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לכנ.וד 

ב.רכה עופרה ג:ג.רת 

החשנ.ובות על והממונה לב.יקורת נ.כיר אגף מבהלת 
הפכים משרז 

ירושלים 

 ,.כ.ג

 2012בדצמבר  31ביום שהסתיימה לשנה כספיים .דוחות כאבול מקומית מועצה הנדון: 

הכוללים המועצה) (להלן: כא:ג.ול מקומית מועצה של המצורפים הכספיים הדוחות את ביקרנו 
לכל והתשלומים התקבולים דוחות ואת  2011:ג.זצמ:ג.ר  31ו·  2012:ג.זצמ:ג.ר  31לימים המאזנים את 
תאריכים. ב.אותם שהסתיימו מהשכים אחת 

חשנ.ון רואי בתקנות שבקנ.עו תקנים לר:ג.ות מקוב.לים, ב.יקורת לתקני ב.התאם ב.יקורתנו את ערכנו 

הפגים. ב.משרד החשב.וכות על הממונה הנחיות לפי וכן  1973•התשל"ג חשנ.ון), רואה של פעולתו (זרך 

ב.משרד החשנ.וגות על הממונה הנחיות פי על כערכו הם הג"ל, הכספיים לדוחות  1ב.נ.אור כאמור 

המוסכמה ב.סיס ועל ."ההנחיות") (להלן מקומיות ב.רשויות כספיים דוחות עריכת נ.דנ.ר הפגים 
לתקינה הישראלי המוסד של חש:ג.וגאות ב.תקני ככדרש מדווחים ב.סכומים ולא ההיסטורית, העלות של 

מקוב.לים. חש:ג.וגאות מכללי חשוכה דווח ב.סיס מהוות האמורות ההנחיות :ג.חש:ג.וגאות. 

לרשויות שבקנ.עו להנחיות ב.התאם כאות, ב.אופן משקפים חכ"ל הכספיים הדוחות לדעתנו, 
ואת  2011:ג.זצמ:ג.ר  31ו·  2012:ג.זצמ:ג.ר  31לימים המועצה של הכספי המצ:ג. את כאמור, מקומיות 

ב.אותם שהסתיימו מחשכים אחת לכל מפעולותיה והעודף והתשלומים חתק:ג.ולים 
תאריכים. 

היקף לפיו הכספיים, לדוחות  1לטופס  2לנספח הלב. תשומת את להפגות חריגו דעתנו, חוות את לסייג מב.לי 
:ג.זצמ:ג.ר  31ליום החיינ.ים יתרות כל מסך  54%כ· ומחווה חבנ אלפי  16,039נ.סך מסתכם המסופקים החונות 

.2012 


ושות' נאסר גימר 

המנקרים החשבון רואי 

2 


Tamra 24930 סמרה Nazareth 16100 
Arahian Bank לשעברערבי בנק מעל  POBoא Zl19 
Main St. 
Te1-Fax: 

ראשירח'  Paulos 6 S 
04-9944976  6571424•04 , 6573013•04 :טלפקסז e:ו

Email:  nasercpa@netvjsion Fax: 04-6559965וו. et.jl:אלקטרונידואר 

נצרת 

חייו 

.ו חשישי פארלוס רח~ 
 :טלי
 :פקס



 כאבול מדוומית מועצה
 חעניינים תוכו

 2012 בדצמבר 31 ליום כספי דוח

 הענינים תוכו

 עמדו

 חמבסרים חחשבכו רואי כחשבנו דיו א.

 כספיים דוחות ב.

 2 מספו-טופס חתקציב פרקי לפי חוגיל חתקציב של כתשלומים תקבולים ויבוז .2
 3 מספו טופס- וגיל חבלתי חתקציב של ותשלומים תקבולים ויבוז .3

 1 לטופס 3 נספח- חשנח לסוף לפועון חמלוכת השנון מצב .2
nחוצא וסוגי הכנסח מקורות לפי כתשלומים תקבולים- חוגיל חתקציב של ביצוע ניתוח .3

 2 לטופס 1 נספה
 מיועדות חכנסות לעומת כיעדים, שירותים לפי חכצאות- חוגיל התקציב של הביצוע ניתוח .4

 2 לטופס 2 נספח- מיועדות כבלתי

s. 2 לטופס 3 נספח- חפנים משוד מסגות לפי ממוין- חוגיל חתקציב של חביצוע ניתוח 
 א חלק 2 לטופס 4 נספח- שבו כהוצאות אדם כוח נתוני ניתוח .6

 ב חלק 2 לטופס 4 נספח- חתקציב פרקי לפי שכך דוח .7

 2 לטופס s נספח- חשכו מרכיבי התפלגות .8
 2 לטופס 6 נספח- תעריפים ניתוח- כללית ארנונה .9

 2 לטופס 7 נספח-2011 בשנת הביצוע לכיו 2012 תקציב ביו מחכתיים שינויים .10
 2 לטופס 8-נספח 2011 בשנת חביצוע לעומת 2012 בשנת ביצוע חשוכאת .11
 2 לטופס 9 נספח-2012 בשנת חביצוע לעומת 2012 בשנת חתקציב חשוכאת .12
 3 לטופס 1 נספח- תקציב פרקי לפי וגיל חבלתי חתקציב של כחתשלומים חתקבולים ויכנו .13

 נכסף מידע ח.

 2012 בשנת חמועצח ידי על שנתנו כתמיכות השתתפויות

2 

 13-4 מספו טופס- מאזן .1

s 
6 

 47-8 מספו טופס- פיתוח לעבודות וקרן וגיל הבלתי חוגיל, התקציב של ותשלומים תקבולים ויבוז .4

 9-17 חכספיים לדוחות ביאורים ג.

 נספחים ד.

 18-22 א,ב,ג,ד) פירוטים (כולל 1 לטופס 2 נספה החייבים השנון מצב .1

23 

24·2S 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
3S 

36 
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כאבול מםומית מועצה 
 lמס' טופס 

ש"ח באלפי  Z01Zבדצמבר  31ליום מאזו 

31.11.1011 31.11.1011 

4,107 2,339 

811 615 
518 1,625 

5,436 4,579 

1,352 3,156 

470 628 

.... " ... ~.6!?.2.~ """" "1.~·?.~~ 

1,350 5,007 
(200) 

(408) (156) 

4,265 

ב•אור טגו 
שוטף רכוש 

 )א( 3ובנקים קופח -נזילים נכסים 

 )ב( 3נגבר שטרם מתוקצבות חכנסזת 

 )ג( 3מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 

)א( 3זמניים ולעדופים פיתוח לעבדוות קונות לכיסו• מיעודות חשקעות 
וגיל•ם בלת• בתקציבים 

 )א(' 3תקצ•ב•ת לפנס•ח מיועדות חשקעות 

 )ד( 3מתוקצבות קרנות במ•מוו חשקעות 

חוג•ל בתקציב גועונות 

חשנח לתחילת גרעון 

 )ט( 3גרעונות לחקטנת שנתקבלו סכומים 

הדוח בשנת עודף 

5,007 4,851········-·------ ... -......... -... 


440 1,374.. -.. -.. -.. -.... .... -.. -......... 


')( 3 בתב"רים סופי גרעון 

חשנח לסוף הרגיל בתקציב מצטבר גרעון 

19,633 31,355 

15,310 13,505 

27,461 

3,386 

30,847 

27,659 

1,968 

19,617 

 3טופסנטו בתב"ו•ם. זמניים גועונות 

נוספים נתונים 

 1לטופס  3נספחחמלוות עומס 

 1לטופס  2נספח אחרים ומ•ס•ם אונונח בג•ג חייבים 

פתוחים חובות 

לגביח בהמחאות מכוסים 

סה"כ 

3 
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כאבול מםומית מועצה 
טופסמס• 

ח  11שבאלם•  2012בדצמבר  31ל•ום מאזן 

31.12.2011 31.12.2012 ~ התחייבויות 

שוטפות התחייביותו 

 )ה( 3בבנקים יתר משיכות 

 )ו( 3שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות 

 )ז( 3מראש והכנסות פקדונות -מתוקצבים לא תקבולים 

שוטפות חתחייכריות סח'יכ 

נטו בתב''רים. זמניים ועדופים פיתוח קונות 

577 

9,013 

945 

9,367 

10,535--------------- 9,367 
·-·-············ 

 s 4,584 1,692פיתוח לעבודות קרן 

1,692 4,584
····-------····· ·····-·········· 

 t(יא 3אחותו מתוקצבות בלתי קונות 

 )ח( 3מתוקצבות קונות 

ס;,בו R~ nו 

478 637 ·-------------- ------·····----
16,928 17,767-.. -......... -.. ................ 


29,633 32,355 

r 
 ,nראשחמועצ

המועצה' גזבר 
הדוחות' אישור תאריך 

r-. / c/' -7 
' 1 

בוקעאיחסן מר 

בואן קאסם מר 

19.06.2013 

:ב םקוווית  n"ונוצ
 J... \)"<'~מחם נפרד בלת• חלק ח•נם חבספיים לדוחות וחפ•רוט•ם חב•אוו•ם 

·~ J llי!l.IS -~ 

4 



כאבול ומית  '1ממועצה 
 zמס•טוםס 

התקציב פוס• לפי הרגיל התקציב של ותשלומים תקבולים ויבוז 

ש"ה) נאלפ•  Z01Zבדצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה 

תשלומים תקבול•ס 

ב•צוע  11ב•צוע  11~קציב ביאיין ו 
ZOIZZOIZZOll 

הםרקושס מסםר  ב•צוע  11ב•צוע  11תקציב rביאיו הםרק ושס מסםר 
ZOIZZOIZZOll 

3,1793,1152,960 
2,2012,2142,188 

470397460 
1,8251,4022,097 

.--..:~~~~..-~'~-----·z_s_.~~~?נ--... 

2,0052,1791,821 
421394438 

1,087112641,164 
1,3561,6901,246 

255388254 

.~~~~~-----·..... ~!!!~. .... ..!:?'~-

719,67323,52619,862 
1,8631,9622,091 

315312286 
66,0776,6626,061 

8817799 

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

.28107 
195106. 

.-241 
114351,4001,415 

.......~~~~=-~~~·~------1-~~~!______ 

4.~~--.~~z.-..... ....~!!'~5,812-.-... . .-.. 

48,69453,75048,602 

וכלל•ות הכחלה  6

כלל• מנחל  61

כספ• מנחל  62
מימון תוצאות  63

ביוב) (למעט מלרות פרערן  64

ומיים z;משרותי;  7

תבוראח  71

וביטחון שמירח  72

תעיר בניר ותכנון  73

ציבוריים נכסים  74

שרכים עירוניים שרותים  76

ממלבםיים שרותים  8

חינוך  81

תרבות  82

בריאות  83

רווחה  84

דת  85

 מםעל•cכ9

מים  91

נכס•ס  93

תחבורה  94

מלוות) פוערן (כולל הביוב מפעל  97

רגילים בלתי תשלומים  99

בללי סה"ב 

 ומ~כנzים!'גי!ים ג. 

ll  11,90011,94111,633מיסיס 
 322אגרות  12
 12160012,85511,586ומיוחדים כלליים מענקים  19

.......2.4.! ~??........~~~~~~=~~~!!..... 
מקומיים שרותים י  2

 1.21תברואה  21
 .20.וביטחון שמירח  22
 465734571תעיר וככין תכנון  23
 100.59ציבוריים נכסים  24
 175124173שרבים עירוניים שרותים  26

741878824 -.-..-..-.-. .-..-..-... .-..--..-.. 
ממלכתיים ~רותים  3.

 717,21021,20217,867חניון  31
 235143600תרבות  32
 604935בריאות  33
 64,2805,2114,300ח nוור 34

.~~.....~:!z26,60522,802 ------------------···· 
מםעל•ס  .4

 200201507מים  41

 1,4651,4211,453חב•וב מפעל  47

.~~~~;_.....1,622.~~!!~----- ... -.. .. 
..-... 4.3203רגילים בלתי תסכולים  5. -.. ..-..-.... . .-.... .....

 48,69453,90649,010בללי ב  11סה

49,010 13,906 48,694 
48,60Z 53,750 48,694 

408 156 

תקבלוים סח"ב 

תשלומים סה"כ 

חדוה בשנת עיחף 

s 




 כאבול מסומית מועצה

 3 מס• טופס
 Z01Z לשנת הכספי חדוה

 ש"ח יoבאל רגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבולים ריכוז

2011 Z01Z 
•1 

•z 


5,605 3,801 

1,057 467 

805 100 

3 

7,470 4,368 

5,484 

200 

4,251 
1,047' 

4 

S,684 S,302 

,ג 786 (934) 

23,157 28,546 
25,383 28,986 
(2,226) (440) 

28,546 31,867 
28,986 33,241 

•3 

(440) (1,374) 

941 707 
1,381 2,081 
(440) (1,374) 

2,081 1,047 )'( 


 הדוח בשנת ותשלומים תסכלוים

 תקבלוים

 הממשלה השתתפות

 מוסדרת השתתפות

 ואחרים עצמיים מקוררת

 שנתקבלו מלרות

 א.

 תקבלוים סח"כ

 תשלומים

 חשכה במשך שברצעו עברדרת

 אחרים תשלומים

 לקוברת שהסתיימו מתניידים עודפים העבות

 ב.

 תשלומים סהייכ

 הדוח בשנת עדוף (גרעון)

 השכח לתחילת שנצברו ותשלומים תקבולים

 תקבולים

 תשלומים

 השכח לתחילת נטר זמניות יתרות

 • השכח לוסף שנצברו ותלשמוים תקבלוים

תקבולים 


תשלומים 


חשנח לסוף נטר זמניות יתרות 


 : כבת מרד הנ"ל היתרה

זמניים מימון עודפי 


זמניים מימון גוערנרת 

 חדרח בשנת שנסגור בפורייקטים השקעות ניכרי לאחו

6 




 באבול מםומית מועצה

 14סמסoטו
 פיתוח לענודות ונקרן רגיל הבלתי הרג•ל, בתקציב והתשלומים התקבולים ריכוז

 ח 11 ש באלפי 2012 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2011 !ill  התאמה

.!!1!ill! 
47,035 

6,665 

4,053 

57,753····-·--·--·-----

51,775 
4,268 

5,119 

61,162··-·····---------

1 
2 

3 

48,542 
5,684 

54,226-------·····-----· 

3,527 

53,750 
5,298 

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

21114 

4 
5 

408 

1,786 

2,194 .................. 

1,333 ......... -...... . 

156 
(934) 

(778) 

2,892 

,נs2 ו 2,114  כלל• עדוף

 רגיל מתקציב

 רגיל בלתי מתקציב

 פיתוח לעבודות מקרן

 תתכבסות כל סך

 הוצאות

 רגיל תקציב

 רגיל בלתי תקציב

 ההצואות כל סך

 התקציב בשבת תוצאות על תכבסות עדוף

 הכללי הגרעוו תרכב

 תרגיל בתקציב חדוח בשנת עודף

 רגיל חבלתי בתקציב חדוח בשנת עודף (גרעון)

 פיתוח לעבודות בקרן גידול

7 



 באבג~ ומית 1212 וג!צמ 2!
 4 לטופס חתאמות

 הנ"ל ליתרות הכספיים הדוחות ניר התאמה

 1 מס': חתאמח

zo1z• ש"ח באלפי •2011 ש"ח באלפי

49,010 53,906 

(1,415) (1,400) 

(560) (731) 

47,035 51,775 

z 

7,470 4,368 

(745) (100) 

(60) 

6,665 4,268 

3 

4,053 5,123 

(4) 

4,053 5,119 

4 

48,602 53,750 

(60) 

48,542 53,750 

5 
S,684 5,302 

(4) 

5,684 S,Z98 

6 
2,720 2,231 

(1,975) (2,131) 

(745) (100) 

 הרגיל' בתקציב הכנסות סהייכ

 ביוב היטל מקרן החזרות- בניכוי

 השבחה היטל מקרן החזרות- בניכוי

 נטו סה"כ

 מס': חתאמח

 הרגיל' חבלתי בתקציב הכנסות סהייכ

 בתכ"וים פיתוח לעבודות חקרן השתתפות . בניכוי

 הוביל התקציב .השתתפות בניכרי

 נטו סה"כ

 מס•; חתאמח

 פיתוח לעבודות מקרן תקבולים

 מתב"ריס העברת

 נטו סה"ב

 מס': חתאמח

 : הרגיל בתקציב הוצאות סה"כ
 וגיל חבלתי בתקציב השתתפות- בניכוי

 נטר סה"כ

 מסי: חתאמח

 : רגיל הבלתי בתקציב הוצאות כ 11 סח

 שהסתיימו וים מתניי עודפים העבות- כניכוי

 נטו סח"כ

 חתאמחמס':

 פיתוח לענודות מקרן תשלזמים

 הרגיל לתקציב העברה

 לתבי'רים העברה

 נטו סה"כ

8 




 כאבול ומית '1 מ מועצה
 1.2 ביאור

 2012 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוהות ביאורים

 חמקומיות הרשויות תקנות לפי חשבונות חנחלת מערכת בניחרל חייבות חמקרמירת חרשרירת

 1988. 'חתשמייח חשבונות) (חנחלת

 כללי •1 באור

 א.

להלן. zבבארו כמפורט חמתוקנתיי המזומנים ביישיטת נערן החשבונות הנחלת נתוני רישום  ב.

 כפי הפנים, במשרד חחשבונות ביקורת על חממונח חנחיות פי על כעוכר חכספיים חדוחות

 אחראי גוף חיותו בתוקף מקומיות, ברשויות כספי ודיווח חשבונות להנחלת בהנחיות שנקבעו

 מקומית. רשות של חשבונותיה לניחול חנוגע בכל ומפקח

 בנושאים מקובלים חשבונאות מכללי השונות חנייל לחנחירת בחתאם נערכו הכספיים הזרחות

 מחרתיים.

 ג.

חנייל. ההנחיות פי על נדרש אינו רה שזרח מאחר חמזרמניס תזרימי על דוח כוללים אינם הכספיים הזרחות  .ד

לדולר' ביחס חשקל של החליפין ובשער לצרכן המחירים במדד השינויים על בתוניס לחלן  ח.

2010 2011 2012 


3.SS 3.8Z .) 7)  בשייה האמריקאי הדולר של החליפין שער

Zll .67 Zl6.Z7 Zl9.80 
 (2.30%) 7.66% (5.99%) השבח במחלן הדולר כירידת) עלית שיערו

2.67% 2. 17°/o---------... -··· -- ··------·-----  ,.... ····-······· ..-1.63% חשנח במחלן חמדן כירידת) עלית שיערו

 ZOIZ.16.01 ביום חמועצח מליאת ידי על אושר 1i!1 אלפי 48,694 סך על ,ZOIZ הכספים לשנת חתקציב 	ו.

 .ZOlZ.06.08 נירם חפנים משרד ידי רעל

 חחשברנאית המדיניות .עיסוי 2 באור

 חמוסן של חשבונאות בתקני כנדרש מדווחים בסכומים ולא היסטורי נומינלי בסיס על ערוכים הדוחות

 הדוחות בעריכת יושמו אשר החשבונאית חמדיניות עיקרי בחשבונאות. לתקינה הישראלי

 לחלן' מפרוטים קודמת לשבח עקבי באופן חכספייס

קבוע רכוש  א.

 רגיל, חבלתי אר הרגיל לתקציב חחרצארת זקיפת עס מופחתות קבוע ברכוש חחשקערת

 חדיררח. תקופות פני על ביטוי מקבל אינו בגינן ופחת במאזן כנכס מוצגות ואינן חמימרן, למקרר בחתאם

שנתקבלו הלוואות  ב.

בפועל' קבלתן עם רגיל חבלתי בתקציב כחכנסות נרשמות חלררארת (1) 

(Z) 

 בנקודות )199( (ממוצע לצרכן חמחיריס מדד

 הצמדה רחפרשי ריבית (קרן, חמרעצח שחבה אורן לזמן חחלרראות יתרת את כולל איכר המאזן

 חכספי חדרה לתאריך המלוות עומס קבלתן' בזמן כהכנסות נרשמו ההלוואות שכן שנצבור),

 .)1 (לטופס (נספח למאזן כנספח מוצג

 סילוקיך, לוחות 'לפי חגיע פרערנס שזמן שער)t חצמדח והפרשי 'ריבית קרן (כולל מלוות פרעון	 )((

 בפועל. שולמו לא אס גם חרגיל, בתקציב כחרצאח נזקף

 חרא סילוקיו' לוחות לפי פרעונן' ושזמן שחצטברו חצמדח וחפרשי ריבית חוצאות	 )4(

 כהרצאה' נרשמות אינן חכספ,י הדוח תאויד לאחר

9 



 כאבול מ"ומית מועצה

 מאזני. כסעיף מוצגות מבנקים יתר ומשיכות קצך) !לזמן שעח לצווך מלוות )51

 חזוח. לתאריך עז שנצברו חצמזח וחפושי ריבית כוללות קצר לזמן הלוואות )6(

 חביוב. מפעל בהוצאות נכלל ביוב בגין המלוות פועון )7(

 מונ•טו•ות זבו•ות ג.

 השרותים לקידום פעילויות חמבצעים בגופים לרבות חמועצח, של שונות השקעות מייצגות מוניטריות זכויות )11
 וכזר.י לעובדים חלוואות מים, זכויות עירוניים), בתאגידים חשקעות (כולל חמועצה של האינטרסים או

 עם רגיל הבלתי או הרגיל בתקציב כהוצאה נזקפים מוניטריות זכויות רכישת בגין תשלומים )2(
 . התהוותן

 כדלהלן' חעלות במחיר במאזן מוצגות מוניטריות זכויות )((

 מתוקצבות. קונות במימון השקעות- בנכסים

 מתוקצבות. קונות- בחתחייבויות

 י העירוניים בתאגידים ההשקעה (לחובת) לזכות נזקפים אינם עירוניים תאגידים (הפסד•) ברווחי המועצה של חלקח )4(

 מוקצב בלת• מלאי .ד

 כמקור מאזני. לסעיף נזקפות מסויימת, למטרה •עודם טרם למחסן, טוביו רכישת על הוצאות
 הרגיל. בתקציב חיוב ע"י שברצוח מוקצב בלתי במחסן מלאי קרן קיימת זה מלאי למימון

 בננסים פןקונות ח.

 י חכספי הדוח לתאריך עד שהצטברו ושעו חצמזח והפרשי ריבית כוללים בבנקים פקדונות

 מים לתאגיד בחלוואות חשסעות י·

 צבירה רושמת אינה וחביוב תמים לתאג•ז בהלוואות השקעה בספריה רושמת א•נח חושות מקומיות, ברשויות הנחוגים לכללים בהתאם
 מתוקצבת קרן כנגד מיועדות בהשקעות נושמים הקרן, על הצמדה 'כולל חחלוואות קרן חחזרי חחלוואות. קרן של הצמדה הפרשי של

 בפועל. קבלתם עם להכנסות ונרשמים

 חכנסות ו•שום ·'
 מזומן. בסיס על נושמות וחשתתפו•ות חטל•ס אגרות, ממיסיס, הכנסות )1(

 לטופס!). 2 (נספח למאזן כנספח מוצג שנצטבוו) החייבים ניתרת החייבים חשבון מצב על מידע

 הרגיל לתקציב המיועדים אחרים ציבוריים ומגופים ממשלח ממשרדי והשתתפויות מענקים )2(

 מצטברי בסיס על נזקפים

 מראש. מיסיס הכנסות- כהתחייבויות מוצגות המאזן תאריך שלאחר לתקופה המתייחסות מראש והכנסות מיסים גביות )3(

 הרגיל. בתקציב המתאים הכנסה סעיף זיכו• כנגד המתאים בסעיף כחוצאח נרשמו חובה מתשלומי ופטורים הנחות )4(

 חוצאות יישום ח.

 מצטברי בסיס על נרשמות חחוצאות )!(

 נזקפות יותר' מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשר החשבון בשנת ששולמו חוצאות	 )2(

 חתשלוס. במועד ותשלומים תקבולים לדוח

 לעיל. ב• סעיף ראה- מלוות פרעון	 )3(

 עובדים משכורות של שוטף תשלום בעת מזומן בסיס על נרשמים שנתית חופשה בגין תשלומים	 )4(

 י חופשה בגין חעדרות עבור

 .)9 באור נראה תשלומה טוס לחופשח חתחייבזת בגין לחופשה הפושח נערכה לא

 בהס במקרים תקציבית. לפנסיח זכאים אשר המועצה עובדי בגין לפיצויים הפרשה נרשמה לא א.

 מרומן. בסיס על לפיצויים התוצאה נשרמת לפניסה, תגיעו לפני לעיל, כאמור תעוב,ד פורש

 השוטפים התשלומים בגובה לפיצויים תוצאה נרשמת צוברת, לפנסיה הזכאים חושות עובדי ב.בגין

 י 9 באור ראה- מכוסח שאינה צוברת פנסיה בגין התחייבויות יתרת י פנסיח בקרן חושות שמפקידה

(S) 
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 כאבול מסומית מועצה

 חשבחח וחיטלי פיתוח בעבדוות בעלים ותaמחשתת חבנסות רישום 	ט.

 פיתוח. לעבודות לקרן נזקפים תשבחת ומהיטלי פיתוח בעבודות בעלים מהשתתפות תקבולים
 בגיר' הרגיל לתקציב סכומים מועברים הפיתוח מקרנות

 פיתוח. עבודות למימון שנתקבלו מלרות בגין תזרח בשנת מלרות לפרערן (!)תוצאות

 חנדסח' מחלקת תוצאות )2(

 מקבלות אינן בעלים השתתפויות נגבר בגינן השתתפויות נגבר בגינן פיתוח עבודות לביצוע הושרת חתחייברירת
 י הכספיים בדוחות ביטוי

 חשסעות על חתשואח זקיפת	 .,

 הרגיל. לתקציב נזקפת פיתוח לעבודות מקרן שמקרון מחשקערת חתשראח

 תרגיל. לתקציב נזקפת תב"רים מעודפי שמקרון מחשקערת חתשראח
 מתוקצבות. חבלתי לקרנות נזקפה אחרות מתוקצבות בלתי בקרנות שמקורן מחשקערת התשואה

 פיתוח לעבודות בקרן שמקורם מזומנים בעודפי שימוש בגין רעיונית ריבית זקפה לא המועצה

 הרגיל. בתקציב הוצאותיה במסגרת

 בתב"רים סופיים גרעובות יא.

 מותנית תרגיל, בתקציב חמצטבר לגרעון תסתיים, שביצועם בתב"רים סופיים גרערנות סגירת

 תפנים. משרד אישור בקבלת

 תרגיל, בתקציב חמצטבר לגרעון לסגירתם הפנים ממשרד אישור תתקבל ולא הסתיים שביצועם בתבי'רים גרעונות

 שהסתיימו' בתב"רים סופיים גרערנרת בסעיף מוצגים

 תסצ•בית נסיחDב חמועססים לעובדים ניחלו דמי 	יב

 משכרם 1% של בשיעור תקציבית, בפנסיה המועסקים מעובדים ,2004 משנת החל שנוכר, ניהול דמי

 מתוקצבת. לא מיועדת לקרן נזקפו מכן, שלאחר בשנים 2%- ו 2004 בשנת
 (להלן תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית גמל בקופת נפרד בחשבון הופקדו זו למטרה חמיועדת חחשקעח כספי

 תכספי. הדוח לתאריך עד שתצטברו רווחים כוללת חיערדח "היעודה").

 למחיסח חמיועדים אר מסופסים חובות 	יג

 הנחלת שערכת לאומדן בחתאם הארנונה, 'לגבי 1 לטופס 2 בנספח נכללו למחיקה והחוברת המסופקים תחובות סכומו
 החייבים. מיתרת 50% ל- בחתאם תשורת, סרגי שאר לגבי בספק. מוטלת שגבייתם ספציפיים חרב סכומי עברו המועצה
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 כאבול מסומית מועצה

 3 ביאור
 המאזו לסעיפי פירוטים •3 באור

 ש"ח באלם• בדצמבר 31 ליום

(1) 

(2) 

 ובנסים קופה • נזילים כ!סים א.

 בקופות מזומנים

 מסחריים בנקים

 המקומי השלטון אוצר בנק

 קצר לזמן פקדונות

 ובנקים קופח הנזילים הנכסים כל סך

 )1( פיתוח לעבודות קרנות לכיסוי מיועדות השקעות בניכוי·

Z011 Z01Z 

7 

5,050 

391 

11 

5,459 

1,352 

7 

4,818 

655 

15 

5,495 

3,156 

4,107 ,% 339 

 י 3 וטופס 5 ביאור ראה

 שייפתח נפרד בנק בחשבון לפיתוח חחקצבות את תנחל מקומית רשות כי נקבע ,2010 התשייע ,)38 מס• (תיקון התקציב יסודות לחוק תיקון עייפ

 חושות את ישמש וחרא בלבד! לפיתוח חחקצבות כספי יופקדו הפיתוח בחשבון הפיתוח). חשבון (לתלן זר, למטרת ורק אן חמירעד בנקאי! בתאגיד

 לפי שנפתח הפיתוח לחשבון כמישריו אלא לפיתוח, הקצבות מקומית לרשות תעביר לא חמדינח ההקצבות. יועדו שלשמן למטרות רק המקומית

 בתיקון שנקבעו תנאים במצטבר מתקיימים כ 11 אא לעיקול ניתנים יחיו לא תאמרו חפיתרח כחשבון הכספים לפותן. רחמנרחל זח תיקון הוראות
 האמור.

 נגבו שטרם צבותz; מתו הבנסוח ב.

 החינון משרד


הרווחת משרד 


עיקולים 


אשראי כרטיסי חברות 

 צב•םz; מתו לא .תשלומים חייבים ג.

 )15 באור (ואת תגליליי "שפלת ובנית לתכנון הועדה

 ועובדים קבלנים לספקים, יתר תשלומי

 צבותz; מתו רנות2 במ•מוג ~ותz; הש ד.


עירוניים תאגידים 


 )10 באור (ואח שפרעם סובב וביוב מים בתאגיד מניות


 )10 באור (ואת שפרעם סובב וביוב מים מתאגיד הלוואה תחזר


מים תיאגוד מענק 

 אחרות השקעות

 מתוקצב מחסן מלאי

Z011 zo1z 

382 73 

329 438 

17 20 

83 84 

811 615 

Z011 zo1z 

340 1,428 

178 197 

518 1,6Z5 

1011 zo1z 

13,721 13,721 
1,770 2,609 

1,337 1,337 

16,SZS 17,667·-------·····------ -..... -.. -....... 


100 100 

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


16,928 17,767  מתוקצבות קרנות במימון השקעות סה"ב
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Z011 Z01Z 
577 

577 

lli! zגzo 
4,570 4,781 
2,491 2,687 

1,087 1,001 
220 271 
645 6Z7 

9,013 	 9,367 

876 
69 

'· 


zגzo 	גגzo 
100 

13,7ZI 
1,770 

1,337 

100 
13,7Zl 

Z,609 
1,337 

16,9Z8 17,767 

lli! 
zoo 

Z01Z 

zoo 

4,265 
(4,Z651 

Z011 	 Z01Z 

478 	 637 

385 478 

213 ZZ6 
(1071 
(131 	 45 

" 


1 

z 


•תר משיכות בנקים 	ח.

 מסחריים בנקים

שולמו שטרם צבות2מתו תוצאות 	ו.

 שרותים ונותני קבלנים ספקים,

 לשלם וניוכיים עובדים

 שונים רובאים מוסדות

 לפירעון המחאות

 )13 באור ראחl תלויות חתחייכויות

 zo גג	 zo גzמראש וחבנסות דונות2פ • צב•ם2מתו לא בלוים2 ת

 ח.

 מראש הכנסות . תפנים משוד

 מראש הכנסות • החינון משוד

מתצשבות רנות2

 מתוקצב בלתי מחסן מלאי

 בע"מ שפועם סובב וביוב מים בתאגיד מוניטריות זכויות קרן

 בע"מ שפרעם סובב וביוב מים לתאגיד חלוואח תחזו

 וביוב מים תיאגוד מענק

גרעןו טנת2[ לח סכומים 	ט.

 גרעון לחקטנת מענקים

 חשנח לתחילת ביתדח שינויים סח"כ

 zo גג zo גz	שהסתיימו בפב"רים סופיים גר~ונות
 חשגח לתחילת יתוח

 )14 ביאור (ואח תרגיל כתקציב חמצטבו לגרעון חעבוח

אחרות ~בות2מתו בלתי רנות2 	יא.

חרכב

 Z% תקציבית פנס<ח ניהול זמי קרן

תנועת

 חשכת לתחילת יתרת

 תשכח במחלן העובדים מן ניכו•

ג) 121 	חשגח בקצבת השתתפות תשלום- פחות

 חשנח של כיעודת חפסד)l רווח

 חשנח לסוף •תרח

ציבית2 ת לפנסיה חמי!!נדת ופח2ג •תדח

478 	 637 

470 	 628 
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 בע"מ גמל מבטחים מנווח חבות בניהול פנסיה קרן
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כאבול מסומית מועצה 

 ג!!!בנ.!
 ZOlZבדצמבר  31ליום הכסםיים לדוחות ב•אור•ם 

ש"ח באלם• רג•ל•ם לא ותשלומים תקבולים פירוט 

 zoגג ביצוע  zoגzביצוע zoגzתקציב
יגיל•ם לא הסבול•ם 

 )'(גרעונות לחקטנת שנתקבלו מענקים 
אחרים תקבולים 

zoo 
3 3 

Z03 3 

 zoגג ביצוע  zoגzביצוע zoגzתקציברגילים לא השלומ•ם 
 )'(גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים חעכרת 
כמיסים חנחות 

פניסה תשלומי 

מעביד עובד יחסי סיום בגין תשלומים 

גמל וקופות חשתלמות לקרנות ריבית 

פעמי חד שכר מענק כגיר לשלם תוצאות מימוש 

צפויות כלתי תוצאות 

 .)ג( 14ביאור (')ואח 

zoo 
4,171 

1,414 

186 

Z7 

(186) 

4,691 

1,653 

83 

107 

4,500 

l,749 

5,81Z 6,534 6,Z49 
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כאבול מסומית מועצה 

פיתוח  mדובעלקרן -sבירוא 

יפתוח,מעדות למימון המיועדים אחרים, וממקוחת צינורות התחנ מאגרת פיתוח, בעבודות בעילם מהשתתפותוהשבחה, ביוב מהלטיהמועצה תקבולי מיםvruיפתוח, לבעודות קברך  א. 

אלה. תקלובים לזקוף ניתן אליה פסציפית תקציבית  mמסג נקבעה לא ועד כל 

עליז)ל. )(א 3בארך (ארה ספצייפים בנקים בשחבוטת ולא המוצעה של שהויפטם הבנקים שחבוטת עם בידח ממחליםבהם שלימוש עד הקרן כספי  ב. 

הוגרל.לתקציב הקרנות של ההשקועת גבין המתקבלתהתשואה אתלזקוף נוהגת המעוצה  ג. 

הפנים.ומשחהשרות מועצת של לאשיורים בהתאם רגילים, בלתי תקצובןם למימון מיועדים הקרמת כיפס  ד
הרג'[ן.התצקיבלצוני יפתוח בעלודות הקרן בסכפי השימושלעעריונית רובות נןרפןת לא  ה. 

=)li!Iאב(ליפ הדוח בשתנ הקרנות עת uתלהןל  ו

יתחר 
תקילובם 

בעהרה הבערתו 
הבערתו הננסתו 

תשלוימם העברתו הבעות ה בעתו
לוסףיתרה סה"כ 

תליחלת 
הבערה 

מתיצקב  mמרקנ
סה"כ 

רחאים  mלקרנלגערןו לתצקיב 
השנה תלשוימם לבת"רים תקלובים מהשעקתו תונביירים בשנתדהרח 

רהתראצר אחרות טצמבר הרגיל רגיל  mאוח~סנה 

הקרן שם 

 2,7201,69Z---4,0537451,975----3594,053קודמת שהנ הסייכ 

 8311,428---1,963100731----2961,963השבחה הטלקרן 
 6-----------6נסכים ממכירת קרן 
 1,4003,146---3,156-1,400----1,3903,156ביוב קרן 
 4------4---4--סרפייlםתבייירם עודיפ קרן 

 S1002,1311--1-2,2314,5841,123---1,69215,11914סהייכ 
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כאבול מסומית מועצה 
נוספים ביאורים 

הרגיל בתסצ•ב הרווחה משרד .נתוני  6ביאור 

נרשמו חרווחח משרד באמצעות שנעשו חרווחח תקציב של והתשלומים חתקבול•ס של חנתונ•ס 


חרווחח. משרד של המחשב עייי שחופקו מדוחות שנתקבלו כתוניס פי על חחשבונות בספר• 


בשיעור חמועצח של חמקובליס חחשתתפות לשיעור• בחתאס גולמו חמועצח לחובת שנזקפו מחנתוניס חלק 

0%·Z5%  וחמועצח חרווחח משרד עייי שהוצאו  )100%(ההוצאותסכום מלוא את משקפות חרגיל בתקציב שחעלויות כן


הרגיל בתסצ•ב הח•נת משרד .נתוני ו ביאור 

שכר עבור חמועצח את חייב החינון משרד בחס סכומים חית,ן ביו כוללים, חח•נון תקציבי של חתשלומיס נתוני 

חמועצח. שבבעלות חילדיס בגני חחינון משרד ידי על המועסקות מדינה, עובדות גננות  יiנל
ממשלח ממשרדי נסות חבבסעיף כלולה כנות חגשכר במימון רד חמשחשתתפות  .חינוןפעולות בסעיף מוצגים אלח תשלומים 

המים מפעל  •8ביאור

 .)10ביאור ראח Jנפרדעירוני לתאגיד חמים מפעל ניהול חועבר  ,Z009באוגוסט  01כיוס א. 
 .חיצוניכספק חעירוני מהתאגיד חמים את רוכשת המועצה חדוח, בשנת ב. 

מחלה ימי ופדיון לחופשה הפרשה צוברת. פנסיה בניו התחייבויות  •9ביאור 

 •ZOllבדצמבר  31ליוס Jאשייח 876לסך חמאזן לתאריך מסתכמת עובדח של נצברים חופשח ימי בגין חמועצח חתחייבות א. 
אשייח).  954

מיועדות הפקדות ידי על מכוסח אינח אשר צוברת פנסיח בתנאי חמועסקיס לעובדיח פיטוריו פיצויי בגין חמועצח חתחייבות ב. 

אשייח).  ZOll • 3,197בדצמבר  31(ליום אשייח  3,557בסך חמאון לתאריך מסתכמת 

 31(ליום אש"ח  597לסך המאזן לתאריך מתסכמת  50גיל שמעלעובדיה של מלהח ימי צבירת בגין המועצה התחייבות ג. 
אשייח).  ZOll • 516בדצמבר 

עירוניים תאגידים  •10ביאור 

בעיימיי שפרעם סובב וביוב מ•ס ייתאג•ד בחקמת חשתתפותח את חמועצח אישרח  ,2009במרץ  10כיוס א. 

ושפרעם שעב מבוא, כפר טמרח, זרזיר, טבעון, בסמת אעבלין, מחאיווך, מקומיות רשויות  7עס יחד -התאגיד),(להלן 

כאשר אשייח  ZZ,689תמורת לתאגיד נכסוס חעברת חסכם על המועצח חתמח  ,Z009במרץ  Z3כיוס ב. 

רגילות מניות  683הקצאת באמצעות למועצה ישולמו אשייח,  13,7ZIקרו הנייל, מהסכום  60%של סך 

מחמועצח בעלים כחלוואת תירשם אשייח,  9,148קר• חתמורח, מסברס  40%ו- מניח לכל עיינ  1ם1rבנות 

צמודח חחלוואח  .ZOIOינואר מחודש חחל שכיס,  15תוך שווים חודשיים בתשלומים תוחזר ואשר לתאגיד 

חחלוואת. פרעון בוצע טוס המאזן, לתאריך נכון  .3%של.שנתית וריבית לצרכן המחירים למדד 

של העצמי חחון  .Z009כאוגוסט  01מיום לפעול החל התאגיד  .6.83%חיכו בתאגיד חמועצה של חלקח 	ג. 

של בסך חמצטברת ההפסדים ויתרת אשייח  138,636בסך מסתכם  ,ZOllבדצמבר  31ליום חתאגיד 

 .ZOlZבדצמבר  31ליום מבוקרים כספיים דוחות התאגיד בידי אין אשייח.  26,918

משגב עס משותף לביוב שאיבה מכון מיס, שאיבת מכון חינם' לתאגיד מחמועצח חועברו אשר חנכסיס 	.ד 

אינוס. וברינת לביוב שאוכח ומכון 

לשס אשייח  669ערד  ZOllובשנת אשייח  668סך על תיאגרו מענק  ZOlOבשנת קיבלה חמועצח 	ח. 

בחשבונות נרשם חתאגרד מענק ומים. לביוב חאחראי חיצוני תאגיד תחת הפעילות לענייו חיערכות 

מתוקצבות. וקרנות השקעות של מקבילים 

אשייח  ll,33Zסך על עומדת  ,ZOlZבדצמבר  31ליום צמרדח) ריבית (כולל חצמודה החלרואח יתרת 	 .ו

אשייח.  1,153שלבסך מסתכם חצמודח חריבית חלק כאשר 

הפירעון את ושמח חמועצח חסילרקון. ללוח בחתאס חחלוואח את פרע לא חתאגיד  ,ZOlZבשנת  .ו

של חסילוקין ללוח בחתאס הצמדה) והפרשי ריבית (קר.ן אשייח  839של בסך  ZOlZשנת שלהמיועד 

מתוקצבת. קרן כגנד לחשקעח חחלוראה 
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 כאבול ומית '1 מ מועצה

 שניתנו .ערבויות 11 ביאור

 חמאזן)' לתאריך (כתוקף חמאזן לתאריך משרערכיס כשחס שניתנו חערכרירת סכומי פירוט להלן

 סיום חאריז בות חער סכום מתן תאריך נוחן חבנק בגינו חמוטב

ערבות n n11 באש הערבות הערבות חערבות ניתנח

 11.05.2010811.05.2013 כע"מ מרכנתיל כנק חמשפט כית

 ומשכונות שעבדוים •1Z ביאור

 מיום המשכונות מרשם לאישור כחתאס nחמועצ חתמח עליחס וחמשכרנרת השעבודים פירוט לחלן

 כנקיס' לפי מרוכז ,03.04.2013 מירס

 שנים ס כ נ נושא חאריב

90 

99 

99 

סרג או מיו מכל עתידית הכנסח כל כע"מ דיסקונט מרכנתיל כנק 27.02.1995 

גוף מכל למועצה ועתידיות קיימות זכויות כע"מ ישראלי ערכי כנק 16.02.2000 

ספר לכתי חכמות מרכזיות כע"מ בינלאומי כזק 02.08.2007 

 20-99 עתידית הכנסה כל על משכונות כעיימ ישראל דקסיה כנק 2000-2009

 תלויות .חתחייבויוח 13 ביאור

 לחלן' כמפרוט תסתכמו חמועצח של התלויות ההתחייבויות חכספייס חדרחרת לתאריך

 2012 בדצמבר 31 ליום נכרן המועצה כנגד ועומדות תלויות חמועצח, של חמשפטי חירץע נתוני פי על

 נזיקין, 'חוזים, בתחומי אשיית 1,952 בכ- המסתכמות ביטוח, פוליסות של הכיסוי בתחם שאינן תביעות,

 627 בסך חפרשח הכספיים בדוחות נכללח חמרעצח, של משפטי חיועץ חערכת על בהתבסס עבודת. דיני

 הני'ל. התביעות בשל אשי'ח

 חבראח תוכניח •14 ביאור

 כולל בספריה חנצבר חגירעון לכיסוי הבראה הסדר על הפנים משרד עם חמועצח חתמח ,01.08.2007 נירם א.

 המועצה. במליאת אושר החסדר ואילן. 2007 משנת תקציבי ולאיזון שחסתיימו בתב"ריס חסופי חגירעון

 כן, כמר אש"ח. 734 בסך שהסתיימו חסופייס בתב"ריס הנצבר חגירערן לכיסיי מענק נתקבל ,2009 בשנת 	ב.

 אש"ח. 1,500 סך על מלווה נתקבל

 שהסתיימו הסופיים בתבייריס הנצבר הגירעון חועכר חבראח, בהסדר המועצה עמידת עקב ,2011 בשנת ג"

 לחקטנת הפנים ממשרד מענק נתקבל כן, כמו השנה. לתחילת הרגיל בתקציב לגירעון אש'יח 4,265 סך על

 אש"ח. 200 סך על הנצבר חגירערן

 תקציבי ביועץ וחרחלף למועצח מלווה חשב מינוי בוטל תקציבי, לאיזון חמועצח חגעת ועקב 01.01.2012 נירם 	.ד

 .31.12.2013 עד הקודם, במקום תקציבית, יועצת מונתח ,01.01.2013 כיוס .31.12.2012 לירס עד מונח אשר

 חגליל" "שפלת ובנייח לתכנוו nחעוד והוצאות בחכנסות nמעוצn של חלסח •15 ביאור

 "הועדה"),- (לחלן הגליל'י יישפלת ובנייה לתכנון מקומית חועדח בתקציב בחשתתפרת מחוייבת המועצה א.

 כמועצות האוכלוסיה גודל לערמת כמועצח חאוכלרסיח לגודל יחסי כאופן חמחרשכות חירכ מכסרת כאמצעות

 חשכחח. והיטלי כניח אגורת חמרעצת עכור גרכח חועדח מנג,ד תועדת. כתקציב המשתתפות אחרות

 השכחח תיטלי .כניח מאגרות חמועצח מהכנסות כתקציבה המרעצח חשתתפרת מכסות את מקזזת חועדח

 עכרדרת לכיצוע עד חמועצח לזכות כרעדח ומוחזקים מקוזזים אינם חרעדה, ידי עלי חגנכיס המועצה של

 י המועצה ידי על הפיתוח

 של המבוקר הכספי לדוח כחתאס תועדת וחרצאות כחכנסרת חמועצח של חלקח נרשם ,2012 כשנת 	כ.

 על כגגו אשר חנ"ל מחכספיס אש"ח. 1,963 סך על השכחח היטלי הועדה ידי על גנכו כחתאס, חועדח.

 אש"ח. 731 של סך למרעצח חועכר חועדח, ידי

 ניכויים שרמת •16 ביאור

 רחתייחסח 2010 כשנת חוצאה חאחרונח חשומח .2009 המס שנת רכרלל עד ניכויים שומות הוצאו למועצח

 אשיית. 127 סך שילמח חמועצח לפיח כולל, 2009 עד 2007 לשנים
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כאבול מקומית מועצה 
 1לוטפס ן נספח 

 ZOlZלשכת הכספי ודהח 
 nש"לאבפי הבגייה אגף תנוני לפי והשתתופיות הטלים ראנונות. גביו החיייבם חשםו צמב 

 %ב גביה יחס 
החיוביםלכלל 

השנהלוסף יתרה
בשנת בגיתו סה"כ

דהוח 
נוס חיויבם סהייכ 

ומ ל בעהרה
םסןפיקם  ןnתרב

פטרוים, סהייכ 

והנחתו שחררוים 

חירבבשנת 

החשבןו 

לתחילת יתרה 
השנה 

ג)(<פרוט  )ב(<פחט  (פ<חטא) החשןמשם  םס. 

97.8% 
-
-

30.1% ----------------
11.7% 

-
6.2% ----------------17.2% 

42911,3754,6912967,4097,ZSO159 
5,5401,489--7,029-7,029 
8,981955-(296)9,640-9,640 

~~---···c9.~~....-~!~~~- -----------!!!!.~~!---------------------~!~!~~~~~'!----······816,8~__ --------------------------
67471-4779293699 
67571-(47)699-699 

142 !~-·~--------------1,491931,398 ····--···-------6---------------....·128 -----------------. -----------------------~.. -..i06"--.---..--
109-1322 

שתני יחוב בסיסעל חשבונתו 

ארנונה 

למגורים,"", ארנוהנ 

אחרת(**) אתוהנ 

הנ uארלמיחקה ווחבות מוספקים חובות 

סהייכארונהנ 

יבווב מיםאגרת

מים אגרת 

מים למיחקה ווחתוב מסיקפום וחתוב 

סהייכמים 

ביוב אגרת 

.א 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

ן 

2.1 
z.z 

2.3 

106-
18,43828.5% -------------------------------------~ 

-
?~!!______________ 

-(13)106 

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

10910 

1~_.•5.?~_-....--·1:_~~~-,~ ..___________ 

אחירם למקיחה וחובות מסופקים חובות 

וחזר("'} שתני חיוב סביס לע שחבונות הסייכ 

4 

2.7% 
37.1% 
9.7% 

30.0% 
-

22.2% ----------------

36 
5,342 

168 
49 

S,594 

----..?~!.!!.--.---· 

1 
3,156 

18 
Zl 
-

- - - - - - - - - - - - - - ~!~~~ ---

137 
1,5778,498 

10186 
1170 

(1,59915,594 
-•• ~!~~-8~ -------------------

3-
(Z)-

7-

19 
Z8-

55- ---------------------------

33 
6,923 

169 
40 

7,165 
1:_~~-.~___________ 

עפמי דח יחוב ביססלע חשתברת
ך uעצמיותיח

ביוב הטל

מים מדי 

אשפה ופןנו 

למחיקה רוחבות מסוקפים וחבות 

חד-עפמי יחוב ביסס לעשחבוונת הסייכ 

.ב 

4 
11 
12 
15 
17 

Z6.3% 
Z5.5% 
ZZ•4% 

Z9,6Z7 
30,847 
35,105 

10,561 

10,571 
10,159 

40,188 

41,418 
45,Z64 

---
4,691 

4,171 
4,436 

14,03Z 

10,484 
11,509 

30,847 

35,105 
38,191 

דהוח בשנת סהי'כ 

קדומת שנה 

 mדוקמ שנתיים 

השהנ. סלוף החרמת מיתרת 50%לפי וחשבו סמוקפים, החובות יתר ספצייפ. אומדן לפי חושבה ארונהנ, בניו הסמופקיםהוחובת יתרת  )*(
אחרת  mאתוגביית תנונר לבין מגורים ארונהנ גביית תנוני בין להפריד ניןת לא  ,ru 2012בש  )**(
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---

-- -

--

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

כאבו~ _ז,נקומית _~ועצה 
א ייפרוט -1לטופס  2נספח

ZOlZ לשנת הכספי הדוח 

ש"ח בלאפי היבגיה אגף נתוני לפי והשתתפיותו הלטים ארנונתו, בגין החייבים חשובן מצב 

ו גבין הוצדמהריבית חיבוי לע הודמצהרייבת חיובי ראשנוי חיוב ו 

החשמן בשנת חיוב נסוף (ביט)לו יחוב 

f-----~----------~-----~ימ~חוב~ השטוף 

-~---------.-· -·- --·

---~l~l,cl=8=l+-----------'(=ll~)+---------'493
11,581 70 


955 955 

13,819 _________ ____ (11) 1

1 
5_1_8 


71 (1) 72 
~~ ---  7-------+1~ד--------

141 (1) 143 
----------------iS----------------------6"ו----------------------1_1__

f------~....,.-C1701- - -- - - - - --- ""~------=+~1'"' 
13,977 ----- ------ ,ו  __681 (17)

--~,,:03+-------=+------ - - 3 
(l) (71) 69 

--~-+--------~~+---- --- - - 
7 (10) 17 

19 lS 4 
18 (66) 94 


_____________________ S5 (1_3_2) _____________________ 18_7 


=2~~~~~~~<~i ~49~)"'=~~~~~~1~,B69;.;.;"'=~~~~~~=1=90,,d~~~~~~-1 ~נ~;o~1~4~~~~~~1= 

167 10,/,33 
13 1,489-------+-----------<f---- -

190 ______ !~! lll 

71+---------j-- 

0+---
____________ 12,111190 

-
-

122"",2ן  סהייכ 
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----------- - - - - - -

כאבול מקומית  __ןtצ~
ב פ•ררט -1לפוטס zנספח

 ZOlZלשתנהכספי הדוח 

ש"ח לאבפ• הבגייה אגף נ• mנלפ• ת1הnשתופ•1הטל•םארוננתו, גכ•ן החייבים חשןוב מצב 

החשבןו שם מס. 

שתניי חיוב ביסס לע שמנות n.א 

1 
1.1 

z 

אונתה 

למגורים  mארנו

ארנונה הסייכ 

וביוב מים גארת 

שנתי יחוב סביס לע שחבונות סהייכ 

ZOl -~·~90~-+-------t-----~ 

---------------~'!~ -------------~-~~~9~~-- -- 

-·-------+--------+--------+---------  --+--------+------

201 ______________4,_490 

----ם-י~~~-פ_נ_"_ה_ס.----------.------,-1 מחיתק 
מ•ןווכהנתרח דעוה יפ  _י_ע_הנתרח ד•ן יפ לע הנתרח  mרבrvובתוnשנים פטרוים שנה פטורים  והנחתושחררוים --nדרקמר שטוnפ

דובא•ם 

4,691 

-------------~!~?_1_ 

~-------+----------! 

_____________ 4,691 

4,4wr- --- - - ~, 
 4,691ו-  201ו- 

עפמי דח יחבו בסיס על שבתות nב. 

הסייכ 
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-------
------------

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

בא~-י~ מקומית ו.וועצה 
ג פירוט -1לטופס ן נספח 

 2012לשתנ הכספי הדוח 

ש"ח אבלפי הבגייה אגף תנוני לפי  mוהשתתיופהטלים  ,mארנונבגין החייבים חשןוב מבצ 

החשבון שם מס. 

שנתי יחוב בסיס לע חשבונות א. 

1 

1 1 


l 


2 1 


2 3 


נתח אר

למגורים ארגוהנ 

הנ uארסהייכ 

וביוב מים גארת 

מים אגרת 

ביוב אגרת 

חוזר שנתי יחוב סביס לע שחבונות סהייכ 

עפמי דח חיוב בסיס על חשבתתו ב. 

4 
11 
12 
lS 

יחנון עצמיות 

ביוב הלט 

מים מדו 

אשפה יפנוי 

חדעפ-מי יחוב סביס לע חשבונות סהייכ 

סהייכ 

אחרת נה uארגביית תנוני ל~ין  D~_!..גמארטנה גביית תנוני בין להפירד ניתן לא  ,2012שבנ~  )~(

---1ח'-'ו-'הד-'.~ת~נש'"נ:גי?~ן~ה"נ--יפגרוים בג•ת ו השנהובגיה 

zso ו;-- 1,195 6,0SS 
-- ________________1,_1_9s ___________________________ 6,o_s_s-~- -_-_ --_! 1~~ 

93 93 

93 93---.!2 
22 

----------+---------~ 

7,365----------------  --- - - --  - - - - - - -  - -~·-~~~ - -  - -  --  - -  - - -  -  - - --  - -~-'~-5-~ 

1 1 
-- -3,1S6 3,1S6 

------  18 18 
21 21 

- ----- ---- --- ------ --  --- __ 3,196 ----- --- ---  - - ----~י ~~-1-
--1 

10,S61 I 4,5051 
- ----  --.ר  

6,0561 
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--------

כאבול מסומית מועצה 
ד פירוט  •ג לטופס  zנספח

 Z01Zלשנת הכספי הדוח 
ש"ח באלפי  zoגzבדצמבר 31ליום חייבים ויתרות גביה דוח 

מים 	כלליה ארנונה 

Z011 Z01Z 	 Z011 Z01Z 


7ZZ 674 	 5,099 5,969 
(4) (1) 	 1ZZ (11) 

1ZO 	 47 351 Z96 
7Z 7Z 408 563 

(80) (100) 
910 79Z 5,900 6,717--- --- --- --- --- "i36" --- --- --- --- --- ···95 · --- -- ---- -- -"" i",9<ii ---- -- ---- -- -"i;i95" 
674 699 3,958 5,5ZZ 

11,40Z lZ,lZZ 
zzo 190 

(4,091) (4 591) 
7,531 7,7Zl 

............-----------·1s-si;ס-6ס,5,5· ·~------------ -... -.. - ·······-------······· 


-----------_)~.__q~5_נ .....>~נ~?.5(_

--··-------------··· ·-------·········-··· --------------_}~,~1_ --- --- --- --- .. -~~~,! 
674 699 5,969 7,188 

ZS •93% 11.74% 3Z.9Z% 17.79% 
73.30% 78.4Z% 

ZS •93% 11.74% SS •56% 50.Z1% 

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

וארנונה מים גביח נתוני 

פיגורים גבית 

שנה לתחילת ריאלית פיגורים יתרת 
נוסף ריבוי  /חיוג 

למחיקה וחוגות מסופקים לחוגות העברה 
והצמדה ריבית בגיר התקופה במהלן חיוגים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, הנחרת, 

הגביה) (פוטנציאל פיגורים יתרת סהייכ 
פיגורים בגין גביה 

קודמות שנים בגין פיגורים יתרת 

בו 11מצוטפ  11:ופתי 2תחיבו 
והצמדת ריבית בגין התקופה במחלן חיובים 
חובות ומחיקת ויכויים פטורים, הנחות, 

חגביה) (פוטנציאל תקופתי חיוב סח"כ 
שוטפת גביה 

שנגבה סח~~כ 

לתקופה פיגורים יתרת 

התקופה לסוף נגבו שטרם חובות יתרת 

מהפיגורים %גביה 
מהשוטף ",גביה 
מהסה"ב %גביה 
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-------------

 כאבול מםומית מועצה
 1 לטופס 3 נספח


לפרעוו המלוות חשבון מצב 


ש"ח באלפי 2012 דבצמבר 31 ליום 

 סה"כ אחרות ביוב מ•ם

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2012 
-16,990 14,871 12,741 S,373 7,368 

24 3 

17,014 14,874 12,741 S,373 7,368 


2,143 21133 1,632 901 731 

14,871 12,741 6,637

'ii;ו i'"''"•9ו i;s------·9גz;6·-···· .17,510 15,320 13,505 5,157 8,348 

11,109 4,472
'"'""i ,"396' '"'"""685' 

2010 
2,143 

884 
S29 

3,556 

2011 
2,133 

756 
623 

3,512 

2012 
1,632 

6SO 
S20 

2,802 

2,097 
1,415 

3,512 

1,402 
1,400 

2,802 

1,626 
1,962 
1,843 
1,743 
l,S63 
4 768 

13,505 

 לפרעון ונשארו למעשח שנתקבלו (קרן) חמלרות יתרות
 השבח בתחילת

 חשנח במשך שנתקבלו מלרות סחייכ

 חדרה בשנת בלבד קרן עייח תשלומים- פחות

 השבח לסוף בלבד) (קרן מלוות יתרת

 )'( חשנח לסוף שנצבור חקרן על הצמדה .הפרשי נוסף
 חצמדח חפרשי כולל השנה לסוף המלוות עומס סחייכ

 .יזרע) (מדד 2012 נובמבר לחודש לצרכן המחירים למדד בהתאם נעשה המלוות על ההצמדה (')חישוב

 המלוות בלל פרעוו סברם

 חדרה' בשנת הרגיל בתקציב המלוות פרעון סכרם

 קרן

 ריבית

 הצמדה

 ••סח"כ

 :2 לטופס התאמה
 מלרות פרערן בסעיף

 הביוב מפעלי בסעיף

 סה"ב

 והצמדה>• (קרו המלוות פרענו תחו•ת להלן

 ראשונה שנה

 שנית שנח

 שלישית שנה

 רביעית שנח

 חמישית שנח

 ואילן שישית שנח
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 zלטפוס 1נפסח
כאבול מקומית מועצה 

שלומים mתקלובים -הרגיל התצקיב של הבציעו ניתוח 

הצואה ווסגי הכנסה מקורתו לפי 

ש"ח אבלפי  zoגzהכספיםלשתנ 

תביצעו נסוהסיטתו  הביעוצ התקיצב שיניוים קמרו•תיצקב  כללי תולשום•ם תקבלוים -א• קלח
Z011 עונל תמחת 

49,010 S,ZlZ - 53,906 48,694 - 48,694 
48,602 (5,056) - 53,750 48,694 - 48,694 

408 156 - 156 - - 

. 
%מסה"כ הביצעו נוט הסטיתו %מסהייכ הביצעו התיצקב 

Z011 עונל תמחת 

1 
26.26% 12,869 70 - 23.40% lZ ,616 12,546 1.1 
0.01% 3 2 - - 2  1.2 
4.03% 1,975 246 - 3.95% 2,131 1,885 1.3 

30.29% 318 27.36%----------------- ----------- .!..~_,~~ - ---------------- ------------------
-

------------------ - - - - - - - - - - ~~-1~?-9- -----------_?~!~~1_ 
z 

45.66% 22,377 4,619 - 48.76% 26,282 21,663 2.1 
21.80% 10,684 - 130 19.58% 10,554 10,684 2.2 
0.41% 200 - - - -  2.4 
1.84% 902 385 - 4.27% 2,301 1,916 l.S 

- - 20 - 0.04% 20 l .6 
69.71% 130 72.64% ----------------- ~~,~------------3 -------- ~!~!~---- ------------------ ------------------ ---------__ ?9,157 ------- -!~~!~----

100.00% 49,010 5,342 130 100.00% 53,906 48,694 

הכנסות 

הוצאות 

הדוח בשתנ ערדף 

מרוקות לפ• הכנתוס -ב• קלח

כחנסהצעמית 

שיירה גביה 

רגליות ובלתי שונות מריבית, הכסנות 
מקרנות הבערות 

מהממלשה הכנתוס 
ממשלה משדרי השתתופת

כללי מענק 
מצטבר גרעון להקטתנמענקים 
מיודחים מענקים 

מיוידעם מענקים 

וקזברתו ליפ הכנתוס סה"כ 
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--

 כאבול מקומית מועצה
 המשך-2 לסרפס 1 נספח

 שלוםיםm תסלרבים- הרגיל התצקיב של הבציעו ניתוח

 הצואה ווסגי הננסה מקורות לפי

 ש"ח לאבפי ZOlZ הנסיפם לשתנ

. 
%םסה"כ הביעוצ נוט הסטיתו  %מסה"כ הביעוצ תצקיב ההאצוה סרג

2011  מעל תמחת

144.Z3% Zl ,499 578 - 45.48% 24,445 Z3,867 
4,206 3,581 z7.85% 3,815 6Z5 - 7.83% 

397 470 30.95% 460 - 73 0.74% 
10,375 7,643 418.71% 9,092 Z,73Z - 19.30% 

19.14% 9,303 l,17Z - 19.75% 10,617 9,445 s 
1.48% 7Zl 480 - 1.69% 908 4Z8 6 

7 
8 

7.Z3% 3,51Z - 458 5.Zl% Z,80Z 3,260 
-0.41% zoo - 

100.00% 48,602 5,587 531 100.00% 53,750 48,694 

 ןשכר משכורות

 מימון) הרצאות (למעט ומהנל חאזקה

 מימון הוצאות

 תפעול הוצאות

 מותn ות תשהתפויות

 פעמיות דח הוצאות

 פרועןמלררת

 מצטבר גוערן mלהקט מענקים בעהרת

 הצואות סה"כ

zs 



כאבול מ~ומית מועצה 
 2לטופס 2נספח

הכנתוס עלומת ויעדוים שירתוים לפי הצראות 
-הרגיל התצקיכ של הכיצער ניתוח 

ש"ח אכלפי  2012הכספים לשתנ מיתורעו ובלתי מידעותו 

נטו הטסייה ליפ ליפ סטיתו כיעוצ תצק•כ טס•תו יכעוצ צקתיב הצותוא הכנוסת' ו התצק•כ פריק 

(גרעןו> עדוף יכעוצ תצקיב (עם)לםתחת (מתתח) לעמ 

 mמידעו mצואnוהכנתוס א. 
 7,6757,1Z8547)(7,675)17,ll8547---6ויללכות נההלה  .1

 )654()(5,037)4,383(791)(277418781375,1245,915מקומיים שירותים ן_ 
 3821,785Z6,6054,82028,01632,639)4,623()6,Z31()6,034(197ממלכתיים שירותים  .3
 1,6301,53496358853)43(491,6651,622מפעלים  .4
 )Z49()6,531()Z82,6()285(599336,2496,534רגילים לבתי  .5

-------~~.!~?!מיועדות והואצות הכנסות הסייכ 
29,108---- 4,91748,69453,750)5,056(!~'?~,'!~(_------)~~,~~(____]9__3!1_--------- ------------------------------------------~-----------------

 mימדעוי nלבהכנסות.ב 
 11,90311,94340---111,90311,94340ישירה גביה  .1
z.  1.1912,60012,855כלליים מענקיםZ55---12,60012,855255 

-------------------------------------------------------------------- Z95---~~-?'~-~-------~~24,7_____---295--------~~!!?!!_-------_24,5?'3מיודעות כלתי הכנסות סהייכ 
 1561156ו-  )5,056\(48,69453,750\5,212\53,906\48,694\הסייכללני 

 156נטוועדוף הסטיה תקציבי יאזןו יא 
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-------------------

כאבול מקומית מועצה 
 zלספוס 3נספח

הפנים משדר מסגרתלפי ממריו -הרגיל התצקיב בציעו דוח 

ש"ח בלאפי  2012צדבמרב  31ביום שנתסיימה לשנה 

מסהיני 2011o/oיבעוצ (נער)ןן עדוף %מסהייכ מעוצ  = 

15% 7,462 (150} 13% 7,250 7,400 

9% 4,171 191 9% 4,691 4,500 
0% 236 (107} 0% 93 200 
6% Z,975 382 5% Z,713 Z,331 

36% 17,450 3,887 39% 20,937 17,050 
9% 4,226 911 10% 5,122 4,211 
1% 701 (179} 0% 223 402 

22% 10,684 (130} 20% 10,554 10,684 
2% 902 385 4% 2,301 1,916 

20 0% 20 
0% 3 2 0% 2 

100% 100%------------------ ~.~~------1_~ ~!.~--------1:..~ ~------------_3-~! -· - - - - - - - - - - ~-8-~!~! 
200 

5,212 53,906 48,694--- ~---------9.~!__, ·------------------ ------------------- ------------------

15% 7,156 455 15% 7,841 8,296 
15% 7,180 (1,413} 15% 7,831 6,418 
27% 13,267 (813} 28% 15,218 14,405 
14% 6,595 (3,040} 15% 8,308 5,268 

2% 1,076 (220} 3% 1,386 1,166 
10% 4,985 (365} 10% 5,276 4,911 
7% 3,512 458 5% 2,802 3,260 
1% 460 73 1% 397 470 
9% 4,171 (191} 9% 4,691 4,500 

100% ______c_s,~~~! 100%------------------ ------------~~·~!- ------------------- ------------~_3!~~~- ·-----------~!~?~-
200 

(5,056) ____________ !'!~-------------~~! ------------------· ------------ ~~!?~-

היעסף 

הנתוסנ 

גה 1את

 )·(ראבנןגה וחנ.ות 
מים מכירת 

יתרצניםיות 

היחנןו משדר 

חה 11משדרהר

אחירם משידרם 

כילל מנעק

מיודחים מנעיקם 

מיידעים מענקים 

חארים תקבילום 

מצטבר גרוען כישי א:7כ הסייכ 

מצטבר נודעו כלסיוי מנעק 

ונכ.וסת סהיכי 

האצותו 

ללכי כשורמכשורות 

כיללות ועפולת 

חינון רכש

ן uיnולועפת 

וחה nשכר 

רווחה פולועת 

מולות פוערן 

מימון 

אברנונה(·) החנות 

מצטרב גוערן כיסוי א:7כ הסייכ 

מצטבר גוערן לכסיוי מקנע 

הואצות הס"כ 

408 156 156 ,.,.,. 

ופוטרים. מימון ות ru,הידןפי עלותmהודעה, החנות (·)כולל 

l7 



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

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

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

 zלספוס 4נחפס 
באבול מקומית מועצה 

 ZOlZדבצמבר  31ב•ום שנתסיימה לשנה שכר והצרואת דאםכח נתוינ 

שנהדרקמת נוכחית שנה 

ממעצושכר  ממעצו שכר 

פבלערבצסתשםרתו עופבל שכר האצוות 	מצבת   הmאצושנר

123.45 13,109 106 126.62 15,052 118.88 115.53 
123.44 158 1 126.62 166 1.31 

1Z3.45 13,Z67 107 1Z6.6Z 15,Z18 lZ0.19 115.53 


······1·3i."i9 ----- -- --1-,076 " ------------- ···151_49· ···-----1,360" ···3_-93 --------------- -----------
8 	 8.53 

151.51 	 26 0.17 
151.49 	 9.15 

45--:ן39·	--···3:3ן
13Z•19 ________1,07_6 8 1,386--------1,-soo- ---- 8.53 

······· 410."30 ------------- -1,354 3 3.50 

45Z•39 1,500 3.3Z 
 ""ii8.49"------··3,3ן3·	 ···ן9:75·

128.48 35 0.28 

lZ0.74 30 1Z8.49 ________3,8_5__~ 30.03 3Z•78 


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

149.53 _______ _4~~~, 33 160.71 ________s~~5_~ 33.34 36.Z8 
. - -- -- - -- - - - - - 

1Z9.74 	 149 135.00 Zl,96Z 16Z.68 160.34 
779 	 1 

-o00_779······ט .~-'~~------· ------------- ······74.s.-31 ·········74,s· ··········-1.- ---------
127.82 	 1,521 12 145.61 1,765 12.12 
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134.77 	 16Z 139.68 175.80 160.34 ·-------------- ------~~,!'!.Z. ------------- ·-------------- ------~-~~5.~. ---------------- --------------- ----- 

134.77 Zl,79Z 16Z 139.68 Z4,557 175.80 160.34 

410.30 1,354 
······120.74 ---3,609 " ------------3 3.50 

····-----32:18· 30 

למשרה לשנה בערפללאפ• דאם וכח לשנהלםשרה לאיפ בפעול דאם משרתוכתתקן תןק 
ש"ח לאיפ  )66ד(וח ש'יח בערפל ש"ח לאפי  )66ד(וח ש"חעצוממת רשתוי כחדאם ייעדוי דאם  nכמשרה וסג 

תקן ןעם uיח

תקן  יחןuללא
יחנןו סה"כ 

תקן עם רווחה 

תקן ללא רווחה 
רחווה סה"כ 

תקן עם בכירים שמרות יתר 

בכירים המשרתויתר סה"כ

תקן עם אחריםהמשרות יתר 

תקן ללא אחריםהמשרות '(תר 

אחרים המשרותיתר סה"כ 

המשרות יתר סה"כ

סהייכ 

חבנרים 

פניסונרים 

חאירם מעביד עובד יסחי סירם בנין הרצאות 

בתקן ועידבם סה"כ 

סהייככללי 

 :mעהר
 .06.08.1011ביום הפנים משרדבידי רלע  ZOlZ.16.01ביום המועבו:ה מליאתידי לע אושרהשרותי האדםכוח תקן  )1(
בבער_ שהוקאפו אחרותשכרתוסופת תולשם וכן שהקלית התוספת מהכפלת בע uהרווחה עובדי שלהממוצעשבכר הגדיול  )1(
 ro 1011.בש במלואםושלמו שלא שכרממכריבי רןכ  1011שלתנ רעש מעדכוני נרבע הפסניוירנם שלהממרבו:ע בשכרהגדילו  )3(
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uאליפ 83 סבך יפצויים כולל הנ"ל הן li!I. 

 אדם. כוח שירותי רושכת אל המועצה )**(

)*( 
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 באבול מםומית מועצה
 2 לטופס 5 נספח

 Z01Z בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשבח חשכו מרכיבי התפלגות

 20 גג 2012
 תשלום סרג

 %מסה"כ ביצעו מסה"כ o/o ביצוע

 שכר תפרשי כולל משולב שכר

 רשומות- נוספות שעות

 פיטוריו פיצויי

 רכב אחזקת

 פנסיה תשלומי

 ל11 אש

 נסיעת קצובת טלפזן, ביגו,ד תבואת,- שונים תשלזמים

 ועוד

 ותשלומים שכר סח"כ

 מעביד לאומי ביטוח תשלומי

 השתלמות קרן מעבי,ד גמל קופת

 מעסיקים ומס שכר מס

 נלוות סחי'כ

 כללי סהייב

56.49% 12,311 57.140/o 14,032 
1.50% 327 1.09% 267 
0.85% 186 0.34% 83 
2.18% 474 1.73% 424 
6.98% 1,521 7.19% 1,765 
0.75% 163 1.41% 346 

12.14% 2,646 11.83% 2,906 

80.89% 17,628 80.72% 19,823 
-----··············- ..... -.. -..... ........ -.. -...
·······--·-········· 

3.29% 718 3.26% 800 
9.84% 2,144 10.07% 2,472 
5.97% 1,302 5.950/o 1,462 

19.11% 4,164 19.28% 4,734 ........ -....... --.. ... -........ -. . . . . . -.....-.. -.-... ...... -.. -..... 


100.00% 21,792 100.00% 24,557 

 2 לטופס 1 בנספח חשכו הצראות לבינ הנ"ל חשכו הצראות בינ התאמה

 החודשיים 66 דוחות לפי ומשכורות שכר סח"כ

 פעמי חד שכר מענק

 תקציבית פנסיה ניחרל דמי מקרן חעברח

 2 לטופס 1 נספח לפי שכר הצראות

2011 
21,792 

(186) 
(107) 

2012 
24,557 

(112) 

21,499 24,445 
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 כאבול מםומית מוג:!צם
 zלטופס 6 נספח


 Z01Z לשנת הכספי הדוח


כללית ארנונה 


חדשים בשקלים למ"ר תעריפים ניתוח 


 zoZ010 Z011 גz הסקטור
 תעריף תעריף תעריף תעריף

 משוקלל משוקלל משוקלל מינימום(*)

 מגורים

 תעשיית

 לבנקים) (פרט אחרים עסקים

 ביטוח וחברות בנקים

 מלונות

 חניונים

 מלאנה

 אחרים נכסים

 למ"ו תפוסה קרקע

 למ"ר חקלאית קרקע

 ך 1למ• שטח עתיר במפעל קרקע

29.80 30.20 31.10 30.91 
30.40 30.80 31.73 22.12 

59.75 58.92 63.11 60.68 

437.00 443.10 456.80 412.67 

34.lS 

1.27 

40.96 

12.77 5.70 14.13 

3.9781 3.9562 4.0618 0.0098 

0.0086 

0.0107 

)'( 
 )2012 בשנת המקומיות ברשויות כללית (ארנונת המדינה במשק הסדרים בתקנות שנקבע כפי המינימום תעריף
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 zלטופס ו נספח
 כ~בו~ מ:וומית מו~צה

 Z011 בשנת הביצוע לביר Z01Z תקציב ביו מחרתיים שינויים

סטיח ש חפר Z011 ביצוע  Z01Z תקציב
%  ש'יח אלפי

 1תקבלו•ם

(60.83)'/o (365) 600 Z35 
(60.55%) (307) 507 zoo 

(100.00%) (Z03) Z03 

(12.97%) (Z7Z) Z,097 l,SZS 

3Z תרבות 

 מים 41

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים~
 מלוות פרעון 64

32 




 כאבג~ גמית '1 מ n!!וגנ!צ
 zלטופס 8 נספח

 2011 בשנת 11חב•צו ומת11ל 2012 בשנת !jהב•צו ב•נ השוואה

סט•ההפרש Z011 ב•צוע Z01Z ביצוע

 ש"ח אלפי
 תקבולים:

o/o 

10.95% 1,269 11,586 12,855 
18.67% 3,335 17,867 21,202 

(76 .17%) 
21 .19% 

(457) 
911 

600 
4,300 

143 
5,211 

60.36)0/o( (306) 507 201 

(33 .14%) 
19.66% 

(695) 
358 

2,097 
1,821 

1,402 
2,179 

35.63% 444 1,246 1,690 
18.45% 3,664 19,862 23,526 
12.42°/o 722 5,812 6,534 

 כלליים מענקים 19
 חינוך 31

 תוכות 32

 nוווח 34
 מים 41

 תשלומים~

 מלרות פועון 64

 תבוואח 71

 ציבוריים נכסים 74

 חינון 81

 וגילים לא תשלומים 99
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באבול מ:וומית מועצה 
 zלטופס 9נספח 

 2012בשנת חביצוע ל~ומת  2012בשנת הרגיל ציב z~התהשוואת 

ה סטיהפרש  zoגzביצוע zoגzתקציב

ש"ח אלפי 
תקבלוים: 

% 

57.85% Z69 734 465 
23.20% 3,992 21,202 17,210 
21.75% 931 5,211 4,280 

23.18)0/o( (423) 1,402 1,825 
24.63% 334 1,690 1,356 
19.59% 3,853 23,526 19,673 

תעיר ובניו תכנון  23
חינון  31

רווחת  34

תשלומים: 
מלוות פרעון  64
ציבוריים נכסים  74
חינון  81
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כאבול מקומית מועצה 

 3פוטלס 1נספח 

ש"ח אבלפי  ZOlZהכספים לשתנ  הצ;nו•כפרק• לפ• רג•ל הלבח• הקתצ•ב של רהתשלרמ•ס התקלרכ•ס ריוכז 

גרניותונ -סיטה יפדועם -סיטה 

קעב עקב עקב קעב דוניף עךןף עךןף הצמטבר היבעוצ  zouבשתנ הבי.עוצ 3L1LZ011דע היבצעו התיצקב םס• תהקיציב הפקר סה"כ  בת"ירiםמפסר 

התואצו הכנסתו התואצו הכנסתו (ערגןו) תואצוה הנכתוס הואמשר קרפ  בת"ריiם

לעמ  תמתmnתמלעונ נןס בןרןס ברוטו הננתוס האצותו הכנתוס התואצו הכנסתו האצותו ס<רוגם ס 1"ותפ

-11(10-)103(10(--10(-117-96(71ורבתהא  1-1
 746,1223,7554,4872,0131,5095,7685,996500272ZZ8-550)12199ציבוריים ניסכם  819

 S16,79S15,973128,ZZ,Z9118,9l618,:Z.64197858)(6612,9503,8994,4133,097.8119,72<חנןר  10111

 1,136--7241412)825,7536,3276,165562-6,8896,165-724תרבות  1-1

 11410--)124(504681,1501,026-124(831,139647558בריואת  1-1

-841,4681,4521,363-1001,4521,46310-10-155חוחה  1-1
zzz24  8_-!!~-----~'!!~-----~!~~~-סיה•כ_--~~!s_______ ~~~~------~!~----~!!l~-----707~~-·~------)1,374(~~!~------~!~!~------~!!~-----4,442 

----------------------------------------
 120--120---1,0471,047----927-תסנשיימו בתייירם  22

zzzz  33,396281986546נסו סה~~נ,ZS5,3024,3683312413118677072,081)1,374(312424,4744,7684,322 
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באבול מ:וומית מועצה 
והשתתפויות תמ•כרת דוח 

 Z01Zלשנת כספי דוח 

ש"ח באלפי  Z01Zכשנת המועצה י  11ע שנתנו ותמיכות השתתפויות 

 2012בפועל ביצוע התקציב הנחמד הגוף שם 

מתוקצבים וגופים ערים איגדו  .1

.טמרח גליל חסנינח לאיכות חיחיזח 

ארצי חג"א 

גליל ע.  .א.אש כינוי 

עיר לבניו הועדה 

מערני גליל ניקוז רשות 

מקומי שלטון מרכז 

ספורט אירגרני 

כאבול בני .עירוני כאבול נכפר וחתרנות חספורט לקידום העמותה 

וארגונים נרעד תרבות.  ,3

מלגות 

אנושי חון מרכז 

אחרות השתתפויות 

רווחח 

ארנונח הנחות 

מקצועי לקידום חעמותח 

המועצה עונדי ועז בתקציב השתתפות 

 2לטופס 1בנספחותמיכות השתתפר•רת כ  11סח

35 35 
47 45 

276 245 
731 450 
217 75 

37 20 

1 343 870 

250 150 

250 150 


105 15 
100 

105 115 


3,986 3,700 
4,691 4,500 

112 75 
130 35 

8,919 8,310 


10,617 9,445 
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