,721 
1,857 

15,678 

Z016 
1,105 

116 

9 
1,2oנ ............. --· .. 


1,zoנ 

2016 
100 

13,721 

13,821 

חשכת לתחילת יתרת 
חשכת במחלן מחערבד•ם ניכרי 

תשנה ביעודת (הפסד) רווח 

אחרות מתוצקבות בלת• קרנות סח"ב 

 mמתצסוב mסרנ
מתוקצב בלתי מחסן מלאי 

בע'ימ שפרעם סובב וביוב מים בתאגיד מוניטריות זכריות קרן 

בע'ימ שפערם סובב וביוב מים מתאגיד חלואח תחרו 

 •י

תשכחלתחילת  mב•תרשינויים   .א•

lli! 2016 
100 

100 

100 

גרעון להקטנת סבומ•ם 

גרעון להקטנת מענקים 

השנה לתחילת ביתרה שיניוים סח"ב 

1 
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 אבבלו מקומית מועצה

 4 ביואר

 2016 צדבמבר 3ג ליום הכספיים mודלה יבאורים

 רגילים לא שלומיםmסתלוכים פירטו

 :ו•צעו :ו•ערצ תצק•:ו

2015 2016 2016 
 ש"ח לאפי ש"ח לאפי ח 11 ש לאפי

 רג•ל•ם לא :ולו•םpת

 גוערנרת להקטנת שנתקבלו מענק•ם

 פיתרח מקונות העברה

 מימרן חכנסרת

100 

570 

15 1 15 

115 571 15 

2015 יבצעו 2016 :ו•צעו 2016 תצק•:ו  רג•ל•ם לא תשלום•ם
 ש"ח לאם• ש"ח לאפ• ש"ח לאם•

 געורנות להקטנת שנתקבלו מענקים העבות

 במיסים החנרת

 פנסיה תשלומי

 מבעיד עודב יסחי סיום גביר תשלומים

 קרדמרת שנים בגיר תוצאות

100 

4,916 5,105 5,000 

Z,070 Z,096 Z,003 
7 

8 

 )'( Z7Z 485 z צפריות בלתי הוצאות

7,358 7,701 7,005 

 משפטיות. הרצאות לכל תסכום ZOlS בשנת .ZOll-ZOl4 לתקופת בינריים שרמות היכן Z016 בשנת צפריות בלתי (')תוצאות

17 




לובאב מקומית  מועצה

 5 יברוא
 יפותח תmבניל ורק

 פ•ותח תויחבעל ןרק-5 יברוא

ודובעת למיוםן המיוידעם אחירם, רםקםוחת חתuצי החנת מגארת פיתוח, בבעודות בעלים מתתשהופת רשחחבה, ביוב מחלסי המועצה קתרנלי שרנמים ח,m פי בעלודות קברך  א
 אהל. תקמל•ם לזקרף ניןת אילה ספצייפת תצקיבית m מסג נקהעב לא רעד ח,לכmיפ ·

 !ליעל. אנ! 3 יבראו ליפתוארנחה המיועד אחד בנק לשחמן ספצייפים,פטר בנקים תuשחבבו ואל הרמעצה של שהרטיפם הבנקים תu שחבר עם ביחד הילםuמ בהם שלימשו עד הקרן יפסכ ב.

 הרגיל. לתקציב תu קהר של הקשהעות גבין המקתלבת השתואה את לזקוף הנתu המועהצ ג.

 הפנים. ומשדר השרות מעותצ של אלשיוירם אתחבם תיילם, לבתי תקצייבם למימון מיוידעם תu חקר יפסכ .ד

 התלי. הקתציב כרצלי חm יפ ודמעלת חקןר בסכיפ מרששהי על יעררנית ירבית נזקפת אל .ח

 ' שייח! אב!ליפ חחח שבתנ קהuדת עתu ת לןלה . ו

 •תות
 רבעחח תקילובם

nרבעחח תורכע nסmתורכעח חס'כ'כנ 
 תיםולסם תורכעח רבעחח רבעחח

ףוסל רתית סחייכ
 ירחוcםmלנרק לגןוער תליצקב יצקתםב m קונרנ תליחתל

 שנה
 בתם'ףום nודn בשתנ

 רגלי תורחאו
 בתליי"t'ם קתילובם mםחעקש

 תואצותו mרחא סצםבר רתגלי
 תשנה תלשיםום

4,4121,7491,7491,7001,7004,461 
6014294Z91,030 

66 

1,6461,646 

4 o519519 5נZ 

88 
836836 

1,3605705705705701,360 

4,4611999151911111,5181157015705,4091 

 רקחן שם

 קודמת שנח הסייכ

 שהחבה לטה קןר

 ניסכם ממכירת קרן

 יבוב קןר

 רסיפי בתייירם פדועי קןר

 קuדתאחחת

 ויבוב מים נאת•ד קןר

 גאתמיד ולמרה קןר

 חסייכ

18 



אבבלו מקומית מועצה 

נסרם•ם ב•אור•ם 

הרג•ל בתצס•ב הרווחה משרד נתוני  •6יבארו 


בספו• נרשמו הרווחה משוד באמצעות שנעשו הרווחת תקצ•ב של והתשלומים התקברל•ם של תנתונ•ם 

שנזקפו מהתנונים חלק תוררחת משדו של המחשב  "'עשהופקר מזרחות שתנקבלו נתונים פ• על תחשכונרת 


שתעלו•רת כן  25%-0%שכיועו תמועצת של תמקרבל•ם חתשתתפרת שליועיר בתאתם גולמו תמרעצח לחובת 

ותמועצת. תוווחת משוד ע"י שתואצו  )100%(תתואצותסכום מלוא את משקפות תרגיל בתקציב 

הרג•ל בתצס•ב החינךו משרד נתוני  •ו ביאור 


שכר עבור המועצת את חייב תחינרן משוד בתם סכומים תיתו, ביו כוללים, תחינון תקציבי של התשלומים נתוני 

מוצגים אלו תשלומים מרעצח nשבבעלותהילדים בגני החינון משוד ידי על המועסקות מדינה עובדות גננות של 


 .חינוןפועלות סבע•ף 

ממשלח. ממשרד• הכנסות בסעיף כלולה חגנטת שכר במימון המשרד השתתפות 

והביוב המ•ם .מעפל  8ביאור 

 .)10ביאור (ואח השורת. בבעלות חיצוני לתאגיד חמים מפעל הועבו  8/2009מ הלחא- 
קודמות. משנים חובות גביית גביר חיךנ חמים ממפעל חשוות הכנסות ב- 

מחלה ימי  nוםד•לחוםשה הםרשח צוברת. םניסה בג•ו התחייבויות  •9יבואר 


<ליום ח, 11שאלפי  1,383סלך המאזן לתאריך מסתכמת עובדיה של נצברים חופשה ימי גביר הושרת התחייבות א. 

 .)ח 11שאלפי -20151,171בדצמבר  31


ידי על מכוסח אינה אשו צרבות פנסיה כתאני המועסקים לעובדים פיטוריו פיצויי בגין השורת התחייבות כ. 

 .)ח 11שאלפי  2015-5,244בדצמבר  31<ליום ח  11שאלפי  5,307בסך המאזן לאתריך מסתכמת מיועדות הפקדות 


אלפי  2,099לסך המאזן לאתריך מסתכמת  50גיל שמעל ועבדיה של מחלה ימי בציות גביר הושרת תתחייברת ג. 

 .)ח 11שאלפי  SSS,2015-1בדצמבר  31<ליום ח 11ש

עירוניים ·תאגידים 10אבור 

בע"מ" שפעוםסובב רבירב מים "תאגיד בהקמת תשתתפותח את חמרעצח אישרה  2009במץו  10א.בירם 

ושפעום. מנדא,שבע טבערן,זוזיו,טמוה,כפך אעבלין,בסמת  oמהאזור מקומיות שרויות  7עם תתאגיד),יחד ל(תלן· 

כאשו אש"ח  22,869תמררת לתאגיד נכסים תעבות הסכם על המועצה חתמה  2009במץו  23ב.ביום 

רגילות מכירת  683הקצאת באמצעות למועצה י,שולמו אש"ח  13,721חנ"ל,קוי מהסברס  60%של סך 

מחמרעצח בעילם כהלוואת תישרם ח, 11אש 9,148,קרי תתמווה מסכום  40%ר- מניה לכל  1li!lכנרת 

צמודה הלהראה  .2010יבראו מחודש שנים,חחל  15תרן שורים חושדיים בתשלומיםתותזו ראשו לאתגיד 

 .nתתלראפעורן נרצע לא  31.12.2015לתאריך נכרן  .3%שנתית וריבית לצרכן המחירים למדד 
נוספות, מניות למועצה ותוקצו אלתיג•ת, אבר וכוכב אלמכסוו ביו לתאגי,ד רשויות שתי הצטרפו  2010ב.בשנת 

 .t7.47%וראבתאגיד וחלקת מניות  896לרשות יש המאזן לתאריך שנכון כן 
 .2009אבוגוסט  01מיזם לפעול תלח האתגיד 

משגב עם משותף לביוב שאיבה ,מכון מיםשאיבת מכזן  'חינם לתאגיד מהמועצה הזעבוו אשו תנכסים  .ד

 .איגום וכריכת לביוב שאיבת ומכון 
n תחת הפעילות לעניו היעוכזת לשם אש"ח  669ועד  2011ובשנת אש"ח  668סך על תיאגזד מענק  2010בשנת קיבלת .המזעצה

חקרן יתרת  li!Iאלפי  501בסך קרן בכספי שימוש לאחו זביזב. מים לתאגיד בקרן נשום תסכום  .רמיםלביוב האחראי חיצוני תאגיד 

 •li!Iאלפי  836ךס על  31.12.2016ליום ועמדת 

ימוחזרו  1.7.2013ליום תמועצת של תבירב מלוות לפיו בע"מ דקסית בנק רעם תתאגיד עם לחסדו מרעצח nתגיעח  2013בשנת ר. 

התאגיד. לחובת המלוות פועון יוסב תמחזרו לאחו ומיד 

n 1.1.2016ביום חיח תואשון פעוון. 
חמים תאגיד הלוואות זו nnמלתכנסרת  nתמרעצבספרי ונושם התאגיד ידי על מבוצע תאמרו מתתאויד תבירב מלרות פוערן 

הביוב. מלוות פוערן לכיסיי תוג•ל לתקציב מובער רמשם הפ•תרח/ (בקוברת רחבירב 
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מושבונות שעבדוים -11וטור


 :2010412017מיום חמשכונות מרשם לא;שור בחתאם חמועצח חתמה עליתם וחמשכונות חשעבודים פירוט לחלן 
~ נכס נושא תאר•ד 

90 עתידיתחכנסח כל מרכנתיל בנק  27/02/1995 
99ועתידיות קיימות וכוירת  ערביבנק  16/02/2000 

חכמות מרכזיות בני'ל בזק  02/08/2007

 20-99עתידיות חכנסות דקסיח בנק  2000-2009

 mתליו mחתיחכו•-12וטור 
ורב  •משפטירתבתועות מספר  2016בדצמבר  31ליום נכרן חמועצח כגנד ועומדות ,תלויות חמועצח של חמשפטי חיוץע תנוני פי על 

תחיח חמועצח חשתתפרת בביטוח, מכרסה המועצה גוף נזק בתביעות עובדים. ופיטורי קבלת גבין בעודה ודיני גוף נזק בגין חיכו התביעות 

סך על קיימת (חפשרח ש"ח אלפי  216כ תינו הסיכון של חכספי האומדן ביטוח, בפוליסת השרומה העצמית החשתתפות בגובה 

ש"ח) אלפי  199של

 11חגלילשםלת  11וכנים לתבנוו חעודח ומצואות כמכנתוס חמעוצח של חלסח -13וטור 

 •ח-רעדח)(להלן חגליל" "שפלת ובנית לתכונן הועדה בתקציב בחשתתפרת מחויבת א.חמועצה 
במועצות חארלכרסיח גודל לרעמת במועצת חארכלרסיח לגודל יחסי אבופן חמחרשברת חיוב מסכרת אבמצעות 

 .השבחתוהיטלי בניה אגורת המועצה עברו גרבה ,הרעדה .מגנד הרעדה בתקצוב חמשתתפרת אחוות 
 .בניה מאגורת המרעצח מחכנסרת בתקציבה המרעצח חשתתפרת מכסרת את מקזזת הרעדת 
של חחשברנרת הנהלת לכרטסת בהתאם חרעדח רחרצארת בהכנסות המועצה של חלקח נשרם  2016ב.בשנת 

 nש"אלפי  429אשר אשי'ח  809סך על רפקדרנות בניה השבחח,אגררת היטלי הרעדה ידי על גנבר חכרטסת .עפ"י הועדה 
 .נניח אבגורת הרגיל בתקציב כחכנסה נרשמח ש"ח אלפי  380בסך רחיתרח פיתוח לבעודות לקרן נזקפו 

ניבויים -שומות 14ווטר 

 .412016בחודש חרצאח האחרונה השומה  .2014חמס שנת וכולל עד ניכויים שומרת הוצאו למועצת 
 .אלושרמות גבין וםנ אלפי  485של בסברס חרייבח חמרעצה 

zo 




1 

לוכאכ מקומיתמועצה 
 1סלםוס  zנפסח

 Z016לשנתבהפס< ודהח 
ש"ח לאבפי הבגייה אגף נותני ליפ הושתתפיותו הילסםארנונתו. בגיו חחייבים חשבןו בצם 

 כ11'-סיבגחב nי
חיחיבוםללכל 

חשנחלוסף <תרח  נסו יחבוים סחייכ 
בשנת  mיבגסחיניי 

 nודח
(יפחטג) 

 רכנnוחלוםטפרוים, סחייב 
יקפוסםם וmnבוהנתוח שחרירום

J יפחט!ב

n יובבשנת

 שnחןוב

J (יפטחא

 ירתחלתל<nת
חשנח 

שןוב nשםחסם. 

שתני יחוב ביסס ל!! mשבתnא. 

81.5'1b 1,900 8,345 (1,201)10,245 14,5814,943 1,808 
24.2'1b 6,607 2,111 8,718 2,250196 6,664 

8,014 1,2018,014 313 6,500 
38.8'1b 

--------------- ~.!-!,'~}--_-------- ________~~!,(_)!---- 6_~!!_,_2_--- --- - ---------------- 4:'!_1_.~_1_-- -- -- -.!~~!.~------- -- _,'!}_!'!2---------_ 
36.2'1b 37 21 58 58 

1,657 1,657 86 1,571 
l.2'1b 
~iiiוi.----ioo---- 1J~~_-------------- 21 

------------------11 
1,715 ·--·11-ii ----------------------

86 
--------------------- - -ו------

___________ !..!-~}} 

228 (11)228 11 228 
36.3'1b --------------- _}8,'!'!_~_---------- 1_.~_2!!_----_------'!~!.~ ------------'!~ ----------'-----------_!(_1,!!!' - ------- _2_'!.Y.. ~}1 !..!-!'---------_ 

ארנתח 

לuמירם  1.1 אuרהנ
m רהנחאu1.2 א 

1.3 
 חסייכאuרהנ

z 
2.1 
2.2 

2.3 

4 

42.7'1b 67 50 117 77 40 

4.7'1b 2,283 112 2,395 9 (8) 2,412 
l.4'1b 210 3 213 20 193 

5,457 5,457 5,457 

1_7_ -  - - - •~~! --------- - --------- ------ '  - -- ----- - . '!-- ------- ------~'!. - --- -----

חניהוקנסות חניה  1 

 11 לטnבויב
Oמידמל 12 

----------.,!-(_1~ ------------__ _8,(_1_ ---------~'!.}.'!. __8},(_1!-_ 

Z8.7'1b Z6,460 10,653 37,113 17,330 Z4,9315,148 
28.3'1b 24,931 9,856 34,787 17,422 22,3234,958 
46.2'1b 22,323 19,132 41,455 24,652 21,4034,600 

אתוהנ לחמקיה וחובות מוספיקם חומת 

יבווב יםם  mגא

יםם  mגא

יםם  יnםלחקוnוmביקפוסםםוmnב

הסייכםים 

ויבב תרגא 

חאירם לקיחמה ווחמתוסמפיקםוחמת
חוזר שתני חיוב סבסו על תuשחבוהסייכ 

 ים!!!!רח יחבו ביסס ל!! mשתבnב. 

ליחמקה ווחבות מוספיקםוחמת
דחעפ-מי יחוב בססי לע תuשחברחסייכ 

הודח שבתנ סחייכ 

קודמת שחנ 

קודמות שתניים 

הרחנת בניכרי השתני חםיחרב  10%לשבתסותפ שההנ ליחתלת מסופקים מתmליתרת הכאתם הבער לנייסון בתהאםהשרות הנלהת עשרכה אלמןדבהאתםנקבוע למהקיח והוחברת הסמוקפים החוברת
קודמות. שנים לשמסוקפיםבות mלע  mוהצמ ירבית חיוב על  בסuףוטפוירם 

21 


17 



לובאכ מקומיתמועצה 
א יווסור -1לסםוס  zנפסח

 Z016לשנתהכיפס ודהח 

ש"ח לאביפ היבגיהאגף נתתי ליפ  mרהשתתיופהלסים •mאררנננביו היחייבם חשןוב בצם 

יחובראסנוי חחשןוב  aןשטם. 
החשןוב בשנת יחוב נסוף (יבט)לו יחוב גבין דםצחוחיריבת יחיבו לע ודםצחחירתיב יחויב 

 תוברnיםדוקםתשסוף 

14,581 
2,250 

313 
~!,!!-_________________ 

86 
86 

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

170 
(153) 

17 
-----------------------

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

325 
90 

313 
728 -----------------------

86 
86 

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

13,948138 
2,28726 

1 _~}?- -- ~~- - - - - - - - - - - 
164 

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

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

שתני יחוב ביססלע mחשתב

ארנתח 

לגמוירם אותהנ 
 אuרהנאחרת

ארנונה לחמיקה ווחבות וסמפקים חוובת 
 הסייכאuרהנ

יבווב י«ם mגא

מים למקיחה רוחובת מוסיקפםוחובת 
חסייבםים 

א. 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

2 

2.2 

11 

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

77 

17 
-----------------------

72 

11 
825 

-----------------------
__________________ ~!1 }?.5164 -----------------------

5 

חאירם לקיחמה רוחובת מוסקפים וחובת 
שיתנ יחוב סיסב לע שחבונות סהייכ 

עפי« דח יחוב יסבסלע mחשתב
חניה וקנסות נחיה 

4 

כ. 

1 

> 

(8) 
20 

(8) 
20 

לטחיכרב 

מיזמים 

11 
12 

89 -----------------------
17,330 

84 -----------------------
101 

5 ----------------------------------------------------------------------
16,Z3SI16918ZSI 

חדמעפ-י חיוב סבסי לע שחבונות הס"כ

הסייכ 

zz 




לובאכ מקומיתמועצה 
ב יפסור -1לסםוס  zנפסח

 2016לשנתהנסיפ ודהח 

ש"ח לאביפ הבגייהאגף נותני ליפ  mוהשתתירפהטלים  •mארנונגביר החיייבם חשןוב כצם 

עפמי דח חיבו יסבס לע  mשבתnב. 

99 

ספרויםשנח 

שתפסו 

שנים פרוסים 

 mמיחק

יחמתק 

 וחnובוnnווב

ידובאם 

ם•ןוונ  mnתנו דעות יפ על  mnתנידן  •Dעל mחנח
פירוטם חסייב 

תונתוח שחררוים 
חישןוב nוםש סם. 

-

שנת• חיבו ביסס לע  mחשתבא. 
ראתנח  1

למגוירם חנ uאר 1.1
l.Z ארuהנאn רת

אונרנה חסייכ 

z  יבווב יםסתרגא

שתני יחוב סיסב לע תuשחבוהסייכ 

30 

30 

106 

34 

844,943 344,SZS 
60 

3034... -· ----------~~[_ ------------~,!~_1_________ . _____S,_139, ____________ ----- __ 

196 

______________S,_139 j ___________________ (_______________ ~~( _____________ ~1'!3_1_ 

יבובלטה  11 

 99דחעפ-מי יחוב סבסי לע תuשחבוסהייכ 

 \5,148ו  144\4314,931ו  \30הסייכ 

Z3 



כאכלו מקומיתמועצת 
ג יפטור -1לפוסס  lנחפס 

 Z016לשנתהכפס• ודהח 

ש"ח לאכיפ היבגיה אגף נותני לפ•  mוהשתתיופהלסים  ,mארנונגביו החיייבםחשןמ כצמ

ודחחבשתנ  mגיב סiה"כ יכנiתיפירuם יבגחחשנח ןשםחשחןוב םס. 

שתנייחוב ביסס ל!! mחשנוב א. 

ואנתה 1 
לגמוירם mאuר 7,105 1,240 8,345 1.1 
2,111 241 1,870 m רחנאחu1.2 א 

......................................~!!,!......................................!c'!l!!J.'l:~~J ·~י"····································· חסייכארנרחנ 

ויבוביםםבאתו  l 
21 21 

תרגאםים 2.1 

········································-~~1-········································~~J- - - -
יבובתרגא  2.3 

.........··-.................~!!,!........ ~J.....................!~,!--.............נ!!<'!~"'-......................·-...........  חוזר שתני יחוב יסבס לע תuשחברהסייכ 

עפם•רח יחוב ביסס~mחשנוב ב. 

50 50 נחיהוקנסות חניה  1 

112 112 לטחב•ןב 11 
3 3 מיזמים 12 

........................................~~!...........................................J י~~נ"········································ חדמעפ-י יחוב סבסי על תuשחברחסייכ 

10,653 I 1,5131 9,140 הסייב 

Z4 




באכלו מקומית מועצה 
 ,יפרטו  •1לטפוס  2נספח

 2016לשנת הכספי דהוח 
ש"ח בלאם•  2016צדבבםר  31ליום חייבים יותרות יבגה ודח 

ווים לכלית  nארנונ

2015 2016 2015 2016 

58 6,808 8,472 

1,285 (158) 
(1,244) (1,201) 

72 331 415 
(58) 

72 58··················is· · · ·2·i· 
57 37 

1 

1 

1 

58 37 

20.83% 36.21% 

20.55% 36.21% 


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

 nוארנונמים גכיח נתוני 

•גור•ם Dגב•ת
שנח לתחילת ויאלית פיגורים יתרת 

נוסף זיכוי  /חיוב 

למחיקת וחרבות מסופקים לחרובת חבעוח 
והצמדת ירבית גביר התקופה במחלן חיובים 
חרבות ומחיקת זיכויים פטורים, החגות, 

··חגביה) (פוטנציאל פיגורים יתרת סחייכ  · · ·· · · ·· · · ·· 
 1478 
5,644 

15,084 
315 

150 
(4 890) 

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

-----''=7,~8"'310--) 
.............q"~.3-~)_ 


.............. ~,~~~-
8,472 

20.75% 
73.47% 
52.35% 

1481 
6 047 

16,235 
175 

164 
(5,139) 

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

(8,975) 
............ -'~'!?j}. 


..............~.~~~-
8,507 

19.67% 
78.49% 
55.14% 

פיגוירם גכיר גביח 

קודמות שנים גבין פיגורים יתרת 

מצטבר שוטף תקפות• חיוב 
נוסף זיכוי  /חיוב 

והצמדת ריבית גבין התקופה במחלן חיובים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, החנות, 

הגבית) (פוטנציאל תקופתי חיוב סחייכ 

שוטפת גבית 

כשגנבח  11סה

לתקופת פיגורים יתרת 

חתקופח לסוף גנבו שטום חובות יתרת 

מהפיגוירם בבית  %
מהשוטף בבית  %
מחסחייכ נניח  %

25 



אכבלו מקומית מועצה 
 1לסוםס  3נספח

לםרעח הלמותו חשןוב בצמ 

ח 11שלאבפי  2016צדבבמר  31ליםו 

סח"ב חארתו ב•וב וכ•ס 

רנשארר למעשח שנתקבלו (קרן) חמלררת יתרות 
השנה בתחילת לפעררן 

חדרח בשנת בלבד קרן ע"ח תשלומים -חפות 
חשנח לסוף כלבז) (קרן מלרות יתרת 
 •השכחלסוף שנצבור חקרן על חצמזח הפרשי נוסף· 

הפשרי כולל חשנח לסוף חמלררת עומס כ  11סח
חצמזח(") 

31.12.2014 

11,637 

31.12.2015 

10,861 

31.12.2016 

10,085 

31.12.2016 

2,059 

31.12.2016 

8,026 

31.12.2016 

11,637 
776 

......~g.!~~(
609 

10,861 
776 

.. ... .!g,g?~. 
317 

10,085 
1127 
1.??8•~•••••• 

1,328 

2,059 
776 

••2-~~.••.••••~ 
257 

8,026 
351 

....... ??~,?. ............. 
1,071 

11,470 10,40Z 10,Z86 1,540 8,746 

יזוע). (מזז  2016נובמבר לחודש לצרכן תמחירים למדד בחתאם נעשח חמלוות על ההצמזח חישוב  •

תאגיד על חלה הפרעון חובת חמים ותאגיד חושות לכיו חבנק שביו להסכמים בחתאם אשר ח  11שאלפי  8,746ךסב הלואות כולל  31.12.2016••ליום 
אותן. לפורע חושות על חמים, אתגיד ע'י' תיפרענה לא רחחלררארת במידח חמים. 

חמ!לות כלל פעךרנ סכנם 
 :חזרחבשנת חרגיל בתקציב חמלררת פרערן סכרם 
קרן 

ירבית 

הצמדת 
··סחייכ 

 'zלטופסחתאמח  •••
מלוות פעררן בעסיף 
חבירב מפעלי סבעיף 

חמים מפעל סבעיף 

סח"כ 

 :ךחצמזח)(קרן חמלררת פערון תחזית להלן 

ואשובח שחנ 

שכיח שנח 

שלישית שנה 
רביעית שנה 

חמישית שחנ 

ואילן שישית שחנ 

Z014 zo11 Z016 
776 776 1,127 
197 150 103 
182 167 371 

1,155 1,093 1,601 

1,093 1,031 
570 

1,093 1,601 

1,406 
1,119 

863 
700 
700 

5,498 
10,286 
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-----------------

לובאכ מקומיתמועצה 
 zםוסלס 1כפסח 

ונולש•ם mילובקתם -הרגיל היצקתב לשהבעוצי חmנ•

האצרה רסוג• נהנסה  תוררpםליפ 

ש"ח לאביפ  2016נהספיםלשנת 

יללביםולשם mילlבקתם - יבנחצ nכוס  mיססnהעוציב צקתחיב שיניוים ירוקס יצקתב'וו  pל1ו

ZOlS עםל  תnתננ

62,925 6,587 68,879 62,292 62,292 
65,915 (6,244) 68,536 62,292 621292 
(Z,990) 343 343 

כחנסות 

הרואצת 

החח שבתנ גנוערן! ועדף 

.
חסםייכ % חנחציב כוס  mיםסn:ץ %1םחסנחציב nיצקתחב  mרוקוכליפ כבmnס-ב'  pל1ו

ZOlS עםל  תnתם

 1 ככnnסעציםת
 n 1.125.35% 15,950 1,364 25.05%יבגישיהר 15,892 17,256

0.02% 15 14 
570 0.83% 

1 15 תלוות ובתלי שוונת מירבית, הסנכות 
יפותח מקuרתההרבע 

 nםלשםnםהנכתוס 
מלשמה שמידרשהתתופת

ללכי מנעק

מצטבר נרעון להקטתנ מנעקים 
מיוחידם מנעקים 

מקרחת ליפ הכסנות חסייכ 

1.2 
1.3 

z 

2.1 
2.2 

2.4 
2.5 

570 
25.37% ____________ -~?,! 14 25.88% ___________-?~~,?! ___________-?~,~! 

----------------- --~~!,~!---------- ------------------ -----------------
51.65% 35,574 34,35152.20% 32,844 1,223 

22.23% 13,989 1,028 18.56% 12,784 11,756 

0.16% 100 
3.91% 2,694 2780.04% 27 2,416 

74.63% 74.12%-!'~!,~----------- -?~~,~------------ ------------------ ------------------ ----------,!~-1!~~- - ------ -~~,~~----
100.00'lb 6Z,9ZS 6,601 14 100.00% 68,879 6Z,Z9Z 
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לובאכ מקומיתמועצה 
חוכדש -zלסםוס 1נםסח 

לשיםוס mסתלוב•ס -והג•ל הצקתיב שלהיבעוצ ניתוח 


אצוהה ווסג• כהנסה  mךןקםלפ• 


ש"ח לאביפ  2016הכספ•סלשנת 

%םחסייכ .
 עוציבחנוס  mחסס•%םחסייכ חעוציב תיצקב   נוסחאנnחח

zo15 לעננ תחתונ 

50.02'1& 32,972 1,110 50.68'1& 34,731 33,621 
5.40% 3,558 l נs,o 5.80'11> 3,986 2,606 2 
0.66'11> 438 42 0.52'11> 353 395 3 

23.92'1& 15,764 2,267 20.11'11> 13,781 11,514 4 
16.99'11> 11,198 378 16.76'11> 11,489 11,111 s 

1.20% 792 590 3.79'11> 2,595 2,005 6 
1.66'11> 1,093 561 2.34'11> 1,601 1,040 7 
0.15'1& 100 8 

100.00% 65,915 6,Z86 4Z 100.00'11> 68,536 6Z,Z9Z 
. 

שוכר משוכחת

מיומן! הרצאות(למעט ל mרמאחזקה 
m אצרתמימרן

m אצרתועפתל
ןתחומת שחופתתיות

mפמעיות דחאצרת

מולות וערפן 
מצטבר גוערן להקטתנמענקים  mבעה

אצות mחסייכ 

28 




לובאכ מקומיתמועצה 
 zלספוס zנפסח

הכנתוס עלסות יועידום •ם mש•רליפ התואצו -רהגיל היצקתבשלהיבעוצ ניתוח 

ש"ח לאביפ  Z016הכספים לשתנ  mימדעו לכוית מיתודעו 

תסיטיחנוט ליפ ליפ סס•תו עוציב יצקתב יססתו עוציב יצקתב תואצוח חנכתוסן ו חיצקתב יקרפ 

(גןיער) עףרו יבעוצ יצקתב  (!ועם)תnתם!ועם()תחתם 

מיתודעו והתואצו מחתוסא. 

 )676(17,009()6,333()676(66,3337,009וללכיות ההלהנ  .1
z.  1785()6,576()5,791()918(271,2561,3891337,0477,965וקממיים שיחתים 
 )1,980()9,371(17.391()3.348(3834,32635,6941,36841,71745,065ממלתכיים שיחתים  .3
 )514()(649)135()606(495514792190796מילעפם  .4
 )140(17,130()(6,990)696(599155715567,0057,701תילים יתלב  .5

 )4,0951)30,7351)26,6401)35,65237,8012,14962,29268,5366,2441מיועודת והואצות הכסנות הסייכ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ימדעותו מת• הכנתוס ב. 
 m114,60615,60099414,60615,600994.יבגחישי1
 1.1912,03415,4783,44412,03415,4783,444ללכי<ם מעניקם  .2

-------~,!'~'!---------~~,!'~~--------~_6-.~---------~'~3:.~--------~~.~!'!_--------~~.!~מירעחת לבתי הכנוסת הסייכ 
 6Z,Z9ZI68,87916,58716Z,Z9Z68,53611)(6,Z4434313431חס"כללכי 

יצקתב• יאזןו יא 

 343(גרעןו) דועף נסוהיססח
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לובאכ מקומיתמועצה 
 lלסספו  3נפסח

הפנים משדר מסגרתליפ מיווכן -תרגלי יצקתווב עוציב ודח

 hש"לאביפ  2016רבםצדב 31יבםו שניתסימהלשנה 

%םסחי:ץ lOlS ציבnי נM1  ןונחנ() 111דףחסםיכיי ,,,.,,.
 יצקתב חיניסף 

מחסתו 

15'1& 9,308 856 15'1& 10,456 9,600 
8'1& 4,916 105 7'1& S,105 5,000 
O'I& 15 (Z6/ O'I& Z4 50 
3'1& 1,726 430 2'1& 1,672 1,242 

43'1& 26,996 76 41'1& Z7,978 27,902 
9'1& 5,608 1,093 10'1& 7,209 6,116 
O'I& 240 54 1'1& 387 333 

Z2'1& 13,989 1,028 19'1& 12,784 11,756 
O'I& 27 2,416 4'1& 2,694 Z78 

555 1'1& 570 15 

100'1& ------------~~,~~~-
100 

-----------~!~!?. ·- - ---- - - _6_8.!~?!. ------- ----~~·!-!_Z_ 

------------!~~~%_~_ ------------~!~!!- ·------ ____ !'_•!~- ------------~~·'!-!..%_ 

15'1& 9,597 (660) 14'1& 9,924 9,264 
15'1& 9,656 (1,550) 14'1& 9,536 7,986 

אותהנ 

 )*(אבותהנ החנרת 

םםי  mםיכ

 mירתצעםי
ן uריח.משדר

וחת nnשםדר

יףחאם שמידרם


כ<לל מנעק 


מיוידחם מנעקים 

םירחא  pDתילוב

צמרבט וערגן יוסיכ tbויהסכי 
מצטרב וערגן כלוסיי מנעק 

סנכהות יהס•כ 


חתואצו 


יללכ רכשומוכשרות 
 m<ללכרלרעפת -

32'1& 21,216 (304) 33'1& 22,319 2Z,015 uרכשחין 

16'1& 10,749 (1,039) 14'1& 9,825 8,786 
3'1& 2,159 (146) 4'1& Z,488 Z,342 
9'1& 5,719 (1,430) 10'1& 6,892 5,462 
2'1& 1,093 (561/ 2'1& 1,601 1,040 
1'1& 438 42 1'1& 353 395 
0'1& 27Z (491) 1'1& 493 2 
7'1& 4,916 (105/ 7'1& 5,105 5,000 ,••, 

ן U'חדעפרלת 

ח nוnרכש 

 mוnועפולת 
ולמות וערפן 
ם<ןום 

דחםעפיות 

אבותנה החנות 

. 

100'!& 
------------------ ------------~~ti!.~~-

100 
- -  - - - - - -  - - ~6,~~1- 100'!& 

------------------ -- - - -  - - - - - - _6_8,~~- - - -  - - - - -  - -~~·~?_2_ 

------------~~~~- ----- ------~'~)_ ·-----------~!~~- ------------~~'~z_ 

(Z,990) 343 343 


מצטרב וערגן יוסיכ tbוחס•כי 


מצטרב גוערן לכוסיי מנעק 


וnואצתחסיכי  

 lגJןיניר 111דף

ווטפירם_ מימון החנות דין, פי לע החנות ועדה, הוחנת (*)כולל 

מ<מון הואצות כסעיף נכולל מימון החנות  .ידן יפ עלטפוירם או והוחנת ועדה החנות כולל  )"(
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לובאכ מקומיתמועצה 
א  pלחzלפרסס 4נפסח 

 2016צדבוכם 31יבםו שניתסימה לשנה שכר תואצו mדאם חננותני 
דוקתננשנה  ניחכות שנה 

ממרצעשרכ  .שכרםרםצע 
לעופב אצותשכר mםתבצשםחת לעופב ראצתשכר mמתבצ 

למשרהשלהנרפבלעאלפי סחאדם למשהר שלהנ אליפ לעופב  םשחתnכאדם קתן קתן 

שייח אליפ  )66חוח rvש•לעופב אליפשייח  )66וד!ח  rvש•םםרתעצ חכאםדרשרתי •יררעו דאם חנוסגםושח 

 חיןuעםקתן 143.07 144.07 22,395 155.45 130 20,974 161.74
161.74 242 1 155.45 248 1.60 
161.74 21,Z16 131 155.45 2Z,643 145.67 143.07 

---------i44".26 -·---······2;135· 15 · -·· -·-··-i :יii.os· ---------· 2-,47'i --- ----- -. -i6:96- ··- -- ------i6.96 
144.26 24 0 146.05 11 0.08 
144.26 2,159 15 146.05 2,488 17.04 16.96 

. --------463.ii" -········--2.084" ·- -- -- . -. --. -. · 5· --···-··--467:33· .. --------· 2;iii3 ------------4:sc» ----------·4_50 

תקן  'tכאן uחי
יחנןו סת"כ 

חרחהעםתקן 

קתן  «tt'חרחה 
ח nחס"בחד

קתן עם ביכירם חשםחתיתר 

 467.33יכבירם המשתור•תר חס"כ
·11s13--:ט 

115.27 26 0 130.88 36 0.28 
115.Z7 37 130.88 35.58 36.30-- ---- . -. --~·-Z.I!'!. ----------~,6~_ 

15Z.84 4Z 168.66 40.08 40.80-·---·-----6,~8 ···--------6,759_ 

463.11 Z,084
---------ii5·.21· --·4;2ss· 5 2,103 4.50 4.50 ---------· 4;620 ---------·-35:30· 36-.30-- --- -· · 
 -. -- -----· 
·--···-37 קתן עם אחירם השמחתיתר 

קתן  כt(7'אחירם השמחתיתר 
ירחאם םחשתוריתר חס'נ' 

םחשתור יתר חס'נ' 

-Z00.83 ---------68i-.76 202.78 31,890 157.27 188 158.37חס•:ץ  -- --- - . - . ~,!.43. --------------·i . -···-. --·745:00· ·- ------- . --·745· --- ------· --i:oo
 nכנירם 1,159

132.69 2,070 16 132.57 2,096 15.81 

160.75 205 158.17 Z19.59 200.83 ..... - - - - -34,731_---------------- ---------~2J~2. ---------------- - -- -- ------ -- -- -- ----------------- --------------- 

160.75 3Z,97Z Z05 158.17 34,731 Z19.59 Z00.83 

פניםרירנם 

רג•ל יצקתככירכרנים חס'ב' 

חסייכיללכ 

 :mעחר
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לובאכ מקומיתמועצה 
ב לחק 2לפוסס  4נחפס

 2016צדבבםו 31יבםו שניתס•מחלשנח צקתיבפריס ליפ חשנו ודח 
פחרש נnציב 2016  2016~ב

12 745 1 757 1 
(68) 1,498 8 1,430 8 

רכש  mיולע םסmררפסם  66סרכ mוולע 66סםmרםס• סרכ  mלעיו mםשררפסם 

ללכויות נהלתה 

52 0 1 519 8 1,571 8 

-- ----------!~!_ -----------------_1!. ------------~~~!~- - - - - - - - - - - - - - - - _?!  _3J!5-_!י.

(18) 255 1 237 1 

----------------~~ 
71 

(30) 30 72 
(16) 570 2 554 2 73 
214 671 6 885 6 74 

(280) 280 1 1 

--------------_.°-!
-- --------_.!()~~{ -· --------- ----------_!,!י~-
6 324 1 330 1 

lJ!..~6:. . --- ------ -- -----_()~------- · _ 
8 

811 
(634) (2) 22,319 145 21,685 143 812 
(130) (0) 1,674 12 1,544 12 82 

21 (0) 262 2 283 2 83 
(146) (0) 2,488 17 2,342 17 84 

___________!~!!!!{ ---- .!~!------------ -?~,?~----------- ----- ------ --_-~?! ---- ----~6J-י!.~. 175 

(93) 2,096 16 2,003 16 

(1,110) (2) • 34,731 220 33,621 218 

חבנירם 

לכלי מהנל 
יפסכ מהנל 
ויללכרת החנלה חסייכ 

 יםוpם•םישיתורם ו 

חבתאח 

ן mוטב mשמי

עיר ובנין ן uתכ

ציםריים ניסכם 

עירוני יפקוח 

מקרמיים שחתים הסיכי

םלםיתכ•ם רשיתום
ן uמלהנהיח

ן uיח

רתבות 

ירבאות 

חוחה 

ממלתכיים שחתיםחסייכ 

ילעפםם 

גיםאל<ס 

חס'נ'ללכי 

יחצוניים. אדם כוח שירותי שכרה אל המועהצ  :הרעה 
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מקומיתאבבלו מועצה 
 zלספוס 5נספח

 2016צדבמבר  31ביום שנתסיימה לשנה השבר מרביבי  mהתפלג

sגzo Z016 
 וסגתלוlום

םסח"ב  %יבצעו םסח"ב  %יבצעו 

64.10% 

1.22% 

1.92% 

5.58% 

1.09% 

5.07% 

78.97% . ... --- --- --- -.---- . 

3.79% 

11.36% 

5.88% 

21.03% .--.--.--- --- -.---- 

100.00% 

שכר חפשרי כולל משולב שכר 

שרומות -נוספות שערת 

זקתרכב nא

פנסיה תשלומי 

אשייל 

קצובת טלפון, ביגו,ד הבראה, -שרכים תשלומים 
וערד נסיעה 

ותשלומים שכר ייכ nס

מבעיד לארמי ביטוח תשלומי 

השתלמות קרן מבעי,ד גמל קופת 

מעסיקים רמס שכר מס 

כלרות ייכ nס

סחייככללי 

22,263 

423 

667 

1,937 

377 

1,760 

•••••• _2_~.~-2-~ . 

1,316 

3,945 

2,043 

7,304 .-- . -- -....... . 

34,731 

64.00% 

1.16% 

2.02% 

5.81% 
1.20% 

5.08% 

79.27% .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . . 

3.71% 

11.13% 

5.88% 

21,102 

382 

666 

1,916 
397 

1,674 

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


1,224 

3,671 

1,940 

20.73% 6,835.... --- ...... .. . .. . .. ....... -- . . .. . 

100.00% 32,972 

 zלספוסג כנספח חשבו  mחצואלכיו ל 11חכחשבו  mחצואכיו חתאםח 
 zoג s zoג 6

32,972 34,731 

32,972 34,731 

רשריים 66nnזרחות לפי ומשכורות שכר ייכ nס

 2לטוספ 1נספחלפי שכר הרצאות 
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באבלו מקומית מועצה 
 z1פו  6 ~2םח 2נ


 2016לשנת הכספי הדוח 

לכלית ארנונה 


דחשים כשלסים למ"ר עתריפים ניתוח 

 Z0ג zo 4נ 2016sחקססור 

תעריף תעריף תעריף תעריף 

משלקול משלקול משלקול מינימום(') 

מגורים מבנח 

ומסחר שיררתיס משחים 

ביטוח וחברות בנקים 

מלאכה 

למ"ר תפוסה קקרע 

למ"ר שטח עתיר במפעל תפוסת קקרע 

אחרים נכסוס 

32.80 33.20 33.62 33.35 

65.99 66.80 67.76 65.47 

485.29 485.71 482.86 445.20 

33.47 33.85 34.30 44.19 

5.00 26.04 27.75 0.01 

3.80 3.84 0.00 

4.74 4.76 5.95 

J (2016שבנת המקומיות בשרויות כללית !ארנונה המדינה במשק הסדרים בתקנות שנקבע כפי המינימום תעריף י( 
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מקומיתאבבלו מועצה 
 2<סוםס 7חoנס

 2015בשנת הביצעו לביג  2016תצסיב ביו מהתויים שינויים 

סס•ח רש oח 201s 111ביצ  2016תצקיב 

ש"ח •oלא
 ~~~~~~~--"י'-י""-"~~~~~

 1תסב<ו•ם

% 

(14.14\% (1,982) 14,016 12,034 

(98.88\% (442) 447 5 

(27.98)% (1,140) 4,075 2,935 

(29.12\% (641) 2,201 1,560 

כלליים מענקים  19

חב•רב מפעל  47

תלשוםים: 
כלל• מנחל  61

העיר רבניו ן uתכ 37
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 אבבלו מקומית מועצה
 zלסופס 8 נספה

 2015 בשנת הביצעו לעומת 2016 בשנת הביצוע ביו השואוה

 סס•ה הפרש 2015 ביצעו 2016 יבצעו

 ש"ה לאם•
 תסל!ב•ס:

% 

10.43% 1,462 14,016 15,478 

(60.53)0/o 

32.00% 

(72.48)% 

396.52% 

(14.60)% 

15.38% 

121.31)% 
(20.51\o/o 

213.74% 

29.60% 

19.07% 

(454) 

1,848 

(324) 

456 

(595) 

454 

(469) 
(442) 

451 

726 

1,502 

750 

5,775 

447 

115 

4,075 

2,952 

2,201 
2,155 

211 

2,453 

7,878 

296 

7,623 

123 

571 

3,480 

3,406 

1,732 
1,713 

662 

3,179 

9,380 

 כלליים מענקים 19

 תרבות 32

 nn רוו 34

 ב•ובn מפעל 47

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלום•ס:
 כללי מנחל 61

 nבתרוא 11

 עירn ובניו תכנון 37

 ציבוירים נכסים 74

 שונים עירוניים שרותים 67

 תרבות 82

 nnחו 84
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 בבאלו מקומית מועצה
 2 <סונוס 9 נספח

 2016 בשנת חב•צעו לעומת 2016 בשנת חרג•ל חתצס•ב השוואת

 סס•ח ש חפר 2016 ביעוצ 2016 תיצקב

 ש"ח לאפי
 תסבלו•ם:

% 

28.62o/o 3,444 

(65.30)% (557! 

22.87% 1,419 

3, 706.67°/o 556 

18.57% 545 

15.93% 468 

18.80% 503 

20.19% 1,576 

15,478 12,034 

296 

7,623 

853 

6,204 

571 

3,480 

3,406 

15 

2,935 

2,938 

3,179 

9,380 

2,676 

7,804 

 כלליים מענקים 19

 תוכרת 32

 וררחת 34

 וגילים בלתי תקבולים 5
 תלשםו•ם:

 כללי מנהל 61

 תבוראה 71

 תוכרת 82

 וררחח 84
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 לובאכ מקומית מועצה
 לפוססנ l נםסח

 ש"ח לאביפ 2016 הכפסים לשנת יצקתהב פריק ליפ רגיל הלבית התיצקב לש תהולשומים קתהילובם ריזמ

 m גנונח- חיסס יםדועם " יססח
 בקני קעב בקני בקני ףדוגי ףדוגי יחניף חסצםרב חנnציבZ0נmw 6חנnציבב31.1Z.Z015חנnציבדנ1 <צקתחב ס'D <צקתחיב חפקו חס'ב' בתייירlם רפסם

 תואצוח הננתוס """""ננחmס ןשרג() """"" תוסננח-י קרפ 'בת'<רם

- תחתפ תחתונ- "" וסורב וסחב הנכתוס """"" ננהסתו תואצוח m סננח mוaוח סםירוג ותפיח~  429)429(61429429429 יללכ מנלה 11

 71113103109610910955 חבתתא 11

 731,5001,5001,500 יער ובניו תכנרן 11

 Z790,7491,974186)253(7411,47910,0119,41028563210,29610,042153406 צירבירים ניסכם 61016

 Z1,74925,76423,691123197,Z)2,074(3,62417,79119,6683,821,8139,73523,04721,942717 חןרג< 9716

 8216,77315,0SZ13,9248922,17415,94416,098243901531,1362,0451,8111,217 רתובת 314

 831,1391,1561,139161,1561,1551717יrובאות11

11m841,4681,4531,6642111,6641,664196196 חח 

zoZl41 51-----~;~~- חס•כי,ZSl~-·~-----4,111':_7~-·~------~~!.~~-----~~,~~-----519~~~!~------J170-----~~~{~_----_5,!!'!'_----~;.1!6.נ,ZS6,470 
----------------------------------------------------------------------

 S5,221,2859533,81633,816221 תסנשיימו תבויירס 2121

zozo 43,61 הסיכינוטZ51,25148,1884,111.4,571.21,54618,943519zz603( ג,נ,Z(50123,31525,1701,Z49 
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-----

אבבלו מקומית מועצה 
 mוחשתתיום mתמ•כדוח 

 2016לשנת כסם• דוח 

 mחושע"י שנתנו  mותמ•כהשתתפיוות 
 2016בשנת 

והשתתפיוות  mתמ•כודח 

 2016בלעופ יבצגפ 

 Dש" •Dלאכ

_חתצס•ב 

ש"חלאכם•   בב2!!ת!!םאו חנתמב חגופ שם 

מתבצסן•ם וגונו•ם ער•ם איגדו 

בחגייא שחתתןפת 

מערבי גליל לכבאות ערים אגוד 

עיר לבניו ועדה השתתפות 

מערבי גליל נ•קזו שרות 

וועד בתקציב השתתפות 

המקומי השלטון מרכז חבר דמי 

וארגונ•ם נגפר  •mתרב

והתרבות סחופטר לקידום העמותה 

המתנ"ס בתקציב השתתפות 


אחרות  mחשתתםיו


רווחת 


ארנונח חחנות 

סח"כ 

59 	 65 
82 

1014 951 
131 98 
125 50 
27 	 15 

1356 1261 

300 300 
208 200 

508 	 500 

4520 4350 
5105 5000 

9625 9350 

11489 11,111 
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