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 Z010 בדצמבר 31 ליום בספי דוח

הענינים תוכו 

 מבסו•םn שברוnn וראי וחשבנו דיו א.

 כספיים דוחות ב.

 1 מספו טופס- מאזן .1

 zמספו טופס- התקציב פרקי לפי הרגיל התקציב של ותשלומים תקבולים ריכוז .2
 3 מספר-טופס רגיל חבלתי התקציב של ותשלומים תקבולים ריכוז נ.

 4 מספו טופס- פיתוח לעבודות וקרן וגיל הבלתי הרגיל, התקציב של ותשלומים תקבולים ריכוז .4

 הכספיים לדוחות ביאיוים ג.

 נספחים ד.

 א,ב,ג,ד) פירוטים (כולל 1 לטופס 2 נספח החייבים חשבון מצב .1

 1 ;לטופס נספח- חשנח לסוף לפועון המלוות חשבון מצב .2
 הרצאה וסרגי חכנסח מקוררת לפי ותשלומים תקבולים- הרגיל התקיצב של ביצוע ניתוח .;

 2 לטופס 1 נספח

 מיועדות הכנסות לערמת ויעדים, שירותים לפי הרצאות- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח .4

 2 לטופס 2 נספח- מיועדות ובלתי

s. 2 ;לטופס נספח- הפנים משוד מסגות לפי ממריו- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח 
 א חלק 2 לטופס 4 נספח- שכך והרצאות אדם כוח נתוני ניתוח .6

 ב חלק zלטופס 4 נספח- התקציב פרקי לפי שנו דוח .ו

 2 לטופס s נספח- השכר מרכיבי התפלגות .8

 2 לטופס 6 נספח- תעריפים ניתוח- כללית נח אונו .9

 Z לטופס ו נספח-Z009 בשנת הביצוע לבין ZOlO תקציב בין מהותיים שינויים .10

 Z לטופס 8 נספח-Z009 בשנת הביצוע לערמת ZOIO בשנת ביצוע השוואת .11


 Z לטופס 9 נספח-2010 בשנת הביצוע לעומת Z010 בשנת התקציב השוואת .12


 ; לטופס 1 נספח- תקציב פרקי לפי וגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבולים ריכוז .1;

 נוסף מידע ה.

 2010 בשנת המועצה ידי על שנתנו ותמיכות השתתפויות



 \\ג°~

פנימיים ומבקרים עסקיים יועצים חשבון, וראי ושרת', נאסר כימו 

Nimer nasser & Co, Certified Public Accountants (Isr) 

וירח, באסו. נימו 

משפטן רוח, באסו, רמז• 

• 
• 

21/08/201, 

לכבוד 
ברכה עופרה גברת 

החשבונות על והממונה לביקורת בכיר אגף מנהלת 
הפנים משרד 

יררשלים 

ג.נ" 

 2010בדצמבר  31נירם שהסתיימה לשנה כסםיים .ורחרח כאבדל מ~רמית מרעצה הנדדן: 

הכוללים המועצה) (להלן: כאבול מקומית מועצה של המצורפים הכספיים הדוחות את ביקרנו 
לכל והתשלומים התקבולים דוחות ואת  2009בדצמבר  31ו·  2010בדצמבר  31לימים המאזנים את 

תאריכים. באותם שהסתיימו מהשנים אחת 

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

במשרד החשבונות על הממונה הנחיות פי על נערכו הם הנייל, הכספיים לדוחות  1כבאדר כאמור 
המוסכמה בסיס ועל ."ההנחיות") (להלן מקומיות ברשויות כספיים דוחות עריכת ברבר הפנים 
לתקינת הישראלי המוסד של חשבונאות בתקני כנדרש מדווחים בסכומים ולא ההיסטורית, העלות של 

מקובלים. חשבונאות מכללי השונה דווח בסיס מהוות האמורות ההנחיות בחשבונאות. 

לרשויות שנקבעו להנחיות בהתאם נאות, באופן משקפים הנייל הכספיים הדוחות לדעתנו, 
ואת  2009בדצמבר  31ו·  2010בדצמבר  31לימים המועצה של הכספי המצב את כאמור, מקומיות 

באותם שהסתיימו מהשנים אחת לכל מפעולותיה והעודףוהגערון והתשלומים התקבולים 
תאריכים. 

הלב: תשומת אח להפנות הרינו דעתנו, חוות את לסייג מבלי 
הפנים. משרד ידי על למועצה מלווה חשב מינוי בדבר הכספיים לדוחות  )!(1בביאור לאמור א. 
 li!Jאלפי  184,19בסך מסתכם המסופקים החובות היקף לפיו הכספיים, לדוחות  1לטופס  2לנספח ב. 

 .2010בדצמבר  31ליום החייבים יחרות כל מסן  55%כ· ומהווה 
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באבול מ::וומית מועצה 
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 2010בדצמבר  31ליום 


ש"ח באלפי 

 ~ ננ!i!ג 31.12.2010 31.12.2009

2,790 

455 

1,010 

4,255 

169 

103 

14,155 

1,371 

95 

1,466 

4,265 

1,316 
·-··--------···· 

25,729 

19,637 

36,302 

1,889 

38,191 

2,059 

1,385 

705 

4,149 

7 

377 

15,478 

1,466 

(116) 

1,350 

4,265 

2,226 

27,852 

17,510 

32,390 

2,715 

35,105 

 )א( 3

 )ב( 3

 )ג( 3

 )א( 3

 )י( 3

 )ד( 3

 )ט( 3

 3טופס

 1לטופס  3נספח

 1לטופס 2נספח

שוטף רכוש 

ובנקים קופח -נזילים נכסים 

נגבו שטרם מתוקצבות הכנסות 

מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 

זמניים ולעדופים פיתוח לעבדוות סרנות לכיסוי מיועדות השסעות 
רגילים בלתי בתקציבים 

תסציבית לפנסיה מיועדות השסעות 

מתוסצבות סרנות במימוו השסעות 

הרגיל בתקציב גרעונות 

השכח לתחילת גרעון 

הדוח כשנת גרעון (עודף) 

השכח לסוף הרגיל בתקציב מצטבר גרעון 

שהסתיימו בתב"רים סופיים גרעונות 

נטו בתב"רים. זמניים גרעונות 

נוספים נתונים 

המלוות עומס 

אחרים ומיסים ארנונה בגיר חייבים 

פתוחים חרבות 

לגביה כהמחאות מכוסים 

'כ  1סה

ן 



באבול מקומית מועצה 

 1מס' טופס 
מאזן 


 2010בדצמבר  31ליום 


ש"ח באלפי 

31.12.2009 31.12.2010 

896 1,919 

10,068 9,231 
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ביארו התחייבויות 

שוטפות התחייבויות 

)ח;( בבנקים יתר משיכות 

)ו( 3 שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות 

מראש והכנסות פקדוכות -מתוקצבים לא תקבולים 

שוטפות התחייבויות סה'יכ 

נטו בתב"רים. זמניים ועדופים פיתוח רנות '1

פיתוח לעבודות קרן 

 )י( 3אחוות מתוקצבות בלתי קוברת 

 )ח( 3מתוקצבות קרנות 

 ,המועצהגזבר 
הדוחות' אישור תאריך 

מחס נפרד בלתי חלק חינם חכספייס לדוחות רחפיורטיס חביארויס 

~ 



כאבול מקומית מועצה 
 2מס• טופס 

התקציב פרסי לפי הרגיל התקציב של ותשלומים תקבולים ריכוז 

ש"ח) (אלפי  2010בדצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה 

תשלומים תקבולים 

ביצוע  11ביצוע  11~קציב ו ביאור ו הפרק ושס מספר 
201020102009 

ביצוע  11~יצוע  11תקציב rביאי 1
201020102009 

דרפרק ושם מספר 

וכלליות הנהלה  6

 3,3762,6872,289כללי מכחל  61

 2,0091,8051,999כספי מכחל  62
 440389469מימון הוצאות  63
 2,1732,1502,058ביוב) (למעט מלוות פרעון  64

7,9987,0316,815. .. .... . . .. ... . . ...... ............ 

11,40012,1619,598 

2033 

ימג!(סים מיסים  .1

ll  מיסים

אגרות  12

מנןומיים שרותים  7

 465 !1,6631,6641תברואת  71
 414543365וביטחון שמירח  72
 1,0211,568849העיר רבניו תכנון  73
 1,5771,242736ציבוריים נכסים  74
 280255215שונים עירוניים שרותים  76

..••••4.???!__5.~?~,_•.•...... .~!~·~-
 12ממלכתיישרותים  8

 715,74317,44815,253ח•נון  81
 1,6131,57511251תרבות  82
 358346446בריאות  83
 65,3895,5585,073רווחה  84
 11010179דת  85

3.~:!!_2•••• _ 25,028___,1_?22____2.• . . .... . .. . . 

מפעלים  9
 1072222,006מים  91
 200188250נכסים  93
 808 !1,4181,4121מלוות} פעוי\ לל 1(כהביוב מפעל  97

..••...l-~~!!1~~~ •_1_••..•... .. -~~?·~-
.....•2•••. ._,_?~?.7!!!?.6••••••4רגילים בלתי תשלומים  99 :·~-f. 

 44,21646,89843,733בללי  '''הס

........... ............ ............ 

50336 

4501,052435 
121117113 
170121149 

7911,323703 ........ . .. ........... ............ 

713,58715,97014,354 
75271187 

1266275 
63,8544,0783,907 

17,64220,38118,523 
············........... . .......... 

1,2939193,227 
313 

1,6001,4821,472 

-~~~!~......••••• •2-~~~!..... -~~?,~-
4.18870 .. . . ...... . . .. ....... . ............ 

441%1641,01443,638 

מנ!:ימיים שרותים  2.

תברואה  21

תעיר ובניו תכנון  23

ציבוריים נכסים  24

שונים עירוניים שרותים  26

ממלכתיים שרותים  3.

חינון  31

תרבות  32

בריאות  33

רווחה  34

מפעלים  4.

מים  41

נכסים  43

הביוב מפעל  47

רגילים בלתי תקבולים  5.

בלל• סח"ב 

43,638 47,014 44,216 

43,733 46,898 44,216 

(95) 116 

תקבולים סה"כ 

תשלומים סה"כ 

הדוח בשנת (גרעון> עדוף 

! 




 באבול מ:וומית מועצה

 3 מסי טופס
 2010 לשנת הכספי הדוח

 ש"ח באלפי רגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התסכולים ריכוז

Z009 Z010 

.1 

7,Z03 7,658 

Z73 
400 593 

1,583 Z4 

179 

9,365 8,548 

8,831 9,388 

1,500 
70 

10,331-- ---· --- --- .... --- .. 
9,458 

(966) (910) 

10,5Z5 17,Z60 

10,875 18,576 

(350) (1,316) 

17,Z60 
18,576 

(1,316) 

111 

1,4Z7 

(1,3161 

Z3,157 

Z5,383 


(Z,ZZ6) 

417 

Z,643 

(Z,ZZ61 

 הדוח בשנת ותשלומים תקבולים

 תקבולים

 הממשלה השתתפות

 מוסדות השתתפות

 דאחרים עצמיים מקזרזת

 שנתקבלו מלוות

 סופי בגרעון תב"רים סגירת

 א.

 תקבולים סה~•כ

 תשלומים

 השנה במשך שנוצעד עבודדת

 מלוות העברת

 אחרים תשלומים

 ב.

 תשלומים סה"כ

 חדוח בשנת גרעון

 חשנח לתחילת שנצברו ותשלומים תקבולים

 תקבולים

 תשלומים

 השנה לתחילת נטו זמניות יתרות

 )•( השבח לסוף שנצברו ותשלומים תקבולים
 תקבולים

 תשלומים

 השנה לסוף נטו זמניות יתרות

 : מורכבת הנ"ל היתרה
 זמניים מימון עודפי

 זמניים מימון גרעונות

.2 

•3 

Z,630 2,651 

 בפררייקטיס השקעות ניכוי לאחר

 חדוח' בשנת שנסגרו

)•( 

! 




כאבול מסומית מועצה 

 4מס• טופס 
פיתוח לעבדוות ובקוו וגיל הבלתי הרגיל. בתקציב והתשלומים התקבולים ויבוז 

ש"ח באלפי  2010בדצמבר  31ביום שנסתיימה לשכה 

Z009 lliQ ~ 
~ 

42,324 

8,965 

1,401 

52,690.-... -..... -... -.. 

45,120 

7,845 

Z,469 

55,434 .. -......... -...... 

1 

2 

3 

43,733 

10,331 

54,064---·---------····· 
(1,374) 

46,671 

9,458 

56,129 .................. , 

(695) 

4 

5 

(95) 

(966) 

(1,061) 

(313) 

(1,374) 

116 

(910) 

(794) 

99 

(695) 

רגיל מתקציב 

רגיל בלתי מתקציב 

פיתוח לעבודות מקרן 

ההכנסות כל סך 

 ב!00!במ
רגיל תקציב 

רגיל בלתי תקציב 

התוצאות כל סך 

התקציב בשנת הכנסות על הוצאות עודף 

הכללי חגועוו חובב 

הרגיל בתקציב הדוח בשנת  iגרעוןiעודף 

רגיל הבלתי בתקציב הדוח בשנת גרעון 

פיתוח לעבודות בקרן  iקיטוןiגידול 

בלל• גרעון 

~ 



 מס': התאמה

 כאבול מקומית מועצה

 4 לטופס חתאמות
 הנ"ל ליתרות הכספיים הדוחות כיו התאמה

 ש"ח כאלפי •2009 ש"ח באלפי •2010

1 

43,638 

(988) 

(326) 

41,314 

9,365 

(400) 

8,965 

1,401 

1,401 

43,733 

43,733 

10,331 

10,331 

1,714 

(1,314) 

(400) 

47,014 

(1,301) 

(59 ;) 

45,110 

8,548 

(476) 

(227) 

7,845 

2,469 

Z,469 

46,898 

(227) 

46,671 

9,458 

9,458 

2,370 

(1,894) 

(476) 

2 

3 

4 

5 

6 

 : הרגיל בתקציב הכנסות כ 1סה•
 ביוב היטל מקרן .החזרות בניכוי

 השכחה היטל מקרן החזרות- בניכוי

 נטו סחויב

 מס': חתאמח

 : הרגיל הכלתי בתקציב הכנסות סהי'כ
 בתב"ריס פיתוח לעבודות הקרן השתתפות- בניכוי

 הרגיל התקציב השתתפות- כניכוי

 נטו סהייב

 מס': התאמה

 פיתוח לעבודות מקרן תקבולים

 נטו סה~'ב

 מס': התאמה

 : הרגיל כתקציב הרצאות כ 11 סח
 רגיל חבלתי בתקציב השתתפות • בניכוי

 סה"כנטו


חתאמחמס': 


 : רגיל הבלתי כתקציב הרצאות סח"כ

 נטו סה"כ

 מס': התאמה

 פיתוח לענודות מקרן תשלומים

 הרגיל לתקציב העברה

 לתב~'ירם העברת

 סה"כנטר

! 




 באבול מקומית מועצה

 z,1 ביאור
 2010 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות ביאורים

 בלל• •1 בארו

 חמקומיות הרשויות תקנות לפי חשבונות הנחלת מערכת כניהול חייבות המקומיות הרשויות א'

 .1988. התשמי'ח י חשבונות) (הנחלת

 להלן. 2 ככאור כמפורט חמתוקנתיי חמזומנים כיישיטת נערן החשבונות הנחלת נתוני רישום 	כ.

 כפי תפנים, במשרד חחשברנות ביקורת על הממונה הנחיות פי על נערכו הכספיים הדוחות 	ג.

 אחראי גוף היותר בתוקף מקרמיות, ברשויות כספי ודיווח חשבונות להנחלת בהנחיות שנקבעו

 מקומית. רשות של חשבונותיה לניהול הנוגע ככל ומפקח

 כנושאים מקובלים חשבונאות מכללי חשוכות חנייל להנחיות כהתאם נערכו הכספיים הדוחות

 מהותיים.

 חנייל. חחנחיות פי על נדוש אינו זח שדוח מאחו חמזומנים תזרימי על דוח כוללים אינם הכספיים הדוחות 	ז.

 לזולו' כיחס השקל של החליפין וכשער לצרכן המחירים במדד השינויים על נתונים להלן 	ה.

2008 2009 2010 

3.80 3.78 

198.42 206.19 

(1. 14)% (0.71 )% 

3.55  בשי'ח האמריקאי הדולר של החליפין שער

211.67  כנקודות )1993 (ממוצע לצרכן המחירים מדד

(5.99)%  השנה במהלן הדולר (ירידת) עלית שיעוו

3.80% 3.92% 2.67%  השנה כמהלן המדד (ירידת) עלית שיעוו

 24.02.2010 כיום המועצה מליאת ידי על אושר li!J אלפי 44,216 סך על ,2010 הכספים לשנת התקציב

 .11.11.2010 כיום הפנים משוד ידי ועל

 .ו

.2010ו· 2009 כשנים מינויו וחודש 2008 כשנת הוחלף אשו 22.08.2004 ביום מלווה חשב מונה למועצה  .ז

 החשבונאית המדיניות עיסוי "2 באור

 המוסד של חשבונאות בתקני כנדרש מדווחים כסכומים ולא היסטורי נומינלי בסיס על ערוכים הדוחות

 הדוחות בעריכת ירשמו אשר החשבונאית המדיניות עיקרי בחשבונאות. לתקינה הישראלי

 להלן' מפורטים קודמת לשנה עקבי כאופן הכספיים

 קבוע וברש 	א.

 וגיל, חבלתי או חוגיל לתקציב ההוצאות זקיפת עם מופחתות קבוע ברכוש ההשקעות

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

 שנתקבלו הלוואות 	ב.

 כפועל. קבלתן עם רגיל הכלתי בתקציב כהכנסות נושמות הלוואות	 )1(

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

 חכספי הדוח לתאריך המלוות עומס קבלתן, כזמן כהכנסות נרשמו חחלוואות שכן שנצברו),

 .)1 לטופס 3 (נספח למאזן כנספח מוצג

 סילוקיך, לוחות לפי הגיעי פועונם שזמן שעו)1חצמדח והפרשי ריבית י קרן (כולל מלוות פועון )3(

 .כפועל שולמו לא אם גם חוגיל, כתקציב כהוצאה נזקף
 הוא סילוקיך, לוחות לפי פועונן, ושזמן שהצטברו חצמדח והפרשי ריבית חוצאות )4(

 כהוצאה' נושמות אינן י הכספי הדוח תאויד לאחו

 מאזני. כסעיף מוצגות מבנקים יתר ומשיכות קצך) (לומן שעה לצוון מלוות	 )5(

 חדוה. לתאריך עד שנצברו הצמדה וחפושי ריבית כוללות קצו מן לו הלוואות	 )6(

 הביוב. מפעל כחוצאות נכלל ביוב בגין מלוות פועון	 )7(

! 




 באבול מ:וומית מועצה

 מוניטריות זכריות 	ג.

 חשרותיס לקידוס פעילויות המכצעיס כגופיס לרכות המועצה, של שונות השקעות מייצגות מוניטריות זכויות )1(
 וכדר.י לעוכדיס אות תלוו מיס, זכויות עירוניים), כתאגידים השקעות (כולל המועצה של האינטרסים או

 עם רגיל הכלתי או תרגיל כתקציב כהוצאה נזקפים מוניטריות זכויות רכישת כגיר תשלומים )2(
 . התחרותן

 כדלהלן' תעלות כמחיר כמאזן מזצגות מזניטריזת זכויות )3(

 מתוקצבות. קוברת במימון השקעות י בנכסים

 מתוקצבות. .קרנות כהתחייבויות

 העירוניים. כתאגידים ההשקעה (לחובת) לזכות נזקפים אינם עירוניים תאגידים (הפסד•) כרווחי המועצה של חלקה )4(

 מוקצב בלתי מלאי	 .ד

 כמקור .מאזני לסעיף נזקפות מת, מסריי למטרה ועודם טרם למחסן' טוביו רכישת על הוצאות

 הרגיל. כתקציב חיוב עייי שנוצרת מוקצב כלתי כמחסן מלאי קרן קיימת זה מלאי למימון

 בננסים פקדרנרת 	ה.

 . הכספי חדות לתאריך עד שתצטברו ושער חצמדה והפרשי ריבית כוללים כבנקים פקדונות

 והביוב המים לתאגיד הלוואות 	ו.

 המים לתאגיד שנתבת ההלוואות את נספרות רושמת אונה המועצה מקומיות, ברשויות הנהוגים לכללים בהתאם

 כהשקעות נרשמים הקרן, על הצמדה כולל ההלוואות, קרן תחזרי ההלוואות. קרן על הצמדה הפרשי צוברת ואינה וביוב

 כפועל. קבלתם עם להכנסות ונרשמים מתוקצבת קרן כגנד מיועדות

 הכנסות רישום .ז

 מזומן. בסיס על נרשמות והשתתפויות הטלים אגרות, ממיסים, הכנסות )1(

 .)1 לטופס 2 (נספח למאזן כנספח מוצג שנצטכרו) החייבים (יתרת החייבים חשבון מצב על מידע

 הרגיל לתקציב המיועדים אחרים ציכורייס ומגופים ממשלה ממשרדי והשתתפויות מענקים )2(

 .מצטבר בסיס על נזקפים

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

 הרגיל. כתקציב המתאיס הכנסה סעיף זיכוי כנגד המתאים כסעיף כהוצאה נרשמו חובה מתשלומי ופטורים הנחות )4(

הוצאות רישום  ח.

מצטבר. בסיס על נרשמות ההוצאות )!( 

 נזקפות יות,ר מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשר החשבון כשנת ששולמו הוצאות

 התשלום. כמועד ותשלומים תקבולים לדוח
(2) 

לעיל. כ• סעיף ראה- מלוות פרעון (3) 

 עונדים משכורות של שוטף תשלום כעת מזומן בסיס על נרשמים שנתית חופשה כגיר תשלומים

 .חופשה בגין העזרות עכור
 .)10 ניאור (ואח תשלומה טרם לחופשה התחייבות בגין לחופשה הפרשה נערכה לא

(4) 

 כחם כמקרים תקציבית. לפנסיה זכאים אשר המועצה עובדי כגיר לפיצויים הפרשה נרשמה לא א.

 מזומן. בסיס על לפיצויים ההוצאה נרשמת לפנסיה, הגיעו לפני לעיל, כאמור העוב,ד פורש

(5) 

 השוטפים התשלומים כגובה לפיצויים הוצאה נרשמת צוברת, לפנסיה הזכאים חושות עובדי כ.בגיר

 .10 ביאור ואח מכוסה, שאיכה צוברת פנסיה בגין ההתחייבות יתרת פנסיה, בקרן הרשות שמפקידת

השבחה והיטל• פיתוח בענדוות נעלים מהשתתפות הכנסות רישום  ט.

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

 בגין' הרגיל לתקציב סכומים מועברים הפיתוח מקרנות

 פיתוח. עבודות למימון שנתקבלו מלוות בגין הדוח כשנת מלוות לפרעון (!)הוצאות

 הנדסה. מחלקת הוצאות )2(

 מקבלות אינן הבעלים השתתפויות נגבו בגינן פיתוח עבודות לכיצוע הרשות התחייבות

 י הכספיים בדוחות ביטוי

! 




 כאבול מסומית מועצה

השקעות על התשואה זקיפת  . י

 חרגיל. לתקציב נזקפח פיתוח לעבודות מקרן שמקורן מהשקעות התשואה

 הרגיל. לתקציב נזקפה תב"רים מעודפי שמקורן מהשקעות התשואה

 מתוקצבות. חבלתי לקרנות נזקפח אחרות מתוקצבות בלתי בקרנות שמקורן מהשקעות התשואה

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

 תרגיל. בתקציב תוצאותיה במסגרת

בתב"רים סופיים גרעונות  יא.

 מותנית הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון תסתיים, שביצועם בתב"ריס סופיים גרעונות סגירת
 הפנים. משרד אישור כקבלת

 הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון לסגירתם הפנים ממשרד אישור התקבל ולא הסתיים שביצועם בתב"רים גרעונות

 . שהסתיימו בתב"רים סופיים גרעונות בסעיף מוצגים

 למחיקה המיועדים או מסופקים חיבות

 הנחלת שערכח לאומדן בחתאם הארנונח, 'לגבי 1 לטופס 2 בנספח נכללו למחיקה וחחובות המסופקים החובות סכומי

 חחייבים. מיתרת-50% ל בהתאם השרות, סוגי שאר לגבי בספק. מוטלת שגבייתם ספציפיים חוב סכומי עבור המועצה

 יב
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ש"ח באלם• בדצמבר  31ליום 

באבול ומית  '1ממועצה 

המאזן לסעיפי פירוטים  •3באור 

ובנסים סופה  •נזילים נכסים 	א. 

בקופות מזומנים 

מסחריים בנקים 

המקומי השלטון ארצו בנק 

קצר לזמן פקדרנות 

ובנקים קופה הנזילים הנכסים כל סך 

 )'(פיתוח לעבודות קרנות לכיסוי מיועדות השקעות בניכרי· 

 .3וטופס 5ביארוראה 

בנק בחשבון לפיתוח חחקצכרת את תנהל מקומית רשות כי נקבע  ,2010התש"ע ,}38מס' כתיקון התקציב וסודרת לחוק תוקרן יפ  1ע

לפיתוח ההקצבות כספי יופקדו הפיתוח בחשבון הפיתוח). (לחלן·חשבון זו למטרה רוק אך המיועד בנקאי, בתאגיד שייפתח נפרד 

הקצבות מקומות לרשות תעביר לא המדינה ההקצבות. יועדו שלשמן למטרות רק המקומית הרשות את ישמש וחרא בלבד 

יהיו לא האמור הפיתוח בחשבון הכספים לפיהן. ומנוחל זח תיקון הרואות לפי שנפתח הפיתוח לחשבון במישרין אלא לפיתוח, 

כאמור. פיתוח חשבון  2010בשנת פתחה המועצה האמור. בתיקון שנקבעו תנאים במצטבר מתקיימים אאייכ לעיקול ניתנים 

נגבר שטרם מתוקצבות הכנסות 	ב. 

החינון משרד 

והרווחה העבודה משרד 

 2010לשנת איזון ממענק  50%בגין הפנים משרד 

עיקולים 

אשראי כרטיסי חבורת 

מתוקצבים לא .תשלומים חייבים 

 )14(ביאור הגליליי "שפלת ונניח לתכנון הרעדה 

ועובדים קבלנים לספקים, יתר תשלומי 

הקמח .עלויות בעיימ שפרעם סובב וביוב מים תאגיד 

ג. 

מתוקצבות קרנרת מרו במיהשקעות 

עירוניים תאגידים 

 )9(ביאור בעיימ שפרעם סובב וביוב מים בתאגיד מניות 

 )9(ביאור בעיימ שפרעם סובב וביוב מים לתאגיד הלוואה החזר 

וביוב מים תיאגרד מענק 

 .ד

אחרות השקעות 

מתוקצב מחסן מלאי 

מתוקצברת קרנות במימון השקעות סח"כ 

יתר משיכות בנקים 

מסחריים בנקים 

ה. 

2009 2010 

7 5 

2,661 1,795 

241 66 
so 200 

2,959 2,066 

169 7 

2,790 2,059 

2009 2010 

188 128 

179 244 

809 

)'( 

)"*( 

ככ 

55 

455 

123 

81 

1,385 

2009 2010 

425 352 

155 353 

430 

1,010 705 

2009 2010 

13,721 13,721 

989 

334 668 

14,055 15,378·--- -------- ----- -· ------------
100 100 

100 100 
.-- ------ -----· .... ----------··

14,155 15,478 

2009 2010 

896 1,919 

896 1,919 

11 



כאבול מקומית מועצה 

Z009 Z010 

3,803 4,139 

2,114 2,634 

1,114 617 

2,572 1,226 

465 615 

10,068 9,Z31 

2010~ 
240 480 

Z40 480 

Z009 Z010 

100 100 

13,721 13,721 

989 

334 668 

14,155 15,478 

Z009 lliQ 
6,320 4,265 

179 

(734) 

(1,500) 

4,Z65 4,Z65 

Z009 Z010 

110 385 

110 385 

110 

180 499 

(90) (249) 

20 25 

110 385 

2009 lliQ 
103 377 

שלומושטום מתוקצבות הצואות 

שרותים ונותני קבלנים ספקים, 

לשלם וניכויים עונדים 

שונים וזכאים מוסדות 

לפירעון המחאות 

 )13!ניאור תלויות התחייבויות 

ו. 

מראשוהכנסות דונות 2פ •מתוקצבים לא תקבולים  ז. 

מראש הכנסות  •הפנים משרז 

מתוקצבותקרנות 

מתוקצב בלתי מחסן מלאי 

נע"מ שפרעם סובב וביוב מים בתאגיד מוניטריות זכויות קרן 

 )9ניאור (ואח נע"מ שפרעם סובב וביוב מים לתאגיד הלוואה החזר 

וביוב מים תיאגוז מענק 

ח. 

שהסתיימובתבי'רים סופיים גירעונות 

חשבה לתחילת יתרה 

סופיים נתנ"רים גירעונות .סגירת חוסף 

 ))ג( 14ניאור (ואח גירעון להקטנת מענקים  •הפחת 

 ))ג( 14ניאור (ואח גירעון להקטנת מלוות יתרת  •הפחת 

השנה לסוף •תרה 

אחרותמתוקצבות בלתי קרבות 

ט. 

 .י
הרכב

לביאור)  )2(פיסקה(ואח  2%תקציבית פנסיה ניהול זמי קרן 

התנועה

השנה לתחילת יתרה 

חשבה במחלן העונדים מן ניכוי 

חשבה נקיצנח השתתפות תשלום  •פחות 

השנה של ביעודת רווח 

חשכה לסרף יתרה 

ציבית2תלפנסיה המיועדת במופח •תרה 

בעי~מ גמל מבטחים מכורח חברת בניהול פנסיה קרן 

12 

1 

2 

3 



באבול ממומית מועצה 

 ג!!!בנ.!
 2010בדצמבר  31ליום הכספיים לדוחות ביאורים 

רגילים לא ותשלומים תקבולים פירוט 

ביצעו ב•צזע תצק•ב 

רגילים לא תקבזלים 

 ,",גרעונות לחקטנת שנתקבלו מענקים 
השתתפויות חחזד 

מימון תקבולי 

2009 2010 2010 

734 
134 18 


2 


a 870ג 

רגילים לא תשלומים 

 )'(גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים העברת 
במיסים הנחות 

פנסיה תשלומי 

מעביד עובד יחסי סירס בגיר תשלומים 

 )16ביאור (ראה עודפות הרצאות בשל מיסיס 
ותלויות משפטירת לתביעות חפרשח 

להבראה הפרשה 

גמל וקופות השתלמות לקרנות ריבית 

אתריס תשלומים 

לארמי לביטוח למוסד ריבית 

 2009ביצוע  2010ביצעו  2010תקציב 

734 

3,715 4,426 4,500 

1,709 1,601 1,525 

294 110 300 
127 

465 615 
112 

93 535 

91 
240 

2s,ז  6 745נ,

 .)ג( 14ביאור (')ראה 

7,122 
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כאבול מקומית מועצה 

 5ביאור 
יפתוח  mב.עלדוקרן 

פיתוח  mעלברוקרן  •5ביארו 

יפתוח, עבודות למימון המיועדים חאירם{ וממקררות רות uציהתחנ מגארתפיתוח, בעבודות בעלים מהשתתופתוהשבהח; ביוב מהלטיהמועצה תקבולי נשרימםפיתוח, עלמדותקברך א. 

אלה. תקבולים לזקוף ניתך אליה ספציפית תקציבית מסגרת נקעבה לא ועד לכ 

 .))(א 3ביאור נראה פיתוח שחבבוטתברובם הליס uמבחםשלימוש דע קחרך כפסי ב. 

הרגיל. לתקציבהקרנות לששההועקתיו nהמתקתלב התשואה אתלזקוף נוהגת המועצה ג. 

הנפים. ומשרד השרות מועצת שלאלשיורים בהתאם רגילים. בלתי תקציביםלמימון מיודעים הקרטת כיפס ד. 

הרגיל. התקציב לצכרי פיתוח לבעודות הקרן בכספי השימוש על עריונית ירבית נזקפת לא ה. 

 :הדוחבשתנחקרטת תטעת להלן  .י

יתרה 
בעהרה תקלובים 

העברה  mהבער
עהבורת סה"כ הכנסתו 

תלשומים  mעהרבהבערה בעהרה 
לוסףיתרהסה"כ 

תליחלת 
םתכ"רים דהוח בשנת 

מתצקיב  mקמרנ
לבת"רים תקבלוים מהשעקתו 

אחרים  mלקרנלגערןו לתקציב 
השנה תשלומים 

והתואצו אחרות צמטבר הרגיל רגלי  mחאורשנה 

הקוו  aש

 1,714Z60---1,4014001,314----5731,401קודמת שנה סהייכ 

 1,1683Zl593---914353----991,168שהבחה הטל קרו 
 706----70------76נסכים ממכירת קרן 
-1,301---1,301-1,301----1,301-ביוב קרן 
-85----85-----85סופיים בת"ירם עודפי קרן 

 Z601469,Z-1-1-11•4691,Z4761,8941-1-1-13701,Z359סהייכ 
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כאבול מקומית מועצה 

נוספים ביאורים 

הרגיל בתקציב הרווחה משוד נתוני  •6ביאור 

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

 .חרווחחמשרד של המחשב ע"י שתופקו מדוחות שנתקבלו כתוניס פי על החשבונות בספרי 
בשיעור חמועצח של המקובלים ההשתתפות לשיעורי בהתאם גולמו המועצה לחובת שנזקפו מהנתונים חלק 

עייי שהואצו  )100%1ההוצאות סכום מלוא את משקפות הרגיל בתקציב שהעלויות כן  0%•25'~

 .והמועצההרווחה משרד 

הרגיל בתסציב תחינת משרד נתוני  •ו ביאור 

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

המועצה. שבכעלות הילדים בגני החינוך משרד ייי על המועסקות מדינה, עובדות גננות של 

בסעיף כלולת נכות חגשכר במימון רד חמשהשתתפות  .חינוךפעולות בסעיף מוצגים אלח תשלומים 

 .ממשלחממשרדי הכנסות 

המים מפעל  •8אור בי

 .)9ביאור (ראה נפרד עירוני לתאגיד חמים מפעל ניהול הועבר  ,2009באוגוסט  1כיוס א. 

חיצוני. כספק העירוני מהתאגיד חמים את רוכשת המועצה  ,2010כשנת ב. 

עירוניים תאגידים  .9ביאור 

כעיימיי שפרעם סובב וביוב מים "תאגיד בחקמת השתתפותה את המועצה אישרת  ,2009במרץ  10ביום א. 

מבוא, כפר טמרח,  ,,,,,,טבעון, נסמת :אענלין, מחאיזור מקומיות רשויות ו עם יחד  ,)11התאגון-11(לחלן

ושפרעם. שעב 

כאשר  li!Jאלפי  22,689תמררת לתאגיד נכסים העברת חסכם על המועצה חתמה  ,2009במרץ  23ביום ב. 

רגילות מניות  683הקצאת כאמצעות למועצה ישולמו  rשאלפי  13,721קרי תכייל מהסכום  60%של סך 

מהמועצה בעלים כהלוואת תירשם  rשאלפי  9,148קרי התמורה, מסכום  40%ו· מניח לכל עייב  rש1בנות 

צמודה חחלוואח  ,2010ינואר מחודש תחלשכיס  15תוך שווים חודשיים בתשלומים תוחזר ואשר לתאגיד 

 .3%של שנתית ריבית כתוספת לצרכן המחירים למדד 

 .2009באוגוסט  1מיום תחל לפעול התאגיד  .6.83%חיכו כתאגיד המועצה של חלקת 	ג. 

משגב, עם משותף לביוב שאיבה מכון מים, שאיבת 'מכון חס לתאגיד מחמועצח הועברו אשר הנכסים 	.ד 

איגום. וכריכת לביוב שאיבה מכון 

מחלה ימי ופדיוו צוברת פנסיה חופשה, בגיו .התחייבויות ג oביאור

 rשאלפי  925של נסן מסתכמת  ,31.12.2010ליום לעובדיה שנתית חופשה בגין המועצה התחייבות א. 

 .שrאלפי  863•אשתקד 

בסך מסתכמת  ,31.12.2010ליום לעובדיה צוברת לפנסיה התחייבותה בגין המועצה התחייבות 	ב. 

מדוייק. מידע .ללא אשתקד  rשאלפי  323של 

מסתכמת  ,31.12.2010ליום  ,55גיל שמעללעובדיה, מחלת ימי פדיון בגיר המועצה התחייבות 	ג. 

 .שrאלפי  164•אשתקד  rשאלפי  268של כסך 
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באבול מסומית מועצה 

שניתנו .ערבויות  11ביאור 

חמאזן)' לתאריך (בתוקף המאזן לתאריך משוערכים כשהם שניתנז הערכזיות סכזמי פירזט להלן 

סיום תאויד הערבות סכום מתן תאריך מקבל הבנק בגינו המוטב 

הערבות  )נm(אלפי הערבות הערבות הערבויות ניתנו 

31/12/2012 16 14t05tZ009 ישראליערכי  משפט בית 

11/05/2011 8 llt05tZ010 מרכנתיל משפט בית 

 .לצרכןתמחירים למדד צמודות הערבויות 

שעבדוים  •1zביאור 

 '31.12.2010ליזם השעבודים פירזט להלן 

המשו~בדהסכום  הש~בדו תנzופת ממושכנnהנכס פרטי  הנושהשם  המשבונ תאויב 

הגבלהללא  הגבלהללא  המועצחהכנסות כל  ישראלדקסיח בנק   1993-2010שנים 

חגבלחללא  הגבלהללא  המועצהחכנסות כל דיסקזנט מרכנתיל בנק   1993-2010שנים 

הגבלהללא  הגבלהללא  ועתידיותקיימות זכריות  ישראליערבי בנק   1993-2010שנים 

תלויות התחייבויות  •13ביאור 

(להלן· המועצה נגד התלויות המשפטיות התביעזת את המפרטים מכתבים המועצה של המשפטי מהיועץ נתקבלו 

ובניה תכנזן חוק פיתזח, היטלי נזיקין, 'חוזים, בתחומים כספיות תביעות רשימת כוללים המכתבים המכתבים). 

 ,31.12.2010ליום חמועצח כנגד זעזמדות התלויות הכספיות התביעות סך אלח למכתבים בהתאם עבודה. ודיני 

עבור סיכון אומדן הערכת כוללים המכתבים  .נmאלפי  l,83Zבכ· נאמד הביטוח חברת ידי על מכוסות שאינן 

הפרשה נכללה שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות בסעיף ובניה. תכנון חזק תחום למעט התחומים בכלל התביעות 

זה ובשלב היות הפרשה נערכה לא  mנאלפי  l,Zl7בסך התביעזת יתרת בגין  .נmאלפי  615בסך תלויות לתביעות 

התביעות. סיכויי את להעריך ניתן לא 

הבראה תרכנית  •14ביאור 

תיקון במסגרת המועצה נכללה  ,ll.Z004.16מיום הפנים במשרד התקציבים באגף דיון לסיכזם בהתאם 	א. 

 04.01.2005ביום למועצה הפנים משרד אישר בהתאם,  .Z004התשסייד·התקציב, יסזדות לחזק  31מס• 

 .Z005·Z006לשנים תקציבי זלאיזון בספריה הנצבר הגירעון לכיסוי הבראה תזכנית 

 Ol.08.Z007ביום הפנים משרד עם המועצה חתמח ההבראה, תוכנית ביעדי עמדח לא זהמועצה היות 	ב. 

ההסדר ואילך.  Z007משנת השזטף התקציב ולאיזון בספריה הנצבר הגירעון לכיסוי חדש הבראה הסדר על 

חמועצח' במליאת אושר 

 .נmאלפי  734של בסך שהסתיימו הסופיים בתביירים הנצבר הגירעון לכיסוי מענק נתקבל  ,2009בשנת 	ג. 

גירעונות לסגירת הועברו והמלווה המענק  .נmאלפי  1,500סךעל גירעונזת לכיסוי מלזרה נתקבל כן, כמו 

 .שהסתיימורגילים בלתי בתקציבים סופיים 

תוכנית פי על שהסתיימו. בתביירים הנצבר הגירעון לכיסוי מלווה או מענק כל נתקבל לא  ,ZOlOכשנת 	ד. 

 .!lilאלפי  4,265על תעמוד בתכ"רים הסופיים הגירעונות יתרת ההבראה, 

~ 



באבול מקומית מועצה 

חגליל" לת p"שונניח לתכונן חמקומ•ת העודח של והצואות בהכנסות המועצה של .חלקה  15ביאור 

"הועדה") -(להלן הגליל" "שפלת רבניה לתכנון המקומית תועדת כתקציב בהשתתפות מחוייבת חמוע.צח א. 

במועצות אוכלוסיח nגודל לעומת במועצת חאכולוסיח לגודל יחסי באופן המחושבות חיוב מכסות באמצעות 

תשבחת. ותיטלי בניה אגרות המועצה עבור גובת חדעדח מגנד, תועדה. בתקציב המשתתפות אחרות 

חהשבחח היטלי בכית. מאגרות המועצה מתכנסות בתקציבה חמועצה השתתפות מכסות את מקזזת הועדה 

עבודות לביצוע עד המועצה לזכות ברעדה ומוחזקים זים מקזזאיכם הועדה ידי על הנגבים עצה חמדשל 

המועצה. ידי על הפיתוח 

של מבוקרים לא כספיים נתונים לפי הועדה והוצאות בהכנסות המועצה של חלקה נרשם  ,2009בשנת ב. 

תועדה. 

הועדה. של מבוקר כספי דוח לפי הועדת והוצאות בהכנסות המועצה של חלקה כרשם  ,2010נשכת ג. 

 .שrאלפי  91סך על קודמות משכים החוב יתרת הקטנת כללו כהתאם 

המסים רשות .ב•סורת  16ביאור 

השומה (כול)ל.  2009חמס לשנת עד עודפות ותוצאות ניכויים בנושא המסים רשות ידי על ביקורת נערכה במועצת 

רגילות. בלתי להוצאות נרשמו בגיבח וחחדצאדת  IUJאלפי  127של בסך הסתכמה 

!Z 
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כאבול מקומית מועצה 
 1לפוטס 2נספח 

 2010לשנתהכספי דהוח 
ש"ח לאכיפ הכגייה אגף נתוני ליפ והשתתיופתו הלטים ארנונתו, בגין היחיבים חשבון מבצ 

 %-ב גביה יחס 
החיוביםלללכ 

השנה לסוף יתרה 
בשנת בגיתו סה"כ

ודהח 

חיובים סה'יכ 

נוס 

ומ ל בעהרה
םפוסקים mוחב

פטורים, סה"כ 

והנחתו שחררוים 

בשנת יחוב 

החשבןו 

לתחילת יתרה
השנה 

J ג)פיחט ב)(פירוט  א) (יפרוט 

! 

החשבןו שםמס. 

שתני חיוב בסיסעל חשבתתוא. 

97.3% 215 7,9407,725 (1,267) 4,436 3,24110,402 
- 4,884 4,884- - - 3,5161,368 
- 8,361 8,361- 1,267 - 6,373721 

36.5% --------------- 1~~~.~.............. ?.?~~? .......... .~1~~,-5------_------ ---------------- ....... -~~~,~-- ......... .1.2~?.~, ~~~,~~--········ 

54.1% 722 1,573851 429 - 1,07074 
- 723 723- (429) - 1,07082 

37.1% ---------------60.6% 
~~.~----·····-·-·· 

117 
6_~,~9-.-.--.---. 851 ------------------ 297180 

-165-.-."-..-.--
-

-----------------
2,140156 ·-·-193----............"(6j 

- 118 118 (105) - 19825 
36.6% --------------- 15,140------------------ 23,8968,756------------------------------------ 4,436------------------------------- 15,66612,666 ------------------------------

1 
1.1( 1t )* 

1.2 
1.3 

2 
2.1 
2.2 

2.3 

4 

!
 ב. 

- 30 - 30 (30) - 31 29 
11.8% 9,745 1,301 11,046 781 - (735) 11,000 
28.9% 167 68 235 (167) - 196 206 
45.3% 41 34 75 (40) - 86 29 

- 9,982 - 9,982 (544) - (735) 11,261 
6.6% --------------- 9,965_1_...-.....-.. ~~~~!-------- 8__1,36_2...--•..-- ----------------

-
---------------- ...... (1~,57! ~~~,~~--········ 

4 
11 
12 
15 
17 

4,436 11,509 38,19122.4% 35,105 10,159 45,264 -
- 37,558 14,92921.7% 38,191 48,772 3,71510,581 
- 3,720 14,967 13,62040.0% 14,929 24,8679,938 

)'"( 
2010 m 

ארנונה 

למגורים ארוננה 

 )•י(אחרת ארוננה 

ארנוהנ למיחקה וחובות מוספקיםחורבת 

ארנונה סהייכ 

ויבוב מיםגארת 

מים  mאג 

מים למיחקה רחובות מסופקים חרטת 
הסייכמיס 

ביוב גארת 

אחרים למיחקה וחובות מסופקים חוברת 

חוזר שנתי יחוב בססילע תuשחבוהס"כ 

nפעמי דח חיוב בסיסעל שבתות

יחונן עצמיות 

ביוב הלט
מזימים 

אשפה פיוני 

למחיקה ורחבות מסוקפים חרבות 

חדפ-עמי חיוב בסיסעל שחבונות סהייכ 

הדוח  mבשסהייכ 

קודמת שהנ 

קודמות יים mש

השהנ. לסוף החרבות מיתרת  50%ליפ חושבו המסופקים: החוברת יתר מדרייק. אומדן לפי חושבה ארוננה ין nהמסופקים החרובת יתרת 
אחרת. ארנונה גביית רגי mל מגוירם ארגוהנ גביית רנתרגי נין להפריד ניתן לא שנ  )°'*(
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כאבול מסומית מ.ועצה 
א פ•דוס -1לטפוס  2נספח 

 2010לשתנהנספי דהוח 

ש"ח לאביפ הבגייה אגף נתוני לפי  mהושתתפיוהטל•ם  ,mארנונבג•ו החייבים חשבןו מבצ 

החשבון שם סם. 

שנתי יחוב בסיסעל חשבונתו א. 

1 
1.1 
l.Z 
1.3 

z 
Z.l 
2.Z 

Z.3 
4 

ב. 

ראנונה 

לגמורים ארגונה 
אחרת ארנונה 

ארנונה למיחקת וחובות סמופקים חומת 
ארנונה סהווכ 

וביוב מים גארת 

מים אגרת 

מים למיחקה ווחבות מסופקים חוכרת 
מים סהי'כ 

ביוב גארת 

אחרים למחיקה וחונות מסוקפיםוחבות 

שתני חיוב בססי לע חשבונות כ  01הס

עפמי דח חיוב ביססעל חשבנותו 

4 
11 
IZ 
15 
17 

יחנון עצמיות 

ביוב הטל

מדימיס 

אשפה י uיפ

למחקוה וחובות מסופקיםחובות 

חדעפ-מי יחוב בסיס לע שחבונות סה"כ 

סהיינ 

----r::- =-ז:::והצדמה רייבת חיובי 
החשבוןבשנת ~ב_L_נסוף ~לו)קדומ•ם חותונ בג•ן  על  והצדDהריבית ןחייבי ראש~י ן_,יח_ר~ 

-השוטף 

f-- ~---- -----~--

32210,402 
1,368·---- 

 .~..~::_,j\=~~12·-י--------~l~~---3z-י--
---y.ן. 
-----sz'.-·-

9,336 
1,3_68 

2225ZZ 

721 
. - .. - ... - -_1,24_31--- 10,1114Z2Z 

(7) 81 
82 

---163J--- ----+156---- ·-·--- ------·. i6j 

Z5 

(7) 

(6)1····_·-_·- 
25 

---  -_-_:~ ~!..~!>-~ ... - . - - . - . - . _1_0,71!4- .. - .. _1)4_3_1309 222 

31 31 
(735i 

196 
86-----(7ffi 

.........11,_1_57) 

)1,777(-

- -)487(-+ו
9 

1,042 
207 
28 

37 --- 
491---

l,04Z)1,777( 

_,31_3,59(__·-·---- ---· 

 11,509------ ,ט---284(

235-- _!_1~_1_~ 86 

10,9393083,546 

'  ----  ---- 
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- ------------- -- -------------
-- -- -

--

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

1 
11 

כאבול מקומית  ה.ג!.1.!נ.צ
ב פירטו -1לטפוס  zנפסח

 2010לשנתהכסיפ דהוח 

ש"ח לאכפי הגנייה אגף נותני לפי  mוהשתתפיוהלסים  ,mארנוננגיר החייבים חשבון בצמ 

::L::
 והנחתושחררוים פטרויםסה"כ מימון הנתוח דערה פי על הנתוח  ידןפי על הנתוח ··ב  חובnוורnבnומחיתק
בארוים 

שנתי וב ll'ביססעל חשנובות א. 

שניםפטרוים  שנה ופרוטים 
_דוקמות שטופת  - ___..נ..._____ --· 


החשןובשם סמ. 

_- - - ~---4,436 10 267 4-;159 o 
----+_____ 4_,4_3~ ---------~10 ........ :· ____267 ------- ___ 4,159_ ---- ------- ~ z 

------- __ <1_,4_36 :-:-.:. - -- - - . -- - -- _10 - - . :. - - --- - -- -_267 -------------4,i59_[ _----------- ---- ----- ----------- -

------- ________:! ------ ........ :! ----------- .. :J............... .-.l........ _____ _-_[ ______ _ ......:!........ ______ _-_j 

--- 4,4361 --- 10 Z67 4,159 

אונתה 

לגמורי ארנוהנ 
ארנונה סהייכ 

וביוב מים אגרת 

שנתי יחוב ביסס על שחבוטת סהייכ 

עפמי דח וב ll'ביססעל חשובונת ב. 

נ  11סה
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כאבול מקומית מועצה 
ג פירוט -1לטפוס 2נפסח

 2010לשנת הכספי דהוח 

ש"ח לאביפ היבגיה אגף נתוני לפי  mוהשתתפיוהלטים  ,mארנונגביר החייבים חשבןו בצמ 

-- ----=="""""=-------
שכני n-~שםה

שנתי חיוב ביססעל חשבתתוא. 
אונתה 

~נירום גיבת ו ----השנה ויבגה 
---~-

ודהח בשתנ  mבגיסה"כ 

-----------_-5,/JO'!- - - - - -~~~~~ f--- --- ______8,75_6 

>-------_____  ~~-~1 ~~~· 

l,721----
-- _l,721 

-725,-7-

 ______________?._.fi_~ז-----
5,004 
s,~ 

-------

~ __-__-__-___-__-_-____ -__-__ __-___~:~:~~~- - :.~:)-__-_-_-- ---------

5,10615,053 - -  -------.,-10=-.~1-=59=--- ----

אחרת. אר~ונה גביית לתנוני מגורים ארנונ'! גביית טתרני ביו להפריד ניתן לא  2010בשתנ 

למגורים("") ארנוהנ י-י 
סהייכארנןנה 

2 
2.1 
2.3 

וביוב מים גארת 

מים אגרת 

ביוב  mגא 

חוזר שתכי יחוב סביס לע שחבונות סהייכ 

פעמי דח יחוב בסיסעל חשבתתו ב. 
11 
12 
15 

)··( 

ביוב הלט 

מים מדי 

אשפה יפטי 

חדפ-עמי יחוב סבסי לע שחבונות סהייכ 

סה"כ 
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ד פירוט  •ג לטופס  2נספח
באבול מדוומית מועצה 

 Z010לשנת הכספי הדוח 
ש"ח באלפי  2010בדצמבר  31ליום חייבים ויתדות גביה דוח 

מים 

2(109 2010 
כללית אונונח 

%009 2010
וארנונה מים גביה נתוני 

פיגורים גבית 

שנח לתחילת ריאלית פיגורים יתרת 
נוסף נוי זז  /חיוב 

למחיקה וחובות מסופקים לחרבות העכרה 

והצמדה ריבית כגיד התקופה כמהלן חיוכים 

חגביה} (פוטנציאל פיגורים יתרת סחייכ 

מצטבר שוטף תקופתי חיוב 

נוסף זיכוי  /חיוב 

למחיקה וחובות מסופקים לחובות העכרה 
והצמדה ריבית בגין התקופה חלך 1ככחיוכים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, הנחות, 

הגביה) (פוטנציאל תקופתי חיוב סחייכ 

שוטפת גביה 

שנגנח סהייכ 

לתקופה פיגורים יתרת 

התקופה לסוף כגבו שטרם חובות יתרת 

מהפיגורים גביה  %
מחשרטף גניה  %

O/o  מחסח"כ גנוח

קן~ אלפי קוב אלפי 	מים פחת נתוני 


הופקה  /שכרכשה המים ככנות 


חרובה  /שכמכוח המים כמרת 


קוב) !באלפי פחת 

0/o  הפחת


 .31107/2009ליום שעד לתקופה  2009בשנת הנתונים  1•1

 נ,:159

735 
68 

l ,070 5,545 6,757 
(7) 195 322 

429 
81 501 522 

,ג962
i;<ij3" 

4,073---~- 529 ~--=-72=2 

1,573 6,241 
---- ---- --- -- -"ii5"i ----2;i6"8 7,601-zi ;2----ו---·----

פיגורים נגיר גביה 

 4,88ס	קודמות שנים בגין פיגורים יתרת 

···--- ---- --- · 
 -------.. 


i:,350 9,982 10,704 
37 

(579) 	 1163) ll,267) 
103 	 293 222 

(3,715) 14,4361 

.----. ---- -.... !t~!!. 	 -- -- - -· --- ____6J~?_7_ --- --- .. -- ___ ?,~?~-

_____,(l,3701 (-"----3:c,7:..:lco3,_J (5,0041 

---- -·-- -.!~1~??!. 
 -- --- .  -___]~._7_~~י- -.--- .-· -- __ 1_5J ?.0_4_) 

. -------- ---··. --~~!- ---. --- --- --- --- --- . ---- -- ---- -- __2J~~~- 219 

l ,070 722 6,757 5,099-
73.04% 54.10% 34.74% 35.80% 
71.69% 58.04% 95.81% 
72.37o/o 54.10% 46.53% 60.24% 

385 
308 
77 

Z0.00% 

zz 




----

באבול ומית  '1ממועצה 
 1לטופס  3בספת

לפרעור המלוות חשבון מצב 

ח  11שבאלפי  2010בדצמבר  31ליום 

סהי'כ אחרות ביוב מים 

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 

19,315 17,455 16,990 8,194 8,796 

148 
19,463 

2,008 

1,583 
19,038 
2,048 

24 
17,014 

21143 
8,194 
1,417 

24 
8,820 

726 
16,990 6,777

···-··-·s-29· 8,094
·------i-,Si"O1.?~נ~!-.--..... .??~,?!-

Z,246 
········-···· _.. --.. 2-647" 2 639 

19,701 19,637 17,510 7,606 9,904 

 M1ג
2,008 
1,031 

390 
3,429 

lQ.Q2 
2,048 

950 
454 

3,452 

1Q1l1 
2,143 

884 
529 

3,556 

2,058 
1,394 

3,452 

2,150 
1,406 

3,556 

2,727 
2,085 
1,959 
1,865 
1,776 
7,098 

17,510 

לפרעון ונשארו למעשה שנתקבלו (קרן) המלוות יתרות 
תשבח בתחילת 
השגח כמשן שנתקבלו מלוות סה"כ 

הדוח כשנת כלכד קרן ע"ח תשלומים -פחות 

השנה לסוף כלכד) (קרן מלוות יתרת 
 •השנת לסוף שנצברו הקרן על הצמדה .הפרשי נוסף 
---הצמדה הפרשי כולל השנה לסוף המלוות עומס סחייכ 

ידוע). (מדד  2010נובמבר לחודש לצרכן תמחירים למדד כהתאם נעשה המלוות על ההצמדה ,.,חישוב 

המלוות כלל פרעוו סכום 
 :הדוחבשנת הרגיל בתקציב המלוות פרעון סכרם 
קרן 

ריבית 

הצמדה 

··סח"כ 

 :2לטופסהתאמה  •••
מלוות פרעון כסעיף 
הביוב מפעלי כסעיף 

סחייכ 

 :והצמדה)(ז.ורו המלוות פרעוו תחזית להלו 

ראשונה שנה 

שנית שנה 

שלישית שנה 
רביעית שנח 

חמישית שנח 

ואילך שישית שנה 
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--------------------------------------

 zלספוס 1נפסח 
כאבול מקומית מועצה 

שלומ•ם mתקבלוים-הרגיל התצקיב לש הביעוצ ניתוח 

האצוה וסוג• הכנסה  mמרןקלפי 

ש"ח אבלפי  ZOlOהנספיםלשנת 

הביצעו נסו mהססי היבעוצ התיצקב שיניוים וקמריתקיצב  כללי לשומים mתקבלוים -'א לחק 
Z009 עמל מתחת 

43,638 Z,798 - 47,014 44,Z16 - 44,216 
43,733 (Z,68Z) - 46,898 44,Z16 - 44,216 

(95) 116 - 116 - - 

%מסה"כ 

3Z.ZZ% 

3.01% 
35.23% 

41.94% 
16.80% 

1.68% 
4.34% 

64.77% 

100.00% 

Z009 מעל מתחת 

1 
14,059 571 Z9.90% 14,059 13,488 1.1 

z 17 0.01% 3 zo 1.Z 
1,314 293 4.03% 1,894 1,601 1.3 

864 17 33.94% __________1_5,_9_-~~ -- ---- ______1_,~_1_~_·--- ·-- -~~~,~~---· ------------------- ------------------- ------------------ z 
18,300 Z,697 43.Z5% Z0,334 17,637 Z.1 

7,333 1 19.51% 9,171 9,172 z.z 
734 Z.4 

1,896 745 3.30% 1,553 Z,Z98 2.5 

____ _28,2_-~~ ____________Z,697 746 66.06% .- - --- -- ___ 2_.~_1_07 

43,638 3,561 763 100.00% 47,014 44,Z16 

- - - - - - - - .~~-_o_.~~ 

הכנסות 

הוצאות 

הדוח שבנת גכוערן) עודף 

הביצעו נוט  mהסטיםסה"כ  %הביעוצ היצקתכ  mרןקמלפי  mנכהס-ב• חלק

עצימת הכנסה 

בגיהדשירה 

רגילות ובלתד שורבת מרינדת, הכנסות 

פיתוח מקרנות הבעורת 

מהממשלה הכנתוס 
ממלשה משךןך זושתתפות 

כללי מענק 
מצטבר גערון להקטנת מענקים 
מיוחדים מענקים 

מקרותו לפי הכנתוס סהייכ 

Z4 




1 
2 

כאבול מקומית מועצה 
המשך -2לטפוס  1נספח 

שלומים mקתלובים-הרגיל יצקתהב שלהיבצעו ניתוח 

האצוה וסוגי הכנסה  mמרוטלפי 

ש"ח לאביפ  2010הכסיפם לשנת 

מהס'יכ % . 

2009 מעל מתחת 

הביעוצ נטו הטסיתו %מסה"כ הביעוצ תיצקב הצוהאה וסג 

41.79% 18,277 180 43.54% 20,417 20,237 
8.08% 3,532 - 121 6.45% 3,026 3,147 
1.07% 469 - 51 0.83% 389 440 3 

18.47% 8,079 999 - 16.70% 7,832 6,833 4 
18.81% 8,225 435 - 20.47% 9,601 9,166 5 

2.21% 965 1,275 - 4.43% 2,077 802 6 
7.89% 3,452 - 35 7.58% 3,556 3,591 7.
1.68% 734 -  8 

100.00% 43,733 2,889 207 100.00% 46,898 44,216 

)"( 

ושכר משכורות 

מימון) הוצאות (למעט ומהנל אחזקה 

מימון הוצאות 

תפעול הרצאות 
ותרומות השתתפויות 

עפמיות דחהוצאות

מלוות פרעון 
מצטבר גערון  mהלקטמענקים הבערת 

האצרתו סה"כ 

 )(ג 14ביאור ראה 
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כאבול מקומית מועצה 
 2לטופס  2כספח 

 mהנכסעלומת יועדוים ים mשירלפי  mהאצו-הרגיל יצקתהנ לש הביצעו ניתוח 
ש"ח לאבפי  2010הנסיפםלשכת מירעוות ולכתי  מיmרעו

נסו היטסיהליפ לפי  mסטייבצעו יצקתב  mיטסביצעו תצקיב התואצו  הכנmסןו התצקיב פריק 

(גרעןו> עדוף ביצעו תצקיב (לעמ)מתחת (תמחת) לעמ 

 mםידעוהוצותוא הכנתוס א. 
 7,0311967)7,9981)67,9987,031967וכללירת ההנהל  .1
 z77911,32353Z4,9555,272317/(4,1641(3,9491{Z15מקומיים שירותים  .2
 3817,642Z0,381739,ZZ3,Z13Z5,0Z81,8151{5,5711{4,6471{9Z4ממלכתיים שיחתים  .3
 }Z4891{1,7ZS1,8ZZ97){1,16858Z5861,492,893404.מלעפים 4
 }7,7Z71{1,40ZI}6,3251}59918186,3257,7451,4201רגילים לבתי  .5

 ___________l_Z~1!,________ _1~9__2_.!1_!{_------!~~~,~2_\_____-18_1!{------__'!_6,__9_8~-------~'?_1__6-------~!~-----__2~,~~~------__2_~•_6_2_3:.מיועדות והרצאות הכנסות הסייכ 

מיודעות לבתי כהנתוס ב. 
 111,42012,16474411,4ZO12,164744שיירה בגיה  .1
 7461)746111,47010,724)1.1911,47010,724ללכיים מענקים  .2

 ____________$21------_!_1!,2__8_8--------~~!~?<!_)21--------~~,~~~_________2_1!,2_~מיועדות בלתי הכנסות הס"כ 
--------------

 1161161)2,682(44,21646,898ן  47,0142,798ן  44,216ן הסייכנללי 

תיצקבי איזןו אי 

 116(גרעןו> עדוף נטו הטסיה 
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כאבול מקומית מועצה 
 2לטופס 3נספח 

הפנים משרד מסגרת לפי מיומן -הרגיל יצקתהב ביצעו ודח 

ש"ח אבלפי  2010צדבמבר 31ביםו שנתסיימה לשנה 

מסהיכי Z009o/oמנחצג(עןןן) עףדו %מסה'יכ  ~ ~ 

14% 5,883 824 16% 7,7Z4 6,900 
9% 3,715 (64) 9% 4,430 4,500 
7% Z,803 (135) 2% 851 986 
7% 2,840 222 6% 2,945 2,723 

33% 14,075 2,)82 34% 15,839 13,457 
9% 3,843 201 9% 4,023 3,822 
1% 382 114 1% 472 358 

17% 7,333 11) 20% 9,171 9,172 
4% 1,896 (745) 3% 1,553 Z,298 

0% 134 

100% --- -~?.~~---------- -------------_!.~9_8_ ------------~?!~!~
734 

------------~נ~!~-

4_3-~~~!__--------- -~'~------------ --------- ---~!!~~- 44,Z16------------------

16% 6,819 520 15% 7,246 7,766 
16% 6,728 (70) 14% 6,557 6,487 

3% 1,490 
25% 10,620 (719) 26% 12,160 11,441 
11% 4,633 1986) 11% 5,288 4,302 

2% 838 19 2% 1,011 1,030 
10% 4,235 (188) 10% 4,547 4,359 

8% 3,452 35 8% 3,556 3,591 
1% 469 51 1% 389 440 

(1,418} 4% 1,718 300 
9% 3,715 74 9% 4,426 4,500 

--~~!~~~-100% -----------~-z,__??? ----  _4:וי_,~16 ,~~~(_12_______

___________ 5~~~~ 44,Z16 
---- -------~!~~- ----------- ------

_ 
734 

---------- •נ!!~~-
(95) 116 116 

}*( 

היעסר 

הכנתוס 

ארנוהנ 

 }*(נה uכארהחנות 

םים  mמכי 

עצמיות ותר 

החינוך משדר

ה nמשדרהחו

חאירם משידרם 

כל'ל מנעק 

מיוידחם מענקים 

אירחם תקילובם

מצטרב גערון כ~יללא סה"כ 

מצטרב גערון לסימוי מנעק 

סהייכהכנוסת 

התואצו 

כללי וכשר מכשוחת
כלליות ועפלות 

מים רכישת 

חינןו שכר 

חינון פעוולת 

חוחה שכר 

חוהח ועפלות 

מולות ערפון 
מימון 

עפמיות דח 

 )**(אכתונה החנות 

מצטבר גערון כסיוי ללא סהייכ 

מצטבר נןעךן לכסיוי מענק 

הואצות סהייכ 

 lג(ערןןעדוף 

ופטורים. מימון הנחות  •דיןפי לע החנות ועדה, החנות כולל 

מימון. הוצאות בסעיף נכללו מימון החנות דין. פי על ופטורים והחנות ועדה ות mהכולל  )**(
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--------- ---------------

 zלספוס 4נפסח
כאבול מסומית מועצה 

 2010צדבבמר  31יבום שנתסיימה לשנה שבר הואצותו דאם נח נתוני 
דוקמתשנה  נוכחית שנה

ממעצו שנר 

עופבל 
למשרה לשנה 

ש"ח לאפי 

שכר תואצוה 

לאיפ בעופל 
 )66ד(וח ש"ח

 mבצמתמשר
דאם ונח 

פבעול 

ממצוע שנר 

פבלער 

למשרה לשנה
ש"ח לאפי 

שכר צוהתוא 

לאפי בלערפ 
 )66וד(חש"ח 

חנצמ 

נחדאם  mםשר

ממצועת 

תןק 

רשתוידאם נח

תקן 

ייעידודאם נח  משרה וסג 

llZ.56 
llZ.56 

10,605 
215 

94 
2 

1Z3.33 
123.33 

11,970 
128 

97.06 
1.04 

98.55 101.15 

llZ.56 

112.84 

1!'·-~~?י-
756 

-----. 
82 

-- 96 
7 
1 

·-------------- 1Z3.33 
1Z6.95 

--------~~'~-
1,008 - -

98.10 -----------7:94 98.55 
-------s~io - 101.15 ------------6.89 

llZ.84 838 
1,843 

7 
6 

1Z6.95 ---------------301.63
------~'~י!-

1,849 
7.94 -----------6:13· 8.10 

6.50 
6.89 

----112-.84 


(Z) 
--------292~5<1 

Z9Z•54 6.133-:סzs 

87.Z4 Z7 101.61 Z8.03 Z9.87--------- -~'-~- ·---------~!~~ 

1Z6.Z1 33 137.50 34.16 36.37----- -----~'-1:~-

301.63 6.506---------_1_,_~~  --------~,~~- ---------Z,848 •וzו.s 2,346 27 101.61 29.87 

(3)---------~'697_ 


115.89 ---------632.00 
148.87 

_______ 1~,_~?-
632 

1,709 

137 ·--------------1 
11 

126.99 ---------------716.00 
134.76 

________1?,~ 
716 

1,601 

-
140.ZO

--------1:00
11.88 

143.0Z 108.04 

294 110 

1Z3.85 

123.85 

- ________18,_~~~ -

18,48Z 

149 ·--------------
149 

13Z.16 ---------------
13Z.16 

- - --  --~~!~31_ 

ZO,Z31 

153.08 

153.08 

143.0Z 

143.0Z 

אחרים מעביד ועבד יסחי סיום גבין הוצאות 

בתקן עודבים סה"כ

סהייככללי 

 :2לטפוס sלנספח mהתאס
המועצה מליאת עייי אושר השרותי האדם כוח תקן  )1(

כיוס הפנים משחידי ועל  Z4ו02ו2010ביום 
אושר היעורי האדם כח תקן  .1111112010

 .04.08.2010ביום 
מהפחתת נובעת הממוצעבשכר הלעייה  )2(

ששולמה 2009 m 

תקן עםיחונך 

תקן ללא חיונך 
חינךו סהייכ 

תקן עם רווחה 

תקן ללא חוחה 
רחחה סה"כ 

תקן עם בכיירם המשרותיתר 

בכירים המשרתויתר סה"כ

תקן עם אחירם המשרות יתר 

ארחים המשרתויתר סה"כ 

המשרתו יתר סה"כ

סה"כ 

בנחרים 

פנסיונרים 

בש ללכית שכר
 .2010ruבש

מהשלמת טבעת הממוצע בשכר הלעייה  )3(
המחלקות. ברוב משרות 

zs 




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

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

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

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

6 
61 
61 
62 
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 כאבול מקומית מועצה
 Zב לחק לטפוס 4 נטפח

 2010 דבצבמר 31 ביםו שניתסימה לשנה תצקיב פרקי לפי השכר דוח
 הפרש Z010 ביעוצ Z010 תצקיב

שכר m לעיו mמשר מפסר m 66 66 שכר m עליו  משר מס•

564 1 716 1 1,Z80 Z 
160 1 933 7 1,093 8 

 שכר mלעיו mמשר מספר

 וללכיתו הנהלה

52 - 1,293 8 1,345 s 
776 2 2,942 16 3,718 18 

·-------------------

(18) (1) 308 3 Z90 Z 
Z8 431 z 459 z 
90 2 381 3 471 5 

71 
73 
74 

100 1 1,120 8 1,220 9 
·-------------------

(lZ) Z35 1 ZZ3 1 811 
(646) 1 11,864 97 11,Z18 98 81Z 

66 1 918 7 984 8 8Z 
(113) 3Z6 Z Z13 Z 83 

Zl 1,008 8 1,0Z9 8 84 

(684) z 14,351 115 13,667 117 
------------------ ------------------- -----------------· 

(110) (1) Z17 Z 107 1 

(110) (1) Z17 ן 107 1 

(76) 1,601 lZ 1,5Z5 lZ 

6 4 '" Z0,231 153 20,237 157 

 חבנרים

 לכלי מנהל

 כספי מהנל

 ולכליות הלחכה סהייכ
 מקמריים שירתוים

 תברואה

 עיר ובנין תכנון

 ציבוריים נסכים

 מקומיים שרותים סהייכ
 מלמתכיים שתורים

 החינון מהנל

 וחטן

 תרבות

 בירואת

 רווחה

 ממלכתיים שרותים סהייכ
 מפלעיונ

 מים

 מפעלים הסייכ

 נימלאיס

 ללכי כ11סה

 ש"ח אלפי 110 בסך יפצויים כולל הנייל (*)הךס

29 

8 

9 

91 



 באבול ומית '1 מ מועצה
 zלטופס 5 נספה

 2010 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה חשכו מרכיבי התפלגות

oגzo 
 תשלום סוג

Z009 

 מסה"ב % ביצוע מסה"ב % ביצוע

55.56% 

1.08% 

1.59% 

1.76% 
8.58% 

10,269 

200 

293 

325 
1,586 

56.12% 

1.11% 

0.54% 

2.27% 
7.91% 

0.65% 

11,353 

224 

110 

459 

1,601 

132 

12.70% 2,347 12.29% 2,486 

81.27% 
-------------------

15,020-------------- 80.89% 
--------------------, 

16,365 
-------------

3.02% 

9.95% 

5.76% 

558 

1,839 

1,065 

3.36% 

9.78% 

5.97% 

680 

1,978 

1,208 

18.73% 3,462 19.11% 3,866 .-......... -..
···--····--········· .-.....-..... -. ·····-············-·· 

100.00% 18,482 100.00% 20,231 

zoo9 2010 

18,482 20,231 

(317) 

112 

186 

18,277 Z0,417 

 שכר הפרשי כולל משולב שכר

 רשומות- נוספות שעות

 פיטוריו פיצויי

 רכב אחוקת

 פנסיה תשלומי

 אשייל

 נסיעה קצובת טלפון, ביגו,ד .הבראה, שונים תשלומים

 ועוד

 ותשלומים שכר סח"כ

 מעביד לאומי ביטוח תשלומי

 השתלמות קרן מעביד' גמל פת קר

 מעסיקים ומס שכר מס

 נלוות סה'יכ

 כללי סה''כ

 z לטופס 1 בנספח השבר הוצאות לכיו הנ"ל השבר הוצאות ביו התאמה

 החודשיים 66 דוחות לפי ומשכורות שכר כ 11 סה

 שפרש המועצה למזכיר פנסיה זכריות בגין הפרשה מימוש

 2009 לשנת שני חציון • לתבואה הפושה

 פעמי חד שכר מענק

 zלטופס 1 נספח לפי שבר הוצאות
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2008 

כאבול מז,,ומית מועצה 
 2לטופס 6נספח


 2010לשנת הכספי הדוח 

כללית ארנונה 


דחשים בשקלים למ"ו תעריפים ניתוח 

 2010 2009הסקטור 

תעריף תעריף תעריף תעדיף 

משוקלל משוקלל משוקלל מינימום(•) 

מגורים 

תעשייה 

לבנקים) כפרט אחרים עסקים 

ביטוח וחברות בנקים 

מלונות 

חניונים 

מלאכה 

אחרים נכסים 

~ך  1למתפוסה קרקע 

למ"י חקלאית קרקע 

ך  r~למשטח עתיר במפעל קרקע 

ZB .00 Z9.30 Z9.80 Z9.57 

28.58 29.88 30.40 21.16 

58.78 60.99 59.75 58.05 

411.08 430.11 437.00 394.74 

32.67 

1.21 

39.18 

11.42 15.72 !Z.77 

3.5137 3.8715 3.9781 0.009346 

0.008210 

0.010241 

 )2010בשנת המקומיות ברשויות כללית (ארנונה המדינה במשק הסדרים בתקנות שנקבע כפי המינימום תעריף  )'(

n 




נ~בו~ מ~נמימ נ!צם 1~
 2לטופס ו נספח 

 2009בשנת  11הב•צולבינ  2010תסצ•ב בינ מהותיים שינויים 

הסטיהפרש 2009ביצוע  2010תקציב 

% ש~~ח אלפי 

תקבולים: 

18.77°/o l,80Z 9,598 11,400 
24.28% Z,Z41 9,ZZ9 11,470 

(59.93%) (1,934) 3,ZZ7 l,Z93 
(100.00%) (870) 870 

47.49°/o 1,087 Z,Z89 3,376 

114.27% 841 736 1,577 
28.94% 36Z l,ZSl 1,613 

6.23% 316 5,073 S,389 
(94.67%) (1,899) Z,006 107 
(21.57%) (390) 1,808 1,418 
(11.19%) (797) 7,lZZ 6,325 

מיסיס  11

כלליים מענקים  19
מים  41

רגילים בלתי תקבולים  5

תשלומים: 
כללי מנחל  61
ציבוריים ננסים  74

8Z  תרבות

רווחה  84
מים  91

הביוב מפעל  97
וגילים לא תשלומים  99
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 2בוM~מינב  !!11~~ונ!צם 
 zלטופס 8נספח 

 Z009בשנת הביצוע לעומ1נ  Z010בשנת הביצו!! ביג השוואה 

הסטיהפרש Z009ביצוע  Z010ביצוע 

ש'יח אלפי 
תקבולים: 

% 

26.70% 2,563 9,598 12,161 
16.20% 1,495 9,229 10,724 

141.84% 617 435 1,052 
11.26% 1,616 14,354 15,970 

(71.52%) (2,308) 3,227 919 

(97.93)0/o (852) 870 18 

398 2,289 2,68717.39% 
719 849 1,568 

68.75% 506 736 1,242 
14.39% 2,195 15,253 17,448 
25.90% 324 1,251 1,575 

84.69% 

(88.93 %) (1,784) 2,006 222 
(21.90%) (396) 1,808 1,412 

מיסיס  11
כלליים מענקים  19
העיר רבניו תכנון  23
חינון  31
מים  41

רגילים בלתי תקבולים  5

תשלומים; 

כללי מנהל  61
העיר ובניו תכנון  37

ציבוריים נכסים  74
חינון  81
תרבות  82
מים  91
הביוב מפעל  97
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בו~ Mבמית  '11!ג  נ!צiנ1!ג
 zלטופס 9נספח 

 2010בשנת הביצעו לעומת  2010בשנת הרגיל התקציב השוואת 

הסטיהפרש Z010ביצוע  Z010הקציב 

ש~'ח אלפי 
תקבלוים: 

% 

602 1,052 450 
2,383 15,970 13,587 

133.78% 
17.54% 

(28.92%) (374) 919 1,293 

(20.41 %) (689) 2,687 3,376 
(204) 1,805 2,009(10.15Aנ') 

547 1,568 1,02153.57% 
(21 .24%) (335) 1,242 1,577 

1,705 17,448 15,74310.83% 

22.45% 
 1,420 7 ! 745 6,325 

חעיו וככיו תכנון  23
חיכוך  31

מים  41

תשלומים: 
כללי מנחל  61

כספי מנהל  62
העיר ובכיו תכנון  37

ציבוריים נכסים  74
חיכוך  81

רגילים לא תשלומים  99
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כאבול מסומית מועצה 
 3לספוס 1נפסח

 2010הכספיםלשנת תהקיצב פרקי ליפ רגיל הלבתי צקתהיב לשוהתשלוימם התקבלוים ריכח 

ש"ח לאביפ 

 mגרעת-סיסה עיפדום -סיטה 
בקע קעב עקב עקב עדוף עדוף עדוף הטצמבר הביצעו  Z010בשתנ היבצעו  31.1Z.Z009עד הביעוצ היצקתב מס· קתהיציב הפקר סחייכ בתייירם מספר 

 התואנnהכנתוס  התואצlהכנתוס (גרעןו! האצותו הכנתוס הואמשר פקר  בתייריtם

לעמ תחתמ תמתח לעמ נוס בטורו נדסוז הבנתזס האצותו  כתנmסהmאנחהכנחסנ  הmאנחסוuים'"'"""

-5050----------7250ובטחון שמיהר  11
-96119-)23(73250118-36131154131-23עיר ונביך תכונן  11
-Z784,Z2,6712,2085,4994,99236542)506(-8501,356,48828(,746ציבוירים בדסכם  6612

 2,0789312,4811,698)1,170(8112,7277,8166,8255,6785,50013,49412,3253811,551חינוך  55

 574--412)162(6,3276,165-162--825,7536,3276,165תרבות  11

-412754-)342(995653995653-342--841,408חוחה  11
-22--)22(297297-22--8529דת  11

-837837----163163--911,000163163מ<ס  11
-327328-)1(971,7001,3241,32349491,3731,372-1הביוב מלעפ  112

178zs  17---~~._6_7_5_----~!~~והס•כ,Z60~~-·!______ 8,548~~~~~----808,ZS417~~-'~------}~-~·~~----~~!.~-----31503!~~~-----Z1 Z7Z 
--------------------------------------_1_65,i---------------------------------

-Z----1,0101,010,651----3,661שנסתייומ תביירים  88
 ZSZ3,1S7417643,Z)Z,ZZ6(490,Z493,Z4,937Z,Z7Z,25,60418,57617,2609,4518,548.383הסיכינוט  1717
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כאבול מסומית מועצה 
והשתתפויות תמיכות דוח 

 Z010לשבת בספי דוח 
 Z010בשנת המועצה י 11עשגתנו ותמיכות השתתפויות דוח 

ש"ח באלפי 

 %010בפעול ביצוע התקציב הנחמד הגופ שם 

 :מתוקצביםוגופים עוים איגדו 
טמוה  .גליל חסביבח לאיכות היחידה 

גליל  .ע.א.אש ביב'י 

עיר לבניו הועדח 

מערבי גליל ניקוז רשות 

המקומי השלטון מרכז 

בכרמיאל שפכים טיהור מרכז 

ארצי חג"א 

 :ספורטוגוני אי
כאבול בני הפועל -כאבול בכפר והתרבות הספורט לקידום עמותה 

כאבול עירוני מכבי -כאבול לכדורגל הספורט מועדון 

כאבול ספורטאים להכשרת העמותה 

 :ונועוחובות 
אנושי חון מרבד 

אחרות: השתתפויות 

רווחה 

ארנונה הנחות 

מקצועי לקידום העמותה 

המועצה עובדי ועד בתקציב השתתפות 

 zלטופס 1בנספח ותמיכות השתתפויות סחייכ 

35 35 
209 220 

1,064 450 
71 60 
20 20 

1,399 785 

37 45 

1 436 830 


62 BO 
50 135 
53 55 

165 270 


70 


3,502 3,361 
4,426 4,500 

66 65 
6 70 

8,000 7,996 


9,601 9,166 


36 





	Structure Bookmarks
	31 


