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Nimer nasser & Co, Certified Public Accountants (Isr) 

וירח, נאסר, נ•םו 
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• 
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10/08/2012 

לכבוד 
ברבה עופרה גברת 

החשבונות על והממונה לביקורת בכיר אגף מנהלת 
הפנים משרד 

ירושלים 

 ,.נ.ג

 2011בדצמבר  31ביום שהסתיימה לשנה כםםיים .דוחות כאבול מ:וומית מועצה הנדון: 

הכוללים המועצת) (להלן: כאבול מקרמית מועצה של המצורפים הכספיים הדוחות את ביקרנו 
לכל והתשלומים התקבולים דוחות ואת  2010בדצמבר  31י·  2011בדצמבר  31לימים המאזנים את 

תאריכים. בארחם שהסתיימו מהשנים אחת 

חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו 
הפנים. במשרד החשבונות על הממונה הנחיות לפי רכן  1973•התשל"ג חשבון), רואה של פעולתו (דרך 

במשרד החשבונות על הממונה הנחיות פי על נערכו הם הנ"ל, הכספיים לרוחות ו בנאור כאמור 
המוסכמה בסיס רעל "ההנחיות")  .(להלן מקרמיות ברשויות כספיים דוחות עריכת ברבר הפנים 
לתקינה הישראלי המוסד של חשבונאות בתקני כנדרש מדווחים בסכומים ולא ההיסטורית, העלות של 

מקובלים. חשבונאות מכללי השרנה דווח בסיס מהרות האמורות ההנחיות בחשבונאות. 

לרשויות שנקבעו להנחיות בהתאם נאות, באופן משקפים הנ"ל הכספיים הרוחות לרעתנו, 
ואת  2010בדצמבר  31י·  201ז בדצמבר  31לימים המועצה של הכספי המצב את כאמור, מקומיות 

בארחם שהסתיימו מהשנים אחת לכל מפעולותיה והעורף והתשלומים התקבולים 
תאריכים. 

הלב: תשומת את להפנות הרינו דעתנו, חוות את לסייג מבלי 
הפנים. משרד ירי על למועצה מלרוח חשב מינוי ברבר הכספיים לדוחות  )!(1בביאור לאמור א. 
 mנאלפי  16,930בסך מסתכם המסופקים החרבות היקף לפיר הכספיים, לדוחות  1לטופס  2לנספח ב. 

 .20ו ו בדצמבר  31ליום החייבים יתרות כל מסך  SSo/oכ· ומהווה 
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31.12.2010 31,12.2011 ~ 

 'כאבול מסומית מועצה 
 1מס' טופס 

ש"ח באלפי  2011דבצמבר  31ליום מאזן 

ביאור 

2,059 4,107 

1,385 811 

705 518 

4,149 5,436 
··-·····--·----

7 1,352 

377 470 

15,478 
- - - - - - - - - ~~! ?~_8_ 

1,466 1,350 

(200) 

(116) (408) 

4,265 

1,350 5,007............ " ... 
 ---············· 

4,265--·····-·------- ···-············ 

2,226 440 ---------------- ---------------· 

27,852 29,633 

17,510 15,320 

32,390 

2,715 

27,461 

3,386 

35,105 30,8'17 

שוטף רכוש 

)א( 3 ובנקים קופח -נזילים נכסים 

)ב( 3 נגבר שטום מתוקצבות הכנסות 

)ג( 3 מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 

)א( 3זמניים ולעדופים פיתוח לעבדוות קרנות לכיסיי מיועדות השקעות 
רגילים בלתי בתקציבים 

(יא)  3תקציבית לפנסיה מיועדות השקעות 

 )ך( 3מתוז.וצבות קרנות במימון השקעות 

הרגיל בתקציב גרעונות 

תשנה לתחילת גרעון 

 )ט( 3גוערנרת להקטנת שנתקבלו סכומים 

תזרח בשנת עודף 

 )י( 3בתבייוים סופי גרעון 

חשבת לסוף תרגיל בתקציב מצטבר גרעון 

 !י( 3שהסתיימו בתב~~רים סופיים גרעונות 

 3טרפסנטו בתב"רים. זמניים גרעונות 

נוספים נתונים 

 1לטופס  3נספחהמלוות עומס 

 1לטופס  2נספח אחרים ומיסים ארנונה בגיג חייבים 

פתוחים חוברת 

לגבית בהמחאות מכרסים 

סה"כ 
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באבול  מtיומיתמועצה 

 1טופסמס' 
ש"ח באלפי  %011בדצמבר  31ליום מאזן 

31.12.2010 31.12.2011 

1,919 

9,231 

480 

577 

9,013 

945 

11,630------------·-- 10,535·--···---------

359 1,692 5 

359 1,692 

385 478 

15,478 16,928---------------- ·····----------

ניא)  3

 )ח( 3מתוקצבות קרנות 

1J שרf'כt•הפב
 

·ת 11;נקזךאגר 

ות 'IJ 'ו::; ' 


ס  9.
נתקבל 

09. 

..
,, 

/ 

~,.nוע~ר.r.~uצi'ln'i'n• 
ר•אן קאסם מר 'ין.  "1המ~' גובר 

 !-נ~

27,852 29,633 

..,<>,~, J 
 ~
10.08.2012 

ביאור התחייבויות 

שוטפות בו•ות חתחיי

)ח( 3 כבנקים יתר משיכות 

)ו( 3 שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות 

)ז( 3 מראש והכנסות פקדונות -מתוקצבים לא תקבולים 

שוטפות התחייבויות סחייכ 

נטו בתב"רים, זמניים ועדופים פיתוח קרנות 

פיתוח לעבודות קרן 

אחרות מתוקצבות בלת• קרנות 

 '1•הכ נר  tנושו•

ודחו 

 ..."."..".."..."."""....".כנו  Jסיכ


בוקאעי חסו מר 
חדות אישור תאויד 

מחם נפרד בלת• חלק חינם הכספיים לדוחות  וחפ•רוט•iבחב•אור•ם 
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באבול ומית '1ממועצה 
 2מס• טופס 

התקציב פרסי לפי הרגיל התקציב של ותשלומים תקבלוים ריכוז 

' 
תשלומים תקבלוים 

ןן~יצוע ןןביצוע תקציב דביאור דהפרק ושם מספר ביצוע  11ביצוע  11תקציב  1ביאור 1הפרק ושם מספר 
201120112010201120112010 

וכלליות הנחלה  6ומ,ג!נן!:ים מיסים  .1

 2,9252,96021687כללי מכהל  11,80011,63312,16161מיסים  11
 1,9282,1881,805כספ• מנחל  62!52אגרות  12
 !40046089מימון הוצאות  10,82011,58610,72463ומיוחדים כלליים מענקים  19

 2,150~2,097<בוב) {למעט מלוות פרעון  64

-- -- 50!,77,7057,031 ---------. 
22,625221,!222,888 ---------

ומיים 2משרותים  7ומיים 2משרותים  .2

 1,6621,8211,664תברואת  71!!4521תברואה  21

 54!4!4078וביטחון שמירה  4505711,05272חע•ר וב", תכנון  2!
 9591,1641,568העיר וב", תכנון  7!10059117ציבוריים נכסים  24
 1,3181,2461,242ציבוריים נכסים  1712174!65שונים עירוניים שרותים  26

 2254255!1שונים עירוניים שרותים  76

-- -- 
660824!2!,1.::~'-----4· 

!4,925,272 ---------.------. 
ממלכתיים שרותים  8ממלכתיים ~רותים  ,;

 717,59019,86217,448חינון  715,46417,86715,97081חינון  31

 1,9362,0911,575תרבות  47560027182תרבות  32

 !28628646בריאות  6283!455!!בריאות 
 65,4796,061s,sssרווחת  64,0664,3004,07884רווחה  34

 9099101דת  85

-- 
-~~~!0_2__--.~q~~~~-81!,2081!,25.??~,8_2__ 25,028 ----------· 

מפעלים  9מפעלים  .4

 107222-מים  o;;50791991מים  41
 ;--מטבחיים בתי  42
 191241188נכסים  9!4-1,482נכסים  43
 1,4111,4151,412מלוות) פרעון (כולל ב חניומעפל  1,4461,45397הביוב מפעל  47

-- -- 
 ·------------------- 1,761,822!1,602--•2!~~~-י --~~~~~.1,780

 4רגילים בלתי תשלומים  201899!4רגילים בלתי תקבלוים  .5
-·--·--י -••-••-•--..-..-.. ...?~~~~.--_5!~~~...---~!~~~-

 45,11548,60246,898בללי סהי~ב  45,11549,01047,014בללי סה~'כ 
~ -~ -

ש"ח) (אלפי  2011בדצמבר  31ביום שנתסיימה לשכה 

47,014 49,010 45,115 

46,898 48,602 45,115 

116 408 

תקבלוים סח"כ 

תשלומים סה~'כ 

חדוח בשנת עדוף 
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 כאבול מסומית מועצה

 3 מס• טופס
 2011 לשנת הכספי הדוח

 ש"ח באלפי וגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבלוים ויבזו

 חדוח בשנת ותשלומים תקבולים

2010 2011 

•1 

7,658 

Z73 

593 

24 

5,605 

1,057 

805 

3 

8,548 7,470 

9,388 

70 
5,484 

200 

9,458-.--..-..-.--...-... 
(910) 

5,684 
············-·-------· 

1,786 

17,260 23,157 

18,576 25,383 

(1,316) (Z,226) 

23,157 28,546 

25,383 28,986 

(2,226) (440) 

417 941 

2,643 1,381 

(Z,226) (440) 

•2 

•3 

2,651 Z,081-----== )'( 

 תקבולים

 הממשלה השתתפות

 מוסדות השתתפות

 ואחרים עצמיים מקורות

 שנתקבלו מלוות

 א.

 תקבולים סח"ב

 תשלומים

 השנה כמשן שבוצעו עבודות

 אחרים תשלומים

 ב.

 תשלומים סח"ב

 חדוח בשנת (גרעון) עדוף

 חשנח לתחילת שנצברו ותשלומים בולים!;j ת

 תקבולים

 תשלומים

 השנת לתחילת נטו זמניות יתרות

 • חשנח לסופ שנצברו ותשלומים בולים2ת
 תקבולים

 תשלומים

 השנה לסוף נטו זמניות יתרות

 : מורכבת הנ"ל היתרה
 זמניים מימון עודפי

 זמניים מימון גרעונות

 הדוח כשנת שנסגרו כפרוייקטים השקעות ניכוי לאחר
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באבול מקומית מועצה 

 4מס' טופס 
פיתוח לעבדוות ובקרן רגיל הבלתי הרגיל, בתקציב והתשלומים התקבלוים ריכוז 

ש"ח באלפי  2011בדצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה 

 ב!ב!!!e.פ 2011 2010

mJZlli! 
רגיל מתקציב 

רגיל בלתי מתקציב 

פיתוח לעבודות מקרך 

ההכנסות כל סן 

 ב001!בב!

רגיל תקציב 

רגיל בלתי תקציב 

ההצואות כל סן 

(אשתקד התקציב בשנת הצואות על הכנסות עדוף 
התקציב) בשבת הכנסות על הצואות עדוף 

הכללי (הגרעו)ן העדוף הרכב 

הרגיל בתקציב הדוח בשנת עודף 

רגיל חבלתי בתקציב הדוח בשנת (גרעון) עודף 

פיתוח לעבודות בקרך גידול 

כלל• (גרעו)ן עדוף 

45,120 

7,845 

2,469 

55,434·······----------· 

47,035 

6,665 

4,053 

S?,?53 --·--·-----------· 

1 

2 

3 

46,671 

9,458 

56,129------------······ 

(695) 

48,542 

5,684 

54,226 
-----------······· 

3,52? 

4 

5 

116 

(910) 

(794)
------·-······-··· 

99 
-·-·······-------· 

(695) 

408 

1,786 

2,194 
--------·-········ 

1,333---····----------· 
3,52? 

ו 



באבול  מtיומית

1  מסי: התאמה

 מועצה

 4 לטופס התאמות
 הנ"ל ליתרות הכספיים הדוהות כיו התאמה

Z011• ש"ה באלפי oג zo• ש"ח באלפי 

47,014 49,010 

(l ,301) (l ,415) 

(593) (560) 

45,1ZO 47,035 

z 

8,548 7,470 

(476) (745) 

(227) (60) 

 : תרגיל בתקציב הכנסות סחי'כ
 ביוב היטל מקרך החזרות- כניכוי

 השבחה היטל מקרן .החזרות בניכוי

 נטו סה"ב

 מס': התאמה

 :הרגיל הבלתי בתקציב הכנסות סה'יכ
 כתכיירים פיתוח לעבודות חקרך השתתפות- כניכוי

 הרגיל התקציב השתתפות- כניכוי

 סהייבנטו

 התאמהמס':

 פיתוח לעבודות מקרן תקבולים

 נטו וב 1סה

 מס': התאמה

 : תרגיל בתקציב תוצאות סה'יכ
 רגיל הבלתי כתקציב השתתפות- כניכוי

 נטו סה"כ

 מס': התאמה

 : רגיל הבלתו בתקציב הרצאות סה"כ

 נטו סה'יכ


מס': התאמה 


פיתוח לעבודות מקרך תשלומים 


הרגיל לתקציב חעכרח 


לתב"ריס העכרה 

 נטו סחי'ב

,ז845 6,665 

3 

2,469 

Z,469 

46,898 

(227) 

46,671 

9,458 

9,458 

2,370 

(l,894) 

(476) 

4,053 

4,053 

48,602 

(60) 

48,54Z 

S,684 

5,684 

2,720 

(l ,975) 

(745) 

4 

s 

6 
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 באבול מקומית מועצה

 1.2 ביאור
 2011 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות ביאורים

 המקומיות הרשויות תקנות לפי חשבונות הנחלת מערכת בניהול חייבות המקומיות הרשויות

 .1988• חתשמי'ח ' חשבונות) (הנהלת

 לכלי •1 באור

 א.

להלן. 2 בבארו כמפורט המתוקנת" המזומנים ביישיטת נערן חחשברנרת הנחלת נתוני רישום  ב.

 כפי הפנים, במשרד החשבונות ביקורת על חממרנח הנחיות פי על נערכו הכספיים הדוחות

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

 מקרמית. רשות של חשבונותיה לניהול הנרגע בכל ומפקח

 בנושאים מקובלים חשבונאות מכללי השונות חני'ל להנחיות בהתאם נערכו הכספיים הדוחות

 מחרתיים.

 ג.

הנ'יל. ההנחיות פי על נדרש אינו זח שדוח מאחר המזומנים תזרימי על דוח כוללים אינם הכספיים הדוחות  .ד

לדולר' ביחס השקל של החליפין ובשער לצרןכ המחירים במדד השינויים על נתונים להלן  ה.

---------·,----,-.,..ךי

2010 2011 

 3.82 3.55 בשייה האמריקאי הדולר של החליפין שער

2009 

3.78 

 בנקודות )3 199 (ממוצע לצרכן המחירים מדד

 חשנח במהלן הדולר (ירידת) עלית שיעור

 השנה במהלן המדד (ירידת) עלית שיעור

206.19 211.67 216.27 

(0.71 %) (5.99%) 7.63% 
3.92% 2.67% 2.16% 

------·-·---·-·--·-·----י--י-י-ייייי-י-------·-·--י--י•

 09.02.2011 גיוס המועצה מליאת יד על ""אושר אלפי 45,115 סך על ,2011 הכספים לשנת התקציב

 .27.04.2011 גיוס הפנים משרד ידי רעל

 .ו

 2010 ו· 2009 בשנים מינויו וחודש 2008 בשנת הוחלף אשר 22.08.2004 גיוס מלרוח חשב מונח למועצה

 הגעת עקב וזאת תקציבי ביועץ והוחלף מלרוח החשב מיוני בוטל 01.01.2012 גיוס .2011 בשנת שוב \הוחלף

 .תקציבי איזון של למצב המועצה

 .ז

 החשבונאית הדמיניות עיקרי •2 באור

 המוסד של חשבונאות בתקני כנדרש מזורחים בסכומים ולא היסטורי נומינלי בסיס על ערוכים הדוחות

 הדוחות בעריכת יושמו אשר החשבונאית המדיניות עיקרי בחשבונאות. לתקינה הישראלי

 להלן' מפורטים קודמת לשנה עקבי באופן הכספיים

 קבוע רכוש 	א.

 רגיל, הכלתי או הרגיל לתקציב ההוצאות זקיפת עם מופחתות קבוע ברכוש ההשקעות

 הדיווח. תקופות פני על ביטוי מקבל אינו בגינן ופחת במאזן כנכס מוצגות ואינן המימון, למקור כהתאם

 שנתקבלו הלוואות 	ב.

 בפועל. קבלתן עם רגיל הבלתי בתקציב כהכנסות נרשמות הלוואות	 )1(

 הצמדה והפרשי ריבית (קרן, המועצה שחבה ארון לזמן ההלוואות יתרת את כולל אינו המאון	 )2(

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

 .)1 לטופס 3 (נספח למאזן כנספח מוצג

 סילוקיו' לוחות 'לפי הגיע פרערנס שזמן שער)t הצמדח והפרשי 'ריבית קרן (כולל מלוות פרערן )3(

 .בפועל שולמו לא אס גס הרגיל, בתקצוב כהרצאה נזקף

9 



 כאבול מקומית מועצה

 הוא סילוקיו' לוחות לפי פרעונן' ושזמן שהצטברו הצמדה והפרשי ריבית הוצאות	 )4(

 כהוצאה. נרשמות אינן הכספי, הדוח תאריו לאחר

 .מאזני כסעיף מוצגות מבנקים יתר ומשיכות קצר) (לזמן שעה לצורן מלוות	 )5(

 הדוח. לתאריו עד שנצברו הצמדה והפרשי ריבית כוללות קצר לזמן הלוואות	 )6(

 הביוב. מפעל בהוצאות נכלל ביוב בגין מלוות פרעון	 )7(

 מוניטריות זכויות 	ג.

 השרותים לקידום פעילויות המבצעים בגופים לרבות המועצה, של שונות השקעות מייצגות מוניטריות זכויות	 )1(
 וכדו•. לעובדים הלוואות מים, זכויות עירוניים), בתאגידים השקעות (כולל המועצה של האינטרסים או

!IZ 	עם רגיל חבלתי או תרגיל בתקציב כתוצאה נזקפים מוניטריות זכויות רכישת בגין תשלומים 
 . התחרותן

 כדלהלן' העלות במחיר במאזן מוצגות מוניטריות זכויות	 )3(

 מתוקצבות. קרנות במימון השקעות- בנכסים

 מתוקצבות. קרנות- בהתחייבויות

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

 מוקצב בלתי מלאי	 .ד

 כמקור מאזנ.י לסעיף נזקפות מסויימת, למטרה יעודם טרם למחסן, טוביו רכישת על הוצאות

 הרגיל. בתקציב חיוב עייי שנוצרה מוקצב בלתי במחסן מלאי קרן קיימת זה מלאי למימון

 בבנקים פקדונות 	ה.

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

 מים לתאגיד הלוואות •ו

 של צבירת ורשמת ואינה רהכיוכ חמים לתאגיד כהלוואות השקעה בספרית רושמת אינה חדשות מקרמיות, ברשויות הנחוגים לכללים בהתאם
 ונרשמים מתוקצבת קרן כגנד מיועדות בהשקעות נרשמים חקרן, על הצמדת כולל ההלוואות, קרן תחזרי ההלוואות. קרן של הצמדה הפרשי

 בפועל. קבלתם עם להכנסות

 הכנסות רישום 	ז.

 .מזומן בסיס על נרשמות והשתתפויות הטלים אגרות, ממיסים, הכנסות )1(
 .)1 לטופס z(נספח למאזן כנסחפ מוצג שנצטברו) בים תחיי (יתרת בים תחיי חשבון מצב על מידע

)Z( תרגיל לתקציב המיועדים אחרים ציבוריים ומגופים ממשלה ממשרדי והשתתפויות מענקים 

 .מצטבר בסיס על נזקפים

 .מראש מיסים חכנסות . כהתחייבויות מוצגות המאזן תאויד שלאחר לתקופה המתייחסות מראש והכנסות מיסים גביות )3(

 הרגיל. בתקציב המתאים הכנסה סעיף זיכוי כנגד המתאים בסעיף כהוצאה נרשמו חובה מתשלומי ופטורים הנחות )4(


הוצאות רישום ח. 


 .מצטבר בסיס על נרשמות ההוצאות )1(

)Z( 	נזקפות יותר, מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשר החשבון בשנת ששולמו הוצאות 

 התשלום. במועד ותשלומים תקבולים לדוח

 לעיל. בי סעיף ראה- מלוות פ~עון	 )3(

 עובדים משכורות של שוטף תשלום בעת מזומן בסיס על נרשמים שנתית חופשה בגין תשלומים	 14(

 חופשה. בגין העזרות עבור

 .)9 באור (ראה תשלומה טרם לחופשה התחייבות בגין לחופשה הפרשה נערכה לא

 נחם במקרים תקציבית. לפנסיה זכאים אשר המועצה עונדי בגין לפיצויים הפרשה נרשמה לא א.

 מזדמן. בסיס על לפיצויים התוצאה נרשמת לפנסיה, הגיעו לפני לעיל, כאמור העוב,ד פורש
(S) 
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השוטפים התשלומים בגרבה לפיצויים הרצאה נושמת צרבות, לפנסיה הזכאים הושרת עובדי ב.בגין 


 .)9 בארו (ואח מכוסח שאינה צרבות פנסיה בגין ההתחייבויות יתרת פנסיה. בקרן הושרת שמפקידה

 השבחה והיטלי פיתוח בעבדוות בעלים מהשתתפות הכנסות רישום 	ט.


פיתוח. לעבודות לקרן נזקפים תשבחה ומהיטלי פיתוח בעבודות בעלים מהשתתפות תקבולים 

בגין' הרגיל לתקציב סכומים מועברים הפיתוח מקרנות 


פיתוח. עבודות למימון שנתקבלו מלרות בגין הדוח בשנת מלרות לפרעון הרצאות )1( 

 .הנדסה מחלקת הרצאות )2(


מקבלות אינן הבעלים השתתפויות גנבר בגינן פיתוח עבודות לביצוע הרשות התחייבויות 

 .הכספיים בדוחות ביטוי

 השקעות על התשואה זקיפת	 .י


הרגיל. לתקציב נזקפה פיתוח לעבודות מקרן שמקרון מהשקעות התשואה 

הרגיל. לתקציב נזקפה תב"רים מעודפי שמקרון מהשקעות התשואה 


מתוקצבות. חבלתי לקרנות נזקפה אחרות מתוקצבות בלתי בקרנות שמקרון מהשקעות התשואה 


פיתוח לעבודות בקרן שמקרום מזומנים בעודפי שימוש בגיר רעיונית ריבית זקפה לא המועצה 

הרגיל. בתקציב הרצאותיה במסגרת 

 בתב"רים סופיים גרעוגות 	יא.


מותנית הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון הסתיים, שביצועם בתב«רים סופיים גרעונות סגירת 

הפנים. משרד אישור בקבלת 

 תרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון לסגירתם הפנים ממשרד אישור התקבל ולא הסתיים שביצועם בתב«וים גוערנות

 .שהסתיימו בתב«רים סופיים גרערנרת בסעיף מוצגים

 למחיקה המיועדים אר מסופקים חרבות 	יב

 הנחלת שערכה לאומדן בהתאם הארנונה, 'לגבי 1 לטופס z בנספח נכללו למחיקה והחרבות המסופקים החרבות סכומי
 החייבים. מיתרת 50% ל· בהתאם השוות, סוגי שאר לגבי בספק. מוטלת שגבייתם ספציפיים חוב סכומי עבור המועצה

ll 



כאבול מקומית  מועצה

 3 ביאור
 המאזר לסעיפי פירוטים •3 באור

 ש"ח באלפי בדצמבר 31 ליום

 ובנסים קופה • נזילים נכסים א.

 כקופות מזומנים

 מסחריים בנקים

 המקומי השלטון ארצו בנק

 קצו לזמן פקדרנרת

 ובנקים קופח הנזילים הנכסים כל סך

 )1( פיתוח לעבודות קונות לכיסוי מיועדות השקעות בניכרי-


 .3 וטופס 5 ביאור ואח


שייפתח נפרד בנק בחשבון לפיתוח חחקצברת את תנהל מקומית רשות כי נקבע ,2010 •ע 1חתש ,)38 מס' (תוקרן התקציב יסודות לחרק תיקון ע"פ 

 חושות את ישמש והוא בלבד, לפיתוח ההקצנות כספי יופקדו הפיתוח בחשבון הפיתוח). חשבון כלתלן זר, למטרה ורק אן המיועד בנקאי, בתאגיד

 לפי שנפתח הפיתוח לחשבון במישרין אלא לפיתוח, הקצבות מקומית לרשות תעביר לא המדינה ההקצבות. יועדו ששלמן למטרות רק המקומית

 בתיקון שנקבעו תנאים במצטבר מתקיימים אאי~כ לעיקול ניתנים יחיו לא האמור הפיתוח בחשבון הכספים .לפיהו וחמנוחל וה תיקון הוראות

 כאמור. פיתוח חשבון פתחה המועצה האמור.

 נגבר שטרם מתרנzצברת הכנסות

 החינון משוד

 רחוורחח העבודה משרד

 הפנים משוד

 עיקולים

 אשראי כרטיסי חברות

 ב.

 מתרנzצבים לא תשלומים • חייבים

 )15 ביאור (ואח הגליל" "שפלת רבניה לתכנון הוועדה

 ועובדים קבלנים לספקים, יתר תשלומי

 ג.

 רנרת2 במימון ערת2הש .ד

 עירוניים תאגידים

 )10 ביאור (ראה שפרעם סובב וביוב מים כתאגיד מניות

 )10 ביארו (ואח שפועם סובב וביוב מים מתאגיד הלוואה החזר

 מים תיאגרד מענק

 אחרות השנzערת

 מתוקצב מחסן מלאי

%010 %011 

5 

l ,795 

66 

200 

2,066 

7 

7 

5,050 

391 

11 

5,459 

1,352 

Z,OS9 4,107 

%010 %011 
128 382 
244 329 

809 

123 17 

81 83 

(1) 

(Z) 

1,385 811 

%010 %011 

352 340 

353 178 

705 s18 

 מתרנzצברת

%010 2011 

13,721 13,721 

989 1,770 

668 1,337 

15,378 16,8%8 

100 100 

100 100 

15,478 16,928 
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2010 2011 

1,919 577 

1,919 577 

2010 2011 

4,139 4,570 

2,634 2,491 

617 1,087 

1,226 220 

615 645 

9,231 9,013 

2010 2011 

480 876 

69 

480 945 

2010 2011 

100 100 

13,721 13,721 

989 1,770 

668 1,337 

15,478 16,928 

2010 2011 

200 

200 

'
.
2010 2011 

4,265 4,265 

(4,265) 

4,265 

2010 2011 

385 478 

110 385 

499 213 
(249) (107) 

25 (13) 

יתרמשיכות בנסים  ה. 

מסחריים בנקים 

שלומושטרם  מתרנzצנרההרצאות  ר. 


שרותים ונותני קבלנים ספקים, 


לשלם וניכויים עובדים 


שונים וזכאים מוסדות 


לפירעון המחאות 


 )13ביאור(ראה תלויות התחייבויות 

מראשוהכנסות פז.ידונות  •צבים 2מתולא בלו•ם 2תז. 

מראש חכנסרת -הפנים משרד 

מראש חכנסרת -החינון משרד 

צבות2מתורנות 2

מתוקצב בלתי מחסן מלאי 

בע"מ שפרעם סובב וביוב מים בתאגיד מוניטריות זכויות קרן 

בע'ימ שפרעם סובב וביוב מים לתאגיד הלוואה חחזר 

וביוב מים תיאגוד מענק 

גר~ונותטנת 2לה שנתנzנלוסכומים 

ח. 

ט. 

 )14<ביאור גרעונות לכיסוי שר מענק 

שהסתיימונתנ"רים סופיים גר~ונות 


השנה לתחילת יתרת 


 )14ביאור (ראה חרגול כתקציב המצטבר לגרעון העכרה 

אחרות מתונzצבותבלת• רנרת 2 .א•


 !!נ2ג


 Z%תקציבית פנסיה ניחרל דמי קרן 

תנעוה

השנה לתחילת יתרה 

השנה כמהלן העובדים מן ניכוי 

השנה כקצבת השתתפות תשלום -פחות 

השנח של כיעודה רווח (הפסד) 

השנה לסוף •תרה 

צ•ב•ת2תלפנס•ה המי!!!דת ופה 2ב•תרה 

385 478 

377 470 
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1 

2 
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 4ביאוו 
 Z011בדצמבר  31ליום חכספיים לדוחות ביאורים 

ש"ח באלפי רגילים לא ותשלומים תקבלוים פירוט 

 2010ביצוע  2011ביצוע  2011תקציב 

וגילים לא תקבולים 

 ,.,גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים 
השתתפויות החזר 

אחרים תקבולים 

 2011תקציב וגילים לא תשלומים 

 ,.,גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים העכרת 
במיסיס הנחות 

פנסיה תשלומי 

מעביד עובד יחסי סיום בגין תשלומים 

עודפות הוצאות כשל מיסים 

לתלויות חפרשח 

גמל וקופות השתלמות לקרנות ריבית 

פעמי חד שכר מענק בגין לשלם הוצאות מימוש 

אחרים תשלומים 

לאומי לביטוח למוסד ריבית 

 .)ד( 14ביאור (')ואח 

200 

18 

3 
18 203 

 2010ביצעו  2011ביצעו 

200 

4,426 4,171 4,500 

1,601 1,521 1,705 

110 186 
127 

615 

535 27 

(186) 

91 

240 

7,745 5,812 6,ZOS 
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 כאבול מקומית מועצה

 ש"ח אבלפי יפתוח לבעדותו קרן

 5 ביאוד

 פיתוח לעבדוות קדן-5 יבאוד

 פיתוח, עבודות למימון חמיועדוס ארחיים, ומקמוחת ציונרות הנחת מאגרת פיתוח, בעמדות בעלים מהשתתופת והשבהח, ביוב מהטלי המועצה תקבולי נשרמים יפתוח, לעבודות בקרן א.

 אלה. תקבילום לזקוף ניתן אליה ספציפית תקציבית מסגרת כקעבה לא עוד לכ

 עליtל.cאנ 3 אבור נראה ספציפיים בנקים בשחבונות ולא המועצה של השוטיפם הבנקים שחבונות עם ביחד מנולהים בהם שלימוש עד הקרן נספי ב.

 הרגיל. לתקציב הקרנות של ההשקעות גבין המתקבלת השתואה את לזקוף טחנת המועצה ג.

 הנפים. ומשרד הושרת מעוצת של לאישוירם בהאתם רגילים, בלתי תקציבים למימון מיועדים הקרמת כפסי .ד

 הרגיל. התקציב לצוני פיתוח לעבודות הקרן בטכפי השימוש לע יערונית ררבןת נזקתפ לא ה.

 ' הודח m שכ הקרנות תנועת להלן .ו

 יתרה
 עהברת תקבלוים

 עחברה בעהרתו
 העברתד סה"כ הכנתוס

 תשלומים הבערות ההעביר הבערה
 וסלף nיוה סה'יכ

 אחרים לוקנתו לגרעןו לתצקיב מתצקיב מוקנתו לתחילת

 שנה
 מתביירים דהוח בשנת

 וגיל וחאותו
 לתנ"רים תקבלוים מהעקשתו

 והצואתו חאדתו מצטבד הרגיל
 השנה תלשומים

 הקרן שם

 1,370359---2,4694761,894----2602,469 קודמת שנה סחייכ
 1,305296---1,148745560----3531,248 השבחה הלט קרן
 6------------6 נסכים ממכירת קןר
 1,4151,390--1,805-1,415----2,805- ביוב קרן

 1,691\1,710\- ו-- ו 1,975 ו 745\4,053- ו- ו- ו- ו 3594,053 סהייכ
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כאבול מקומית מועצה 

נוספים ביאורים 

חרגיל בתקציב חרווחח משרד נתוני  •6ביאור 

נרשמו הרווחה משרד באמצעות שנעשו הרווחה תקציב של והתשלומים התקבולים של הנתונים 

הרווחה. משרד של המחשב ע'י' שהופקר מזרחות שנתקבלו נתונים פי על החשבונות בספרי 

בשיעור המועצה של המקובלים ההשתתפות לשיעורי בהתאם גולמו המועצה לחרבת שנזקפו מהנתונים חלק 

עייי שתוצאו  )100%(התוצאותסכרם מלוא את משקפות תרגיל בתקציב שהעלויות כך  25%-0%

 .רחמרעצחהרווחה משרד 


חרגיל בתסציב חחינוד משרד נתוני  •7ביאור


שנו עבור המועצה את חייב החינוך משוד נחם סכומים חותר' נין כוללים, נרך תחי תקציבי של התשלומים נתוני 


המועצה. שבבעלות הידלים בגני החינון משרד ידי על המועסקות מדינה, עובדות גננות של


בסעיף כלולה הגננות שכר במימון המשרד השתתפות  .חינוךפעולות בסעיף מוצגים אלח תשלומים 


ממשלח. ממשרדי הכנסות 


חמים מפעל  •8ביאור 


 .)10ביאור (ראה נפרד עירוני לתאגיד חמים מפעל ניהול חרעבו  ,2009באוגוסט  01ביום א. 


חיצונ.י כספק עירוני מהתאגיד חמים את ורכשת המועצה  ,2011בשנת ב. 

מחלח ימי ופדינו לחופשה חפרשח צוברת. פנס•ח בגיר חתחייבויות  •9ביאור 

 31(ליום אשייח,  954לסך המאזן לתאריך מסתכמת עובדיה של נצברים חופשת ימי בגין המועצה התחייבות א. 

אשייח).  925של סך  2010בדצמבר 

הפקדות ידי על מכוסח אינה אשו צוברת פנסיה בתנאי המועסקים לעובדים פיטורין פיצויי בגיר המועצה התחייבות ב. 

אשייח).  3,230של סך  2010בדצמבר  31(ליום אשייח  3,197בסך המאזן לתאריך מסתכמת מיועדות 

אשייח  516לסך מאזו nלתאריך מסתכמת  50גיל שמעלעובדיה של  nמחלימי צביות בגיר המועצה התחייבות ג. 
l 55גיל מעל לעובדים אשיית  268של סך  2010בדצמבר  31לירם(. 

עירוניים תאגידים  •10ביאור 

 •(להלן בעיימ שפרעם סובב וביוב מים ייתאגיד בהקמת השתתפותה את המועצה אישרה  ,2009במרץ  10ביום א. 
ושפועם. שעב מנדא, כפר טמרח, זרזיר, טבעון, בסמת אעבלין, מחאיזרר' מקרמיות ושרירת  7עםיחד התאגיד), 

של סך כאשו אשיית  22,689תמררת לתאגיד נכסים העבות חסכם על המועצה חתמה  ,2009במרץ  23ביום 	ב. 

לכל עיינ  rש1בנות רגילות מניות  683הקצאת באמצעות למועצה ישולמו אשיית  13,721קרי חנייל מהסכום  60%

תוחזר ואשר לתאגיד מהמועצה בעלים כהלוואת תירשם אשייח  9,148קרו התמורה מסכרם  40%ו· מניח 

לצרכן המחירים למדד צמודה ההלוואה  .2010ינואר מחודש חחל שנים  15תוך שורים חודשיים בתשלומים 

 .ההלוואהפועון בוצע טרם המאזן לתאריך נכרן  .3%של שנתית ריבית 

 31.12.2010ליום התאגיד של העצמי ההון  .2009באוגוסט  01מיום לפעול חחל התאגיד  .6.83%חיבר בתאגיד המועצה של חלקה 	ג. 

מבוקרים כספיים זרחות התאגיד בידי איו  .שrאלפי  15,593בסך מסתכמת ההפסדים ויתרת  rשאלפי  149,961בסך מסתכם 

 .31.12.2011ליום 

מכרן משגב, עם משותף לביוב שאיבה מכרן מים, שאיבת 'מכרן חם לתאגיד מחמרעצח חרעברר אשר הנכסים 	 .ד

איגום. וברינת לביוב שאיבת 

חחיערכרתן לשם  rשאלפי  669ערד  2011הכספים ובשנת  rשאלפי  668סך על תיאגרד מענק  2010הכספים בשנת קיבלה המועצה ה. 

מתוקצבות. וקרנות השקעות של מקבילים בחשבונות נרשמו המענקים  .qרמילביוב האחראי תאגיד תחת הפעילות לעניין 

ו 
לתאריך ההלוואה על שנצברח הצמודה והריבית  rשאלפי  10,829של סך על עומדת  2011בדצמבר  31ליום הצמודה ההלוואה יתרת ו. 

 .שrאלפי  510של בסך היא תסילרקין ללוח בהתאם האמור 

 781בסך  2011שנת של המיועד הפירעון את רשמת המועצה חסילרקין. ללוח בהתאם ההלוואה את פרע לא התאגיד  ,2011בשנת 	 .ז

מתוקצבת. קרן כנגד להשקעה ההלוואה של חסילרקון ללוח בהתאם הצמדת) והפרשי (קרן.ריבית  rשאלפי 

שניתנו ערבויות  •11ביאור 

חמאון>' לתאריך (בתוקף המאזן לתאריך משוערכיס כשחם שניתנו הערבויות סכומי פירוט להלן 

n סכום מתן תאריך נותן הבנק בגינו מוטבn סיום תאויד ערבות

ערבות n	באש"ח הערבות ערבות nערבות nניתנח 

1110512012 	 8 
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 11105/2010בעיימ מוכנתיל משפט בית 
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 כאבול מסומית מועצה

 ומשבונות שעבדוים •1Z ביאור

 '9/04/2012l מיום המשכונות משרם לאישור בהתאם המועצה חתמה עילהם והמשכונות השעבודים 32 פירוט להלן

 שנים נכס נושא תאויד

2710211995 

1610212000 

10/04/2000 

1010412000 

2010312001 

2110612001 

1310112003 

2003//05/03 

2210712003 

05/08/2003 

20 

20 

28103/2004 

04108/2005 

28/ll/ 2005 

13 

13 

28/11/2005 

05/02/2006 

05102/2006 

05/02/2006 

15103/2006 

07/06/2006 

08/0612006 

2110812006 

21108/200613 

12 

12 

24/06/2007 

 סוג או מין מכל עתידית הכנסה כל בע"מ דיסקונט מרכנתיל בנק

גוף מכל למועצה ועתידיות קיימות זכויות  בע"מ ישראלי ערבי בנק

סוג או מין מכל עתידית הכנסת כל  בעי'מ ישראל דקיסה בנק

 אש"ח 1,100 לסכום עד והכל

סוג או מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיח בנק

 אשי'ח 250 לסכום עד והכל

סוג או מין מכל עתידית חכנסח כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אש"חl,400 לסכום עד והכל

סוג או מין מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח ,7003 לסכום עד והכל

סוג או מין מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח 1,500 לסכום עד והכל

סוג או מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דסקיה בנק

 אש"ח 1,250 לסכרם עד והכל

סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח 1,100 לסכרם עד והכל

 בעי'מ ישראל דקסיח בנק סוג או מיו מכל עתידית הכנסה ל

 אש"ח l,150 לסכום עד והכל

סוג אר מיו מכל עתידית חכנסח כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח 350 לסכרם עד והכל

סוג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיח בנק

 אשי'ח 1,200 לסכרם עד והכל

סוג או מיו מלכ עתידית הכנסה כל  נע~ומ ישראל קדיסח בנק

 אש"ח 4,500 לסכום עד והכל

סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעיימ ישראל דקסיח בנק

 המענק מעל 22.16% מעל עד והכל

סרג אר מיו מכל עתידית חכנסח כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח 800 לסכום עד וחבל

סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיח בנק

 אשי'ח l,050 לסכרם עד והכל

סרג אר מיו מכל עתידית חכנסח כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 הפנים משרד מהעברות 10% עד וחבל

סוג או מיו מכל עתידית הכנסה כל  מ 11 בע ישראל דקסוח בנק

 אשי'ח 300 לסכרם עד וחבל

סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח 450 לסכרם עד וחבל

סוג אר מין מכל עתידית הכנסה כל  מ 11בע ישראל דקסיח בנק

 הפנים משרד מהעברות 23.91% עד והכל

 בעי'מ ישראל דקסיה בנק סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל

 אשי'ח 750 לסכרם עד וחבל

 בעי'מ ישראל דקסיח בנק סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל

 הפנים משרד מהעברות 26.83% עד והכל

 סרג או מיו מכל עתידית הכנסה כל בעי'מ ישראל דקסיה בנק 06/02/2007

 אשי'ח 1,672 לסכום עד והכל

 סוג או מיו מכל עתידית חכנסח כל בעיימ ישראל דקסיח בנק 06/0212007

 הפנים משוד מהעברות 6.5% עד והכל

סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעי'מ ישראל דקסיה בנק

 אשי'ח 2,250 לסכום עד וחבל

 בעי'מ ישראל דקסיה בנק סוג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל

 הפנים משוד מהעברות 8.75% עד והכל

10 

20 

24106/2007 
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 סרג אר מיו מכל עתידית הכנסה כל בעי'מ ישראל דקסיח בנק 0410712007
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באבול מקומית מועצה 

שנים 	נכס נושא תאריך 

אשייח  700לסכום עד והבל 

99 

13 
OZ/08/Z007  ספר לבתי חכמות כמרכזיות בעיימ בינלאומי בזק

131081Z007  סוג או מיו מכל עתידית הכנסה בל בעיימ ישראל דקסיה בנק

אש"ח  450לסכום עד והבל 

131081Z007 

Z0/07IZ009 

Z01071Z009 

סוגאו מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעיימ ישראל דקסיה בנק 

הפנים משרד מעהברות  1.75%עד והכל 

סוגאו מיו מכל עתידית הכנסה כל  בעיימ ישראל דקסיה בנק 

סכום הגבלת וללא 

סוגאו מיו מכל עתידית הכנסה כל  בע"מ ישראל דקסיה בנק 

הפנים משרד מהעברות  Z4.41%עד וחבל 

תלויות התחייבויות  •13ביאור 

להלן' כמפורט הסתכמו המועצה של התלויות ההתחייבויות הכספיים הדוהות לתאריך 

שאינן תביעות,  ZOllבדצמבר  31ליום נכון המועצה כגנד ועומדות תלויות המועצה, של המשפטי היועץ נתוני פי על 

על כהתבסס עבודה. דיני נזיקין, ,חוזים, בתחומי  li!Jאלפי  Z,113בכ· המסתכמות הביטוח, פוליסות של הכיסוי בתחום 

הנייל. התביעות בשל  li!Jאלפי  645בסך הפרשה הכספיים בדוחות נכללה המועצה, של משפטי היועץ הערכת 

הבראה תובנית  •14ביאור 

 31מסי תיקון במסגרת המועצה נכלל  ,l.Z004!.16מיום הפנים במשרד התקציבים באגף דיון לסיכום בהתאם 	א. 
הבראה תוכנית  ,ZOOS.04.01ביום למועצה הפנים משרד אישר בהתאם,  .Z004תשסייד·התקצ,בי יסודות לחוק 

 .ZOOS-Z006לשנים תקציבי ולאיזון בספריה הנצבר הגירעון לכיסוי 

הסדר על  Ol.08.Z007ביום הפנים משרד עם המועצה חתמה ההבראה, תוכנית ביעדי עמדה לא והמועצה חיות 	ב. 

 zoo1משנת תקציבי ולאיזון שהסתיימו וים בתנייהסופי הגירעון כולל בספריה הנצבר הגירעון לכיסוי חדש חכראח 
 .המועצהבמליאת אושר חחסדר  .ואילן

נתקבל כן, כמו  .li!Jאלפי  734בסך שתסתיימו הסופיים כתביירים הנצבר הגירעון לכיסוי מענק נתקבל  ,Z009בשנת 	ג. 

 •li!Jאלפי  1,500סך על מלרוח 

לגירעון שתסתיימו הסופיים בתביירים הנצבר הגירעון הועבר ההבראה, בחסדו המועצה עמידת ועקב  ,ZOllבשנת 	ד. 

 •li!Jאלפי  zooסך על הנצבר הגירעון להקטנת הפנים ממשרד מענק נתקבל כן, כמו השגח. לתחילת הרגיל בתקציב הנצבר 

הגליל" "שפלת ובנייה לתכנון הוועדה והצואות בהכנסות המועצה של חלסה  •15ב•אור 

באמצעות ייהועדחיי) -(להלן הגליליי יישפלת ובנית לתכנון המקומית הוועדה בתקציב בהשתתפות מחוייכת המועצה א. 

המשתתפות אחרות במועצות חאוכלוסיח גודל לעומת המועצה חאוכלוסיח לגודל יחסי באופן המחושבות חיוב מכסות 


מכסות את מקזזת תועדה תשבחת. ותיטלי נניח אגרות המועצה עבור גונח תועדת מגנ,ד תועדת. בתקציב 


הועדת ידי על והנגבים המועצה של השבחת היטלי  .בניהמאגרות המועצה מהכנסות בתקציבה המועצה השתתפות 


 .המועצהידי על הפיתוח עבודות לביצוע עד המועצה לזכות נועדת ומוחזקים מקוזזים אינם 

תועדה. של המבוקר הכספי לדוח בהתאם הועדה והוצאות בהכנסות המועצה של חלקה נרשם  ,ZOllבשנת 	ב. 

במלואם. למועצה הועברו תועדה, ידי על נגבו אשר ל  11חנהכספים  .נroאלפי  1,2.48סך על השבחההיטלי הועדה ייי על נגבו בהתאם, 

ניבויים שומת  •16ביאור 

 ,Z009וכולל עד  Z007לשנים והתייחסת  ZOlOבשנת הוצאת חשומח  .Z009חמס שנת וכולל עד ניכויים שומות הוצאו למועצה 

 •li!Jאלפי  1Z7של סך שילמה המועצה לפיח 

lS 



כאבול מקומית מועצה 
 1לטופס zנחפס

 Z011לשנת הכספי הדוח 
ש"ח לאבפי הבגייה אגף נתוני לפי  mוהשתתיופהטליס  ,mארנונבגיו החייביםחשבןו מבצ 

ג)(פירוט  החשבון שםמס. 

לתחתלי יתרה 
השנה 

ומ ל עהרבה
מוספיקם  mוחב

פוטרים, הסייכ 

והנחרת שחררוים 

בשנת חיבו 

החשבןו 
בשנת גביתו הס"כו נטוחיויבם סה"כ 

ודהח 
השנה לוסף יתרה 

יחסגביהב" 

החיובים לללכ 

ב)(יפרוט  א) (יפרוט 

א. 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

nשבונm  שנתי יחוב ביסס לע

ארכתה 

 ,••,למגורים ארנוהנ 
 ,",אחרתארנוהנ 
ארנוהנ('"") למחיקה רחובות מסוקפים חרבות 

ארנונה סהייכ 

וביוב מים גארת 

מים גארת 

מים למיחקה  mובnומפוסקים  mוnב
מים סהייכ 

ביוב אגרת 

21511,496 I4,1711  7,89142994.6% 3517,4621ו 

z 
2.1 
2.2 

2.3 

 ·5,541-ו  5,541-י -י  4,8846571
 8,981-י  8,981)351(ו -ו  8,3619711

- - -,_ - - - - - - - - - -~,!71 j_---------.!~,!23 j_----------~~._4_~~ ג---------~~,41?~- 33.3%------------!1:',?~~-י-~~~,!-------------
72212091025.9% 68236674 
 675675(120)-•72ו  723

iזi-·!-----------j--------------:-j-------------11gj~-2-------------~~צ~,!__--------~-~~~---------------~-~n,~-------------~-:~:~~------
 109109)20(-11811אחירם(·) למחיקה רחובות מסופקים חרבות  4

 24,2537,73616,51731.9%_15,14013,2844,171חוזר שנתי יחוב סבסיעל שחבונות סחייכ 

פעמי דח חיוב בסיסלע חשבתותב. 

4 
11 
12 
15 
17 

יחטך עצמיות 

ביוב הטל 
מים מדי 

אשפה יפנוי 

 c·<למיחקה ברת mרמסופקים חרבות 
חדפ-עמי חיוב בסיס לע חשבוונת סהייכ 

305--352335.7% 
)1,420(1,4039,7282,8056,92328.8% 

119187181699.6% 
5-450104020.0% 
)1,401(-)1,416(7,165-7,165 
)2,800(-17,1652,83514,330 

-
16.5%1 

10,4844,171-41,41810,57130,8475%•ZS 

11,5094,436-45,Z6410,15935,1054%•ZZ 
37,5583,715-48,77Z10,58138,1917%ג.z 

הדוח בשנת סהייכ 

קודמת שנה 

קודמות יים mש

9,745 
167 
41 

9,982 
19,965 

35,105 

38,191 
14,9Z9 

שההנ. לסוף החרבות %מיתרת 50לפי חשובו המסופקים, החרבות יתר ספצי!גי. אומדן לפי חושבה ארנונה גבין המסוקפים החובות יתרת  ,",

אחרת. הנ uארגביית תנוני לבין גמורים ארנונה גביית תנוני בין להפריד ניןת לא  ,zo11 ruבש  )"'"'(
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כאבול מד.~ומית מועצה 
א פירוט -1לטופס  2נפסח 

 2011לשנתהנספ• דהוח 

ש"ח לאביפ הגבייהאגף נתונ• לפ• והשתתופיתו הטלים ארנונות, בגיר היחייבםחשבןובצמ 

על והצדמה ריבית חיויב החשןוב שםlונס. 
השוטף 

נסוף (ביטלו) חיוב ו גבין והצדמה ריבית יחובי 
קדוימם חותוב 

החשובן בשנת יחוב חיובראשתי 

4 

א. 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

שנתי חיוב בסיס לע חשבונות 

ארכתה 

למגוירם  mארנו
חארת  אuרנה

m ארנוהנ למחיקה וחרבות מסופקים ברת

הסייכאתונה 

וביוב ימם גארת

מים גארת 

m מים למחיקה וחונות מסופקים ברת

מים הס"כ 

ביוב אגרת 

10,04622040882211,496 

2 
2.1 
2.2 

2.3 

m אחירם למחקיהוחובות מוספקים כות
שנתי חיוב סבסו על שחובנות הסייכ 

עפמי דח חיוב בסיס לע חשבונתו ב. 

חיטך עצמיות  4

ביוב הלט  11

מירימם  12

אשפה י uיפ 15

למיחקה כות mומסופקים חומת 17

חדפ-עמי יחוב בסיסלע חשבונות סהייכ 

סהייכ 

1,357(700)657 
971971 

-----------. !!t!~~22_~·-----.----.,_7J~,~-----------------נ.~~!.--------------  __1_~._1_2_~ 

72(4)68 
7272 

- ------------------ _l_i~1-  ------  -------------}~~---------  -----  -----~~'. 

1111 
11,4022201,54611613,284 

5 5 - -
(1,420) (1,612) 192 - -

11 (7) 18 - -

5 5 - -
(1,401) (1,603) 202 - -
(2,800) (3,222) 422 - -

-

10,4841 (3,106) 1,968 220 11,402 
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---------

-

כא~ול מקומית  ה_~
ב פירוט -1לטופס  lנספח 

 2011לשנת הכסיפ הדוח 

ש"ח בלאפי הבגייה אגף נתוני לפי רהשתתפירתר הלסים ארנונתו, בגיו החייבים חשבןו צמב 

החשב~- ]_שס מס. 

שנתי חיוב בסיס על  mחשובנא. 
1 

1.1 

l 

ארננוה 

לגמורים אומנה 

הסייכאתונה 

ויבוב מים גארת 

שנתי יחוב סבסו על שחבונות סהייכ 

עפמי דח ח•וב ביסס לע  mחשבתב. 

סהייכ 

פטורים סה"כ

והנווח שחרורים 
מימוןהנחתו ו  דעוה פי על הנתוח 

~ 
דיו פי על הנתוח ן 

מיחקת 
רבתרn1חותוב

פטוויםשנים 

 mרוקמ
שנה פטרוים 

שטופת 

- - ---+--------+---------! --- באדוים 

--+---- -
---- ----------\ 

--- -
4,171 123 

!--
4,048 -----

-------

:-:-:-: :: . -  4,17_1_ 123 --~~~~ 
---- ----+ -1----- 

___:___=-4,1711 - -ו 123 , 4,048 

----
---+------- -

- -- - --+--------->---------+

----1------+---- --+-- -+--- --- -

4,171 123 4,048 
--+------ -

Zl 
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כאבול מסומית מועצה 
ג פירוט -1לטופס  zנספח

 2011לשנת הכספי הדוח 

ש"ח לאבפי הבגייה אגף נתוני לפי  mוהשתתפויהטלים  ,mארנונגכיר היחיבים חשבון בצמ 

השנהבגיה  ושםהחשבוי מס. 

שנתי יחוב בסיסעל mחשבתא. 

דהוח בשנת  mגביסה"כ פיגורים בגית  -------· - --- 

--··----··---------·---~:::_~_]_··-----------·----:__________------~:-~::~_~ה_--'--- 
236 236 

236 236 
-- - - ·--- - - - -- - - - -· - - - ---j j38----------- ן 

·-------f------ר-------------

-- ·-----------+-----

---________7'-'''-'73::6+--------

2 
2,805 2,8!1~ 

--- 18 18 
10 10 

2,835 

---- 10,571 

5,520 
____ -__-_-__-_-__-_-__-_--=_5,_5_Zo 

1•1 1 1 

z 

2 3 

Z,216 5,520 

2 4 
11 
12 
15 

--

2,833 2 

5,5225,04~ 

אונתה 

לגמורים אתוהנ 
ארנונה הסייכ 

וביוב ימם גארת 

מים גארת 

ביוב אגרת 

ןחןך שנתי חיוב סביס לע שחבונות סהייכ 

עפמי דח יחוב בסיס לע חשבתותב. 

ך uחיעצמיות 

ביוב הלט 
מיזמים 

אשפה יפנוי 

חדפ-עמי חיוב סביס על שחבונות סהי•כ 

סהייכ 

אחרת. ארנוהנ גביית נחוגי לבין מגוירם ארנוהנ גביית נתוני בין להפריד ניתן לא  ,2011בשתנ  )·(

zz 


2.1 



באבול מקומית מועצה 
ד פירוט  •1לטופס  %נספח

 2011לשנת הכספי הדוח 

ש"ח באלם•  2011בדצמבר  31ל•ום חייבים ויתרות גביה דוח 

מים כללית ארנונת 

%010 %011 %010 %011 

1,070 7ZZ 6,757 5,099 
(7) (4) 3ZZ lZZ 

4Z9 lZO 351 
81 7Z 5ZZ 408 

(80) 
1,573 910 -------- ----- -""85i" .---------------"i36 . _l_~~נ?.------------

Z,7Zl 
7ZZ 674 4,880 3,958 

10,704 ll,40Z 

(l,Z67) 
zzz zzo 

(4,436) (4 091) 

--- --- ------- -~~~!?.
l,94Z 

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


(5,004) (5 520) 

_)O_~?נ?<.--•--------
Zl9-------- ---------- -· .------.------.-----. -----------.-----.- ---------------~~~.~ 

7%% 674 5,099 5,969 

54.10% %5.93% 35.80% 3% •9%% 

95.81% 73.30% 


54,10% %5.93% 60•%4% 55.56% 


------------_-'~~~-.~(---- -.----- ----- ---- --- ·------ ------· ... ' 

וארנונת מים גביח נתוני 

פיגורים גבית 

שנח לתחילת ריאלית פיגורים יתרת 
כוסף זיכוי  /חיוג 

למחיקה וחובות מסופקים לחוגות העכרת 
והצמדת ריבית בגין התקופה במהלן חיובים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, הנחות, 

חגביה) (פוטנציאל פיגורים יתרת סח'יכ 
פיגורים בגין גבית 

קודמות שכים כגיר פיגורים יתרת 

מצטבר שוטפ תםופתי חיוב 

למחיקת וחוגות מסופקים לחובות העברת 
והצמדה ריבית בגיר התקופה במהלן חיובים 
חובות ומחיקת זיכויים פטורים, הנחות, 

הגבית) (פוטנציאל תקזפתי כ חיוסח"כ 

שוטפת גבית 

שנגנח כ  11סה

לתקופת פיגורים יתרת 

התקופה לסוף כגבו שטרם חובות יתרת 

מחפיגורים גביח  ,"
מחשוטף גביח  ,"

מחסח"ב גביח  %

Z3 



 1לטופס 3נספח
כאבול מסומית מועצה 

לפועוו המלוות חשבון מצב 

ח 11שבאלפי  2011דבצמבר  31ליום 

31.12.2009 
סה"ב 

31.12.2010 31.12.2011 
אחרות 

31.12.2011 
ביוב 

31.12.2011 
מים 

31.12.2011 
לפרערן ונשארו למעשה שנתקבלו (קרן) המלוות יתרות 

חשבה בתחילת 
השנה במשך שנתקבלו מלרות סה"כ 

הדוח בשנת בלבד קרן ע"ח תשלומים -פחות 

17,455 16,990 14,871 6,777 8,094 

1,583 24 3 3 
19,038 17,014 14,874 6,777 8,097 
2,048 2,143 2,133 1,404 729 

השנה לסוף בלבד) (קרן מלרות יתרת 
 •השנה לסוף שנצברו הקרן על הצמדת הפרשי -נוסף 
הצמדה הפרשי כולל חשבת לסוף המלוות עומס סה"כ 

---- _l.~~~-.~_ . - -_"l_.~_8.~~_ 12,741 5,373 7,368 ·-----------
2,647 21639 ·------2·579 · ·--------75:1 -------i;sz6· 

19,637 17,510 15,320 6,126 9,194 

ידוע). (מדד  2011נובמבר לחודש לצרכן המחירים למדד בהתאם נעשה המלוות על תתצמדת (')חישוב 

המלותו כלל פרעוו סכום 
הדוח' בשנת הרגיל בתקציב המלוות פרעון סכום 
קרן 

ריבית 

הצמדה 

··סח"כ 

 :2לטופסהתאמה  ***
מלוות פרערן בסעיף 
הביוב מפעלי בסעיף 
סח'יכ 

והצמדת}: !םרנ המלוות פרעונ תחזית לתל[ 

ראשונת שנה 

שנית שנח 

שלישית שנה 
רביעית שנה 

חמישית שנה 

ואילן שישית שנה 

2009 
2,048 

950 
454 

3,452 

2010 
2,143 

884 
529 

3,556 

2011 
2,133 

756 
623 

3,512 

2,150 
1,406 
3,556 

2,097 
1415 
3,512 

2,177 
2,032 
1,933 
1,840 
1,788 
5,550 

15,320 

24 



---

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

 2לסופס 1נספח 
כאבול מקומית מועצה 

ותשלומים קתלובים  •הרגיל התקציב של הביצעו ח mני

הצואה וסוגי הכנסה מרוקתו לפי 

ש"ח אבליפ  2011הכספים לשנת 

הביעוצ נטו mהסטי היבעוצ תהצקיב שיניוים מקרויתצקיב  כלל• תושלומים תקבלר•ם -א• לחק

2010 מעל מתתח 

47,014 3,895 - 49,010 45,115 - 45,115 הכנסות 

46,898 (3,487) - 48,602 45,115 -  iרואצןת 45,115

-116 408408 דהוח שבנת עודף 

.
 %מסה"כ%מסהו'כ הביצעו התצקיב מוקרות לפ• הכנתוס -ב' חקל הביצעו נטו הטסיתו 

2010 מעל מתחת 

עצמית הכנסה 1

12,848 1.1 
1.2 
1.3 

2 
2.1 
2.2 
2.4 
2.5 
2.6 

29.90% 14,059 21 - 26.26% 12,869 ישירה גביה 

רגילות ובלתי שוונת מריב'(ת, הכנסות 
פיתוח מקנות הבעחת

מהממשלה הנכתוס 
ממשלה משריד השתתופת

כללי מענק 
מצטבר גרעון  mלהקטמענקים 
מיוחדים מענקים

מיועידם מענקים 

וקמרות לפי הכנסתו סה"כ 

-
0.01% 3 3 - 0.01% 3 
1,4414.03% 1,894 534 - 4.03% 1,975 

33.94% 558 30.29% .___________1_,'!_2_8.~------ _.'!~----8.'!7.------------------ ------ -~~~-.~~----- ------------------· ------------------- ------------------· 
43.25% 20,334 2,371 - 45.66% 22,377 Z0,006 

9,17219.51% 9,171 1,512 - 21.80% 10,684 
-
- - 200 - 0.41% 200 

1,648 
-

3.30% 1,553 - 746 1.84% 902 

66.06% 746 69.71%----------.~~«!-·~~- --------- --'!_cl!~3. ------------------- ------------------- ------ ·~------1--~~ -------- ·~--!1.2.~ 

100.00% 47,014 4,641 746 100.00% 49,010 45,115 

zs 
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 כאבול מקומית מועצה
 המשך-2 לטופס 1 נספח

 ותשלומים קתבלוים- הרגיל התצקיב של היבעוצ ינתוח

 הצואה ווסגי הכנסה m מןקר לפי

 ש"ח לאבפי Z011 הנספים לשנת

. 
 מסה'יכ % %מסה"כ הביצוע תקיצב  הביצעו נטו הסטיתו

2010  מעל תמחת

 ההצואה סרג

43.54% 20,417 402 - 44.23% 21,499 21,097 
6.45% 3,026 461 - 7.85% 3,815 3,354 
0.83% 389 60 - 0.95% 460 400 3 

16.70% 7,832 2,103 - 18.71% 9,092 6,989 4 
20.47% 9,601 - 116 19.14% 9,303 9,419 5 
4.43% 2,077 373 - 1.48% 721 348 6 
7.58% 3,556 4 - 7.23% 3,512 3,508 7 

- - 200 - 0.41% 200  8 

100.00% 46,898 3,603 116 100.00% 48,602 45,115 

 ושכר משכורות

 מימון} הוצאות (למעט ומהנל אחזקה

 מןמןן הואצות

 תעפול הואצות

 ותרומות שהתתפויות

 עפמיות חד הוצאות

 מלוות פר.ערך

 מצטבר גערון m להקט מענקים הבערת

 אצוהות סהיוכ

26 



 כאבול מקומית מועצה
 z לטפוס z נספח

 הכנסות לעומת ויעידום יםmשיר ליפ m האצו- הרגיל תהיצקב לש הבעוצי ניותח

 ש"ח לאבפי 2011 הכספים לשנת ימעותור ולבתי מיתורעו

 נסו הסטייה ליפ לפ• סטיתו ביצעו תצקיב mסיט בעיצי תצקיב m הצוא הכנmסן ו התיצקב פרק•

 עדוף ביצעו תצקיב (לעמ)תמחת (תמחת) מעל

 מידעוות mונnהא הכנתוס א.

 )355()7,705(7,350)()355(7,3507,705---6 וכלליות החנלה .1
 )182()4,099()3,917()346.(276608241644,5774,923 מקומיים שירותים .2
 )266()5,597()5,331()3,018(3820,05022,8022,75225,38128,399 ממלכתיים שירותים .3
 17819719)161(491,7801,9601801,6021,763 .מפלעים4
 596)5,609()6,205(599-2032036,2055,812393 רגילים בלתי .5

 מיועדות והרצאות הכנסות סה"כ
22,49025,7893,29945,11548,6023,487)()22,625()22,813()188( 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 mמי:rגפ לבתי הנכתוס ב.
 )170(11,80511,635---)170(111,80511,635 ישירה בגיה .1
z. 10,82011,586766---1.1910,82011,586766 כלל«ם מענקים 

 מיועדות בלתי הכנסות סהייכ
22,62523,221596---22,62523,221596 

-----------------------------------------------------------------------------------
 4084081 ו )45,11548,60Z)3,487 ו 3,895 ו 45,11549,010 ו חסייככללי

 408 נטוועדוף הסט•ה תצקיבי יאזןו יא
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כאבול ומית 2ממונ!צה 
 zלטפוס 3נספח

הפנים משחמסגרתליפ מ<וונ( -הרגלי ציב 2התביעוצ דוח 

ש"ח אבליפ  2011צדבבמר  31ביםו שנתסיימה לשנה 

מסה'נ'  2010o/oיבצעו  !!mימסה"נ  o/oבצ<עו 
 = !!!!ש
הננתוס 

ארנונה 

 }·(אברנוהנ חנהרת 

מים מכירת 


צעמיות יתר 


החינוך משדר


שמדרהחרחה 


חאירם משידרם 


<ללכ מענק 


מיוחדים מענקים 


מיוידעם מענקים 


אחירם תקרבלים 


מצטרב  גרנnןכסיוי ללא יכ i1'ס


מצטבר  גרנnןליכוסי מנעק 


הננתוס סה"נ 

האצותו 

כללי ושכר משכוחת

<ללכות לועפות 

חינוך כשר 

חינןו עפלוות 

שכררררחה 

רווחה עפלוות 
מלרות פעררן 

מימון 


פעמיות חד 


 ,.,אברנוהנ נהחרת 

מצטבר גערון כיסוי ללא הס•כי 

מצטרב גרעון לכיסוי מנעק 

הראצות הסיכי 

עדוף 

ופטוירם. מימון החגות דין, פי על החגות רעדה, החגות (*)כולל 

16% 7,7Z4 16Z 15% 7,462 7,300 
9% 4,436 [319) 9% 4,171 4,500 
Z% 851 136 236 
6% Z,945 486 6% Z,975 2,489 

34% 15,839 Z,110 36% 17,450 15,340 
9% 4,0Z3 184 9% 4,226 4,042 
1% 471 77 1% 701 6Z4 

ZO% 9,171 1,51Z 22% 10,684 9,172 
3% 1,553 [746) 2% 90Z 1,648 

3 0% 3 

100% 100%- - - - - - - - - - - -_,~~0_1~_ .~!~!~------------- -· - -- - - - - - - __4_8~~~!- ----------_?}~.~~--
100 200 

-----------~-·~!-1-~ -~~!~------------- -----· - !~-----!t-~ ------ ----~--s-?~~_, 

15% 7,246 177 15% 7,156 7,333 
14% 6,557 {875) 15% 7,180 6,305 
26% 12,160 {438) Z7% 13,267 12,829 
11% 5,288 {1,834) 14% 6,595 4,761 

2% 1,011 {141) 2% 1,076 935 
10% 4,547 {441) 10% 4,985 4,544 

8% 3,556 [4) 7% 3,51Z 3,508 
1% 389 {60) 1% 460 400 
4% 1,718 
9% 4,4Z6 319 9% 4,171 4,500 

100% 100% - - - - - - - - - - - -_.~~8_9_~ ~------------3,2~7!. -------- - ~----8-~~! -----------_?}~.~~-
{100) 200 

___________ .!!~~~)------ ---~~-·~--- -~~~------------ ---------- ~--s-?~~_, 

116 408 408 
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כאבול מקומית מועצה 
 2לספוס  4נספח 

 2011צדבמבר  31ביוס שנתסיימה לשנה שכר והתואצו ראס נח נתוינ 
דוקמתשנה  נוכחית שנה 

ממוצעשכר ממוצע שכר

בפולע שכךהוצאות משחת מצתב  בופלע שכרהוצאות  מצבת 

למשרהשלנה אלפי בפולע אדם כוח  :~~
 אלפי בפועל כח ת~~~תקן כח תקן 

שייחאלפי  )66(דוח שייח בפועל שייח אליפ  )66{דוח שייח ממוצעת  ~~~~(
  )Z(ייעודי אדם משרה סוג 

123.33 11,970 97 123.45 13,109 106.19 105.78 111.38 
123.33 128 1 123.45 158 1.28 -
123.33 12,098 98 123.45 13,267 107.47 105.78 111.38 

------·ii6:9s- -------1;0011 ------------5- -----·-1:12.-19· ------·1;076- -----------5:14- ----------7:53· -----------6.s-:1 

8 132.19 
-6---41------.ס30-·

126.95 1,008 
-----301:113· -------1;549

1,076 8.14 7.53 6.53 
··-----1;354· -----------3:30- -------4:47 (3)-:---------.------.. 


301.63 -1,849 6 410.30 1,354 3.30 4.47 • 
-------i 1:111· -------2;543- ---------·-25- -----·-120.-i<i" -------3;609- ס29:16--------- ·29:59---------- תקן עם אחירם המשרות יתר 

אחרים  mהםשריתר סה"כ

 mהםשרסה"כיתר 

סה"כ 

_______1-~~,~_ ~~------- -~~---------·· ______ 1.·~~_7.4: . -~'~------- 29.89 29.16 

,?~~------S.~ ------- ~'~!- -----------~- ------~-4.!:5.~. -------~,!~~- 33.19 33.63 

-~~ ~~-

-------------· 
126.99 17,803 140 129.74 19,306 148.80 146.94 117.91 -------iii.:oo- ·--------116- ------------1- -o-_ ---------779ס·779------ -----------1:00- --- ----------- --------------- 141 

134.76 1,601 
110 

12 127.82 
-

1,521 
186 

11.90 
- - -

132.16 ____.~:~!..~:!~! ----------~~!-- .·~-~------1..? -~!?,!~------.-------~~,!'~----- 

132.16 20,230 153 134.77 21,792 161.70 146.94 

פנסיוירנם 

אחרים מבעיד עובד יסחי סיום עיןהוצאות 

בתקן עודבים סה"כ

לכלי סהייכ 
 :2לטופס  5לנספח  mהאתם

.Z7/04/Z011 
ביום הנפים משדרודו ועל  09/0l/ZOllבוום המועצה מליאת ידי עלאושרהשרותיהארסכחןקת  )lן 


 .04/06/2011ביום אושרהיעודי האדם כח תקן  )2(

 .Z009הסכפים בשנת שהוקאפו שכרתוספות מתשלום נובע הבכידךם לש הממוצעבשכר הגידול  )3(
 .2010הסכפים שבתנ במלואם שולמו שלאשכר מרכיבי וכן  2011שלנת שכר מעדכוני בע uהנבחרים שלהממוצעבשכר הגידול  )4(

תקן עם ן uיח

תקן ללא ן uיח
חינןו סה"כ 
תקן עם רווחה 

רווחה סה'יכ 
תקן עם ביכרים המשרות יתר 

בכירים המשרות יתר כ 11סה

חבנרים 

Z9 
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כאבול מקומית מועצה 
 2בלחקלסופס  4נפסח

ש"ח לאבפי  2011צדבמבר  31ביום שנתסיימה לשנה תצקיב פריק לפי השכר דוח 

הפרש  2011ביעוצ  2011תיצקב 

שכר עלויתו משרות מפסר  66שכולעיותו  66משרדת מס' שכר עליותו משרתו מספר 

כולליתו הנהלה 

(53) 779 1 7Z6 1 
141 1 1,033 8 1,174 9 

55 1 1,Z97 7 1,35Z 8 6Z 

143 z 3,109 16 3,Z5Z 17 

(96) (1) 3Z3 3 zz1 1 71 
(83) 530 z 447 z 73 

40 - 441 4 481 4 74 

---------- -.?~~!1. ----------------.5~1. -------- ---_~,!.9.". ----------------~- - ------------?~~!~ 7 

(Z7) (0) Z54 1 zz1 1 
(41Z) (1) 13,014 106 1Z,60Z 105 

(9) 0 1,013 8 1,004 8 
(1) 0 Z18 z Z17 z 

(141) (0) 1,076 8 935 8 

811 
81Z 
sz 
83 
84 

-- - _______ 1,~985_ 1Z4-----------.~?~!1. ----------------.5~1. --- -- ---- - - _15,57_5 -- - - - - -- - - - -- . !.Z.~ 

(107) (1) 107 1 

.----------!()~!.1- .~1__ 5------------- 107 1 

(Z) - 1,707 lZ 1,705 lZ 

(695) (1) )·( 2i,79Z 16Z Zl ,097 160 

בנחרים 

כללי מהנל 
כספי מהנל 

וכלליות הנהלת סהייכ 

ממוקיים ים mשיו

בתרואה 

עיר ובניו תכנון 

ציבוריים נכיסם 

מקומיים שרותים סהייכ 

מלמכתיים ים mשר

היחנון מלהנ 
יחטך 

בדת תר

בריאות 

רווהח 

ממלכתיים שרותים סהייכ 

מלעפים 

מים 

סהייכמפעלים 

גימלאים 

סהייככללי 

שייח אליפ  186בסך פיצויים כולל תכייל סהך  )*(
אדם. כוח שירותי רוכשת לא (**)המועצה 
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 כאבול מ~וומית מועצה
 2 לטופס 5 חpנס

 שייח באלפי 2011 בדצמבר 31 ביום שנתסיימה לשנה השכר מרכיבי התפלגות

 תשלום סוג

 מסח"כ % ביצעו מסהייב % ביצוע

2010 2011 

56.12% 

1.11% 

0.54% 

2.27% 

7.91% 

0.65% 

12.29% 

ll,353 

224 

110 

459 

l ,601 

132 

2,486 

56.49% 

1.50% 

0.85% 

2.18% 

6.98% 

0.75% 

12.14% 

12,311 

327 

186 

474 

l ,521 

163 

2,646 

80.89% -- ------ ----------- 16,365···---------- 80.89% .. ·-- --- --- --····--· 
17,628------····---

3.36% 

9.78% 

5.97% 

680 

l,978 

1,208 

3.29% 

9.84o/o 

5.97% 

718 

2,144 

1,302 

19.11% 
-.. ·--- ----- ---- -- 3,866----·-------- 19.11% .. -------------- -.-. 4,164-------------

100.00% 20,231 100.00% 21,792 

 שכר הפרשי כולל משולב שכר

 רשומות • נוספות שעות

 פיטוריו פיצויי

 רכב אחזקת

 פנסיה תשלומי

 אשי'ל

 קצובת טלפון, ביגוד, .חבראה, שונים תשלומים

 ועוד נסיעח

 ותשלומים שכר סה"כ

 מעביד לאומי ביטוח תשלומי

 השתלמות קרן מעביד' גמל קופת

 מעסיקים ומס שכר מס

 נלוות סה'יכ

 בלל• סהייב

!Q!Q 

20,231 

186 

20,417 

2011 

21,792 

(186) 

(107) 

21,499 

nתאמn 2 לטופס 1 בנספח חשבו הצואות לכיו הנ"ל חשבו הוצאות ביו 

 החודשיים 66 דוחות לפי ומשכורות שכר כ 11 סח

 פעמי חד שכר מענק

 תקציבית פנסיה ניהול דמי מקרן העברה

 2 לטופס 1 נספח לפי שבו הצואות
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באבול מקומית מועצה 
 zלטופס 6כספח


 2011לשנת הכספי הדוח 

כללית ארנונח 


דחשים בשסלים למ"ר תעריפים ניתוח 

 Z009 Z010 Z011חסקטור 

תעריף תעריף תעריף תעריף 

 ~ ~ Z2mlaמינימום(•) 

מגורים 

תעשייה 

לבנקים) (פרט אחרים עסקים 

ביטוח וחברות בנקים 

מלונות 

חניונים 

מלאכת 

אחרים נכסים 

למ"ר תפוסה קרקע 

ך  11למחקלאית קרקע 

למייר שטח עתיר במפעל קרקע 

29.30 29.80 30.20 29.98 

29.88 30.40 30.80 21.46 

60.99 59.75 58.92 58.86 

430.11 437.00 443.10 400.26 

33.13 

1.23 

39.73 

15.72 12.77 5.70 

3.8715 3.9781 3.9562 0.0095 

0.0083 

0.0104 

,., 
 )2011בשנת המקומיות ברשויות כללית (ארנונת תמד•נת במשק חסדר•ם בתקנות שנקבע כפי המינימום תעריף 
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 בוב1בו~ ~סומיtו ג!צם 1!נ

 2 לטופס 7 נספח

 חבנ באלפי 2010 בשנת הביצוע לביו 2011 תסציב ביו מהותיים שינויים

 % סטיחש חפר 2010 ביצוע 2011 תקציב

 תקבלוים:

Z3 חעיר ובניך תכנון 

 תרבות 32

 מים 41

 נכסים 43

 חביוב מפעל 47

 תשלומים:

 העיר ובניך תכנון 73

 תרבות 82

 מים 91

 רגילים לא תשלומים 99

(57.22%) (60Z) 1,052 450 

75.28% 204 271 475 


(64.09)o/o (589) 919 330 

(99.73%) (1,478) 1,482 4 


1,446 1,446 


(38.84%) (609) 1,568 959 


22.92°1o 361 1,575 1,936 

(100.00%) (222) 222 

(19.88%) (1,540) 7,745 6,205 

33 




3~ 



5 

 2כאבו מבובמים nמו~צ
 z לטופס 9 בספח

 li!J באלפי 2011 בשנת הביצוע לעומת 2011 בשנת הרגיל התקציב השוואת

 % סטיחש חפר zo11 ביצוע 2011 תקציב

 בלוים:12 ת

 חינון 31

 רגילים בלתי תקבולים

 תשלומים:

 כספי מנהל 62
 העיר ובניו תכנון 73

 חינון 81

 רווחה 84

15.54°/o 2,403 17,867 15,464 
203 203 

13.49% 260 2,188 1,928 
21.38% 205 1,164 959 
12.92% 2,272 19,862 17,590 
10.62% 582 6,061 5,479 
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כאבול מקומית מועצה 

 3לסופס 1נפסח 

ש"ח לאבפ•  2011הכספ•ם לשנת תהיצקב פריק לפ• רג•ל הלכת• התקצ•ב של והתשלומ•ם התקבלו•ם ר•כח 

 mגנחת-סיטה עיפדום -ססיה 
בקע עקב עקב קעב עדוף עדוף עדוף הטצמבר היבצעו  Z011בש!תג היבעוצ  31.1Z.Z010דע היבצעו היצקתב מס• התיצקיב הפרק סה'יכ בת"רים מספר 

התואצו הכנסתו האצותו הננסתו (גרןוע) האצותו הכנסתו המאושר פקר בת"ירם 

עמל מתתח מתתח עמל נוס ברוסו בסחן הכנסתו התואצו הכנתוס האצותו הנכסתו התואצו סגירום פתויחם 

-17-106113(7--7-7--71113תnבאה1-1
-------89898989--7290רטבחון  mשמי  22-

-------7325015413196119250250יער ובנין תכנון  11-
 S3,149643,Z1,079317,Z4,ZZ84,96075422732-8135922,74019ציבוריים נכיסם  7310

 Z3,5964,0842,382,045)825(8118,01413,49412,3243,3043,64916,79815,9731871,012חינוך  10-10

 412-574)162(6,3276,165-162--825,7536,3276,165תרבות  1-1

-492581-)89(647558647558-89--831,139ירבאות  1-1
-16105-)89(841,4689956534577101,4521,363-89חוחה  1-1
-------8529297222929תד  11-
 ZJ4561,2401,240----160160,971,4001,2351הביוב מלעפ  11-

-----------------------------------------------z______ -~'~-------7,47031,067-!!~~-----9411,381)440(!~~!~------5,183-~~~!s______-~~.!z___ 1נ!~~!- 25,383-----~~!?!~סז;ן•כ  z8Z9ג 1------------- ----- --------------------·--------- 
 2,2422,0812,081160160נשסתיימו תב"רים  88

 31,03325,383Z3,157684,S7,470986,ZS28,5469411,381)440(457,Z5,0Z34,94Z978,Zסהייכנוט  zZ1ג
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 כאבול מקומית מועצה
 והשתתפויות תמיבות דוח

 2011 לשנת נספי דוח

 ח11ש באלפי 2011 בשנת המועצה ע'י' שנתנו ותמיכות השתתפויות

 2011 בפועל ביצוע התקציב הנתמך הגוף שפ

 מתוקצבים וגופים ערים איגדו

 טמרה- גליל הסנינה לאיכות היחידה

 גליל א.ע.- אש כיבוי

 עיר לכנין הועדה

 מערבי גליל ניקוז רשות

 המקומי השלטון מרכז

 בכרמיאל שפכים טיהור מרכז

 ארצי הגא

 ספורט אירגוני

 כאבול בני הפועל- כאבול נכפר והתרבות הספורט לקידום עמותה

 כאבול עירוני מכבי- כאבול לכדורגל הספורט מועדון

 כאבול- ספורטאים להכשרת העמותה

 ונוער תרבות

 אנושי הרן מרכז

 אחרות השתתפויות

 רווחה

 ארנונה הנחות

 מקצועי לקידום העמותה

 המועצה עובדי ועד בתקציב השתתפות

 zלטופס 1 בנספח ותמיכות השתתפויות סה"ב

35 35 
285 235 
560 450 
82 75 
35 21 
8 15 

43 40 

1,048 871 

140 
60 

128 

60 
60 
40 

328 160 

160 

3,651 3,648 
4,171 4,500 

75 70 
30 10 

7,927 8,228 


9,303 9,419 


37 





	Structure Bookmarks
	Figure
	Figure
	'  םיולבקת םימולשת רפסמ םשו קרפה1 רואיב1  ביצקת11  עוציב11  עוציב רפסמ םשו קרפהד רואיבד ביצקת עוציבןן עוצי~ןן201120112010201120112010 1.  םיסימ םי:!ןנ!ג,מו6  הלחנה תויללכו11  םיסימ11,80011,63312,16161  להכמ יללכ2,9252,96021687 12  תורגא52!62  לחנמ •פסכ1,9282,1881,805 19  םיקנעמ םייללכ םידחוימו10,82011,58610,72463  תואצוה ןומימ40046089! 64  ןוערפ תוולמ טעמל} (בוב>2,097~2,150 ----50!,77,7057,031 ---------. 22,625221,!222,888 ---------2.  םיתורשמ2 םיימו7  םיתורשמ2 םיימו21  האורבת4521!!71  תאורבת1,6621,8211,664 !2  ןונכת ,"בו ר•עח4505711,0527
	הרתי םיולבקת תרבהע ותרהעב הרבחע סותנכה כ"הס דתרבעה הרעבה ריבעהה תורעבה םימולשת כי'הס הויn ףלסו תליחתל ותנקומ ביקצתמ ביקצתל וןערגל ותנקול םירחא הנש תנשב חוהד םירייבתמ ותואחו ליגו ותשקעהמ םיולבקת םיר"נתל ליגרה דבטצמ ותדאח ותאוצהו םימושלת הנשה םש ןרקה כייחס הנש תמדוק 2602,469----2,4694761,894---1,370359 ןרק טלה החבשה 3531,248----1,148745560---1,305296 רןק תריכממ םיכסנ 6------------6 ןרק בויב -2,805----1,805-1,415--1,4151,390 כייהס 3594,053 ו -ו -ו -ו -4,053\745 ו 1,975 ו --ו -\1,710\1,691 
	 טוריפ)(ג .סמםש ןובשחה הרתי ילתחתל הנשההברהע ל מובחוm  םקיפסומ כייסה ,םירטופ םיוררחש תרחנהו וביח תנשב וןבשחה כ"הס םביויחוטנ וכ"סה ותיבג תנשב חהדו הרתי ףסול הנשה "בהיבגסחי כללל םיבויחה טורפי)(ב טורפי) (א .א1 1.1 1.2 1.3 nנובשm  על ססיב בוחי יתנש התכרא נהונרא םירוגמל,••,  נהונראתרחא,",  תוברח םיפקוסמ תובוחר הקיחמל (""')נהונרא כייהס הנונרא תראג םימ בויבו תראג םימבnוm  םיקסופמוnבוm  הקחימל םימ כייהס םימ תרגא בויב21511,496 I4,1711  ו3517,4621 7,89142994.6% z 2.1 2.2 2.3 4,8846571  י- י-5,541  ו-5,541· 8,3619711  ו- ו)351(8,981  י-8,981 ---,_ ----------~,!71j_---
	 .סנוlםש בוןשחה ביויח תיביר המדצהו לע ףטושה יבוחי תיביר המדצהו ןיבג ו בויח (ולטיב) ףוסנ בותוח םמיודק יתשארבויח בוחי תנשב ןבושחה4  .א1 1.1 1.2 1.3  תונובשח על סיסב בויח יתנש התכראונראm  םריוגמלהנרuא  תראחm תרב םיקפוסמ תוברחו הקיחמל נהונרא הנותאכייסהתראג םמי בויבו תראג םימm תרב םיקפוסמ תונוחו הקיחמל םימ כ"סה םימ תרגא בויב10,04622040882211,496 2 2.1 2.2 2.3 m תוכ םיקפסומ תובוחוהיקחמל םריחא כייסה תונבוחש לע וסבס בויח יתנש .ב ותנובשח על סיסב בויח חד ימפע4  תוימצע ךטיח11  טלה בויב12  םמירימ15 פיu י הפשא17 תמוח םיקפוסמוm תוכ הקחימל כייהס תונובשח עלסיסב בוחי ימע-פדח כייהס1,357(700)65
	•קרפ בקציתה ו ןסmנכה אוצה m ביקצת יציעב טיסm ביקצת ועציב ותיטס •פל פיל הייטסה וסנ לעמ (תחמת) תחמת(מעל) ביקצת ועציב ףודע .א סותנכה אהnנוm תוועדימ 1. הלנחה תויללכו 6---7,3507,705)355()(7,350)7,705()355( 2. םיתוריש םיימוקמ 276608241644,5774,923).346()3,917()4,099()182( 3. םיתוריש םייתכלממ 3820,05022,8022,75225,38128,399)3,018()5,331()5,597()266( 4םיעלפמ. 491,7801,9601801,6021,763)161(17819719 5. יתלב םיליגר 599-2032036,2055,812393)6,205()5,609(596 כ"הס תוסנכה תואצרהו תודעוימ 22,49025,7893,29945,11548,6023,487)()22,625()22,813()188( --------------
	 היסס- םודפיע הטיס-תחנגm  רפסמ םיר"תב כי'הס קרפה ביקציתה •סמ בתקציה ועצביה עד31.1Z.Z010  צועביה גת!שבZ011  ועצביה רבמצטה ףודע ףודע ףודע בעק בקע בקע עקב םרי"תב רקפ רשואמה ותסנכה ותוצאה (עוןרג) ותסננה ותוצאה ותסנכה וצאותה םחיותפ םוריגס וצאותה ותסכנה ותוצאה סותנכה וצאותה ותסנכה ןחסב וסורב סונ למע חתתמ חתתמ למע1-1האבnת71113--7-7--7)17-106113--22  ימשm  ןוחבטר7290--89898989--------11  ןונכת ןינבו רעי7325015413196119250250-------7310  םסיכנ םיירוביצ74019,S3,149643,Z1,079317,Z4,ZZ84,96075422732-8135922 10-10  ךוניח8118,01413,49412,3243,3043,64916,
	Figure


