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ורח, באסו' ב•םו 

םשםסן ורח, באסו, וםז• 

ערד באסו, ואם• 

עסקיים ויועצים חשבון  .וראי ושרת', נאסר כימו 
Nimer nasser & Co, Certified Public Accountants (Isr ) 


• 

• 
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לכבוד 

רייף דני מר 

החשבונות על והממונה לביקורת בכ•ר אגף מכחל 

הפנים משרד 

יררשל•ס 

 ,.נ.א

 2008בדצמבר גנ ב•רס שחסתיימח לשנת בספייס .דוחות באבול מקרמית מועצת חנדרן: 

 2008בדצמבר  31ליום המאזן את הכולל המועצה) (לתלן' כאבול מקומית מועצת של המצורף הכספי הדוח את ביקרת• 

 .תאוידבאותו שהסתיימת לשכה והתשלומים התקבולים דוח ואת 
חשבון רואי בתקנות שכקבעו תקנים לרבות מקובלים, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתי את ערכתי 

תפנים. במשרד החשבונות על הממונה החניות לפי וכן -1973חתשלייג חשבון), רואת של פעולתו נדרן 

תכייל הכספי הדוח על דעתו חורת  .אחרחשבון רואת יד• על בוקרו הקודמת, לשבח השוואה כמספר• המוצגים מים חסכו
 .2006שכת כתוכי בשל מסוייגת חייתה  ,2008בדצמבר  7ביום שכחתמת 

במשרד החשבונות על חממרכח החניות פי על כערכו חס תכייל, הכספיים לדוחות  1בנאור כאמור 

המוסכמת בסיס רעל ייתחחכירתיי) -(לתלן מקרמיות ברשויות כספיים דוחות עריכת בדבר הפכ•ס 

בחשבואנות. לתקינת הישראלי המוסד של חשבונאות בתקני ככדרש מדווחים בסכומים ולא חתיסטורית, העלות של 

מקובלים. חשבואנות מכללי חשוכה דווח בסיס מחוות האמורות חתחניות 

לרשויות שכקבעו להנחיות בהתאם אכות, באופן משקף תכייל תכספי הדוח דלעת,י 

ואת  2008בדצמבר  31ליום חמועצת של הכספי המצב את כאמור, מקומיות 

 .תאוידבאותו שהסתיימת לשכה מפעולותיה והגרעון מים שלווחתהתקבולים 

חלב' תשומת את להפנות חנני דעתי' חרות את לסייג מבלי 

הפכים. משרד ידי על למועצה מלווה חשב מינוי בדבר הכספיים לדוחות  )ז( 1בביאורלאמור א. 

לסוף החייבים יתרות כל מסן  50%ומחורה  li!Jאלפי  7,464בסך מסתכם המסופקים החובות היקף לפיר  1לטופס 2לכספחב. 

חשכה. 

 30/09/2009נצרת, 

 fl'ו  lf.1!1\1~יאגף 
\~•וונ  ti! 1.ץו'\ברשו•ות 

ס שי 

0~ 11. 2009 
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כאבול מקומית מועצה 

נ םס• טופס 


 zoosבדצמבר  31ליום מאזר 


ש"ח באלפי 

31.12.2007 31.12.2008 

3,068 1,692 
1,879 895 

1,566 639 

6,513 3,ZZ6 

155 155---·------------ ·······-···---·

100 100 

5,519 50 
(5,277) (50) 

(192) 1,371 

50 1,371--------------·- ---------------· 

9,383 6,320................ 


407 350 --------·------- ---------------· 

16,608 

20,960 19,701 

9,609 13,525 
4,011 1,404 

13,620 14,929 

 ג!!!!.ננכס•וב 

שוסף רכוש 


 )א( 3ובנקים קופח -נזילים נכסים 


 )ב( 3גנבו שטרם מתוקצבות חבנסות 


 )ג( 3מתוקצבים לא תשלומים -חייבים 

זמניים ולעדופים פיתוח לעבדוות קרנות לכיסיי מיועודת חשסעות 
 )א( 3רג•לים בלת• בתסציביוב 

 )ד( 3מתוקצבות קרנות במימון חשקעות 

חרגיל בתקציב גרעונות 

חשנח לתחילת גרעון 

 )ט( 3השבח לתחולת ניתוח שינויים 

הדוח בשנת (עודף) גרעון 

חשנח לסוף הרגיל כתקציב מצטבר גרעון 

 )ו( 3שהסתיימו בתב"רים סופיים גרעונות 

 3טופסנטו בתב"רים. זמניים גרעונות 

szz ננ,

נוספים נתונים 

 1לטופס 3נספחחמלוות עומס 

 1לטופס  2נספח אחרים יסים eו!!ונוגח בגינ חייבים 
פתוחים חובות 

לגנוח כהמחאות מכוסים 
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l,Z67 1,033 

13,751 9,689 

1Z7 (1) 3631 

10,849 
-------~ -~~!~~~-

859 573 5 

859 573 

100 100 

__....,_16,608 11,522 
( 


בוקאעי חסן מר  '1

~, 

3010912009 

03. 11. 2009 


באבול מקומית מועצה 

ב מס• טופס 

 zoosבדצמבר  31ליום מאזו 

ש"ח באלם• 

31נ.Z•2008 3נ.נz.zooו ביאור חתחייבייית 

שלספות חתחייוביות 

 )ה( 3בבנקים יתר משיכות 

 )ו( 3שולמו שטרס מתוקצבות הוצאות 

מראש והכנסות פקדונות -מתוקצבים לא תקבולים 

שוטפות התחייבויות סחי'כ 

נטו בתב"רים, זמניים !עדופים פיתוח קרנות 

פיתוח לעבודות קרן 

 )ח( 3מתקוצבות קרנות 

 1המועצחראש 

רייאו קאסם מר מסרמ•ת "~ו c:~עצה: 1המגזבר 
ינ~ג:"'ו מ ה!דחות' אישור תאריך 

Jt11SX  ~נ
מהם נפרד בלתי חלק הינם הכספיים ת לדוח •רוטים pוההביאורים 

l:J'lחטג•ס  +י-'י
ת  \י'\\ל  i!1נ(ף א tו
ת 1זומ"ימ•ת  111בוש

ל קב תנ
.f ' 
··································•


סימננו 
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כאבול מםומית מועצה 
 zמס'טוםס 

התסצ•ב פרסי לפי הרגיל התסצ•ב של ותשלומים תסבול•ם 	ר•כח 

ש"ח) נאלם•  2008בד צמבר 31ביום שנתסיימה לשנה 

תשלומים תקבלוים 

יבצעו  11!יבצעו 
2008%007 

 1~קצ•ב rיב"י 1הםקר ושם מספר 
2008 

~;וביצעו  1~קיצב rיב"י 1פהרק ושם מפסר  11 20082008 

Z,9!4Z,8ZZ 
2,1582,191 

409793 
1,9541,990 

5.•_5_... -~~?'.! .•~---·-·4 

,365L1,232 
327255 

l ,036979 
1,0161,453 

64504 

-.-..•!8~~...-!~~·~-··· 

15,51515,540 
 1,305,ג  301
518519 

S,0514,002 
82105 

 2____1!~!:. ·----~~~~~ו..

3,2322,S76 

201296 
2,0362,015 

5,4694-!~~!____ ·-·-----·--
-_ג_~,~~?. 2.1··----!'._2_.

48,41149,404 

רבללי,ם מנחלם  6

 Z,771כללי מנחל  61
 2,329כספי מנחל  62
 430מימ'ו הוצאות  63
 rZ,Z48ומיםביוב כלמעט מלרות פרערו  64

7,778 
··········· 

 gמגzומיישרותים  7
 1,208תברואה  71
 257וביטחון שמירח  72
 931העיר רבניו תכנון  73
 11371ציבוריים נכסים  74
 405שרכים עירוניים שרותים  76

-~~:!~----· 
 tגןלכתיי;שבוםים  8

 714,438חינוך  81
 1,257תרבות  82

 494בריאות  83
 64,119רווחת  84
 80דת  85

-.-.f.~~~!? 

מ••לים  9
 31083מים  91

 231נכסים  93
 1,958ב חניימפעל  97

-.-.. .~~~'~ 
י -•---~~~!~.4רבילים בלתי תשלומים  99

 ZZO,43כללי סה"כ 

1.s ;ייסיsי2ג!כs 
 84,! 11,5009,59812מיסים  11
 544אגרות  12
 10126811,90511,577דום nרמירכלליים מענקים  19

.~~~!:~---··_ 2-~~~!} .~~---·-_s_o?_____ 

z.  ומיי;~כרתיםzנg 
 503211תברואה  21
zz  134וביטחון שמירח 
 400300294תעיר ובכיו תכנון  23
 605142ציבוריים נכסים  24
 5019121שרכים עירוניים שרותים  26

560536468 ·---------··----------·----··----· 
ממלגמיים !!רותי; נ. 

 712,38613,29813,561חינוך  31
 15528570תרבות  32
 16011614בריאות  33
 763,001?,62,8763חוחה  34

 .-.. י!.6!.~~~-.5--·---~~·~?··---:~,~~~.
m4.נט 

 3,6002,6313,117מים  41
 10מטבחיים כתי  42
 5נכסים  43
 1,7001,5701,706חביוכ מפעל  47

.~~~~~-----·__~~·~-6------ ~1.!!~- ••• 

 ··---------· ______1-·----~•!_ !?~~-3 _6_ 410רגילים בלתי תסכלוים  .5
 ZZO47,04049,596,43כללי סח"כ 

49,596 47,~ 43,ZZO 

49,404 48,411 43,ZZO 

191 (1,371) 

תקבילום סהייכ 

תשלוםים סה''כ 

בשבת עדוף (ברעני) 
הדוח 
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כאבול מקומית מועצה 

נ סופסמס• 
 2008לשנת הכספי הדוח 

ש"ח באלפי רגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבולים ריכוז 

2007 m 
הדוחבשנת ותשלומי!!  תגzבלו•ם


הממשלה השתתפות 


מוסדות השתתפות 

ואחרים עצמיים מקורות 

שנתקבלו מלוות 

סופי בגרעון תב"רים סגירת 

תקבלוים סה"כ 


תשלומיםב. 


השנה במשך שבוצעו עבודות 


מלוות חעברת 

תשלדמ•ם סה"כ 

הרדה בשנת (גרעון) עדוף 

חשבהלתחילת צ!נצברד ותשלומים  gתגzבלו•

תקבולים 

תשלומים 

חשכה לתחילת נטר זמניות •חרדת 


 •םצ!נה לסופ צ!נצברו ותשלומים  gתוzנלו•

תקבולים 


תשלומים 


השנה לסוף כסד זמנ•דת •חרדת 


 :מורכבתחנ"ל ח•תרח 

זמניים מימון עודפי 


זמניים מימון גרעונות 

בפרוייקטיםהשקעות ניביי לאחר 

חדוח בשנת שנסגרו 

•1 

•2 

תגzבדל•ם א. 

1,520 

1,866 

89 
1,709 

204 

2,357 

945 

1,167 

148 

166 

5,388---- --- ----- --- ·---- 4,783 
-·····-·-- -------·-

4,010 

1,500 

4,726 

5.~~__51_.•.........••. -~~?!~.""""""" 

(122) 57 

8,479 6,677 

8,764 7,084 

(285) (407) 

6,677 10,525 

7,084 10,875 

•3 

(407) (350) 

131 424 

538 774 

(407) (350) 

7,190 935 ' 
)'( 
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כאבול מקומית מועצה 

 4מס• טופס 
פיתוח עלבדוות ובקרו רגיל הבלתי הרגיל. בתקציב והתשלומים התקבלוים ריכזו 

 zoosבדצמבר  !1ביוםשנסתיימה לשנה 

ח  11שבאלפי 

zoo7 ZQOS התאמה 

47,672 
5,299 
2,129 

55,100 
··-·-··-····-······ 

45,868 
3,616 
1,433 

50,917-------------···-· 

1 
2 

3 

49,315 

5,510 

54,SZS·- .. -  .-.-.. --- -... 

Z75 

47,791 
4,726 

!Z,517-.  .--.. - .--.  .-

(1,600) 

4 

5 

192 
(122) 

70 

zos 

Z75 

(1,371) 

57 

(1,314)---·-----------·-
(Z86) 

(1,600) 

~ 
רגיל מתקציב 

רגיל כלתי מתקציב 

פיתוח לעבודות מקרן 

ההכנסות בל סך 

הצואות 

רגיל תקציב 

רגיל כלתי תקציב 

פיתוח לבעודות מקרן 

ההצואות בל סך

(אשתקד התקציב בשנת הכנסות על הצואות עדוף 
התקציב) בשנת הצואות לע  הבנתויoעדוף 

חבללי הגרעוו הרבב 

הרגיל כתקציב  nחדוכשנת עודף (גרעון) 

רגיל חבלתי כתקציב הדוח כשנת (גרעון) עודף 

פיתוח לענודות כקרן גידול (קיטון) 

כללי עודף (גרעון) 

8 




כאבול מקומית מועצה 

 4לטופ!! חתאמות 
חנ"ל ליתרות הכספיים הדוחות ביו התאמה

 1חתאמחמס•: 
ZOOB•  •ש"ח באלםgo7~•  •ח"!!נבלאם 

49,596 47,040 
(493) 

(1,431) (1,172) 
47,67Z 45,868 

z 

5,388 4,783 
(89) (54) 

(1,113) 
5,Z99 3,616 

2,129 1,999 
(566) 

3 

Z,1Z9 1,433 

4 

49,404 48,411 
(89) (54) 

(566) 

49,315 47,791 

5 
1,924 2,285 

(1,924) (1,172) 
(1,113) 

 :חרג•לבתקציב חכנסות סח"כ 
השבחה היטל מקרן החזרות -בניכוי 

ביוב היטלי מקרן .החזרות בניכרי 

נסו סה"ב 

חתאמחמס•: 

 1חרגילחבלתי בתקציב חכנסות סח"כ 

כתכי'רים הרגיל התקציב .השתתפות בניכוי 

בתבייריס פיתוח לעבודות הקרן השתתפות -בניכוי 

נטו סה"כ 

חתאמחמס•: 

פיתוח לעבדוות מקרן תקבולים 

הרגיל מהתקציב העברה 

נטו סח"כ 

 •'!!מחתאמח 

 :חרגילבתקציב חוצאות סח"כ 
ריס כתבייהרגיל התקציב השתתפות -בניביי 

פיתוח לעבודות בקרן הרגיל התקציב השתתפות -בניכוי 

נטו סח"כ 

מסו; התאמה 


פיתוח  mלעבדומקרן תשלומים 


הרגיל לתקציב העברה 


לתנ"רים העכרה 
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 באבול מקומית מועצה

 הכספיים דלוהרת ביאורים

 2008 בדצמבר 31 ליום

 .כללי נ בארו

 המקומיות הרשויות תקנות לפי חשבונות הנחלת מערכת בניהול חייבות המקומיות הרשויות

 .-1988 תשמ"חn, חשבונות) (הנחלת
 א.

להלן. zבבארו כמפורט מתוקנת'יn המזומנים ב"שיטת נערן החשבונות הנהלת נתוני רישום  ב.

 כפי הפנים, במשרד החשבונות ביקורת על הממונה הנחיות פי על נערכו הכספיים הזרחות

 אחראי גוף חיותו כתוקף מקרמיות, ברשויות כספי ודיווח חשבונות להנחלת בהנחיות שנקבעו

 מקומית. רשות של חשבונותיה לניהול הנוגע בכל ומפקח

 בנושאים מקובלים חשבונאות מכללי השונות הנ'יל להנחיות בהתאם נערכו הכספיים הזרחות

 מהותיים.

 ג.

הנ"ל. ההנחיות פי על נדרש אינו n ז שדוח מאחר המזומנים תזרימי על דוח כוללים אינם הכספיים הדוחות  .ד

.n לדולר' ביחס השקל של החליפין ובשער לצרכן המחירים במדד השינויים על נתונים להלן 

 בש'יח האמריקאי הדולר של תחליפיו שער

 בנקודות )3 199 (ממוצע לצרכן המחירים מדד

 השגח במחלן הדולר (ירידת) עלית שיעור

 חשבה במחלן המדד (ירידת) עלית שיעור

zoos ו Z006 zoo 

 Z.4 ג 3.803.85
184.87 191.15 198.4Z 

(8.21 %) (8.97)"/o (1.14%) 
(0.10%) 3.39% 3.80% 

 משרד ידי ועל 06t0ZtZ008 ביום המועצה מליאת ידי על אושר nע אלפי ZZO,43 סך על Z008 לשנת התקציב .ר

 .lZ/Z008/18 ביום הפנים

 .zoos.01.01 ביום ושהוחלף מלרוח חשב 22.08.2004 גירם מרנה למועצה .ז

 החשבונאית הדמיניות עיקרי •zבאור

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

 הדוחות בעריכת ירשמו אשר החשבואנית המדיניות עיקרי בחשבונאות. לתקינה הישראלי

 להלן' מפורטים קודמת לשנה עקבי באופן הכספיים

קבוע וכוש  א.

 רגיל, הבלתי אר הרגיל לתקציב ההרצאות זקיפת עם מופחתות קבוע ברכוש ההשקעות

 הדיווח. תקופות פני על ביטיי מקבל אינו בגינן ופחת במאזן כנכס מוצגות ראינו המימון' למקרר בהתאם

שנתקבלו הלוואות  ב.

 פבועל. קבלתן עם רגיל חבלתי בתקציב כהכנסות רנשמות הלוואות	 )1(

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

 הכספי חדרה לתאריך המלוות עומס קבלתן, בזמן כהכנסות נרשמו לרראותnn שכן שנצברו),

 .)1 לטופס 3 (נספח למאזן כנספח מוצג

 ,סילוקיו לוחות לפי , הגיע פרעונם שזמן שער)1צמדהn והפרשי ריבית , קרן (כולל מלוות פרערן 131
 בפועל. שולמו לא אם גם הרגיל, בתקציב כהוצאה נזקף

 חרא סילוקיך, לוחות לפי פרעונן, ושזמן שהצטברו חצמדח והפרשי ריבית הוצאות )4(

 כהוצאה. נרשמות אינן הכספי, הדוח תאויד לאחר

 .מאזני כסעיף מוצגות מבנקים יתר ומשיכות קצך) (לזמן שעה לצורן מלוות	 )5(
 הדוח. לתאריך עד שנצברו הצמדה והפרשי ריבית כוללות קצר לזמן הלוואות	 )6(

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

 מוקצב בלת• מלא• 	ג.

 כמקור מאזני. לסעיף נזקפות מסויימת, למטרח יעודם טרם למחסן, טוביו רכישת על הוצאות
 הרגיל. כתקציב חיוב עייי שנוצרה מוקצב בלתי כמחסן מלאי קרן קיימת זה מלאי למימון

 בבנקים ךקונותD	•ד

 . הכספי חדוח לתאריו עד שחצטכרר ושער חצמדה רחפרשי ריבית כוללים בבנקים פקדונות

 חבנסות ד•שום 	ח.

 .מזומן בסיס על נרשמות והשתתפויות חטל•ם אגורת, ממיסים, חכנסרת	 )1(
 .)1 לטופס 2 (נספח למאזן כנספח מוצג שנצטכרר) החייבים (•תרת חחייכים חשבון מצב על מידע

 הרגיל לתקציב חמ•רעדים אחרים ציבוריים ומגרפים ממשלה ממשרדי והשתתפויות מענקים	 )2(

 מצטבר. בסיס על נזקפים

 מראש. מיסים הכנסות- כהתחייבויות מוצגות חמאזן תאריך שלאחר לתקופח חמתייחסות מראש רחכנסרת מיסים גבירת	 )3(

 חרג•ל. בתקציב המתאים הכנסה סעיף זיכוי כנגד המתאים בסעיף כהרצאה נרשמו חובח מתשלומי ופטורים חנחות )4(

 הוצאות רישום •ו

 מצטבר. בסיס על נרשמות חחוצאות )1(

 נזקפות יותר, מאוחרות לתקופות מתייחסות ואשר החשבון בשנת ששולמו חרצארת	 )2(

 התשלום. במועד ותשלומים תקבולים לדוח

 לעיל. ב• סעיף ואח- מלוות פרעון	 )3(

 עובד•ם משכרוות של שוטף תשלום בעת מזומן בסיס על נרשמים שנתית חופשה בגיר תשלומים	 )4(
 תשלומה טרם לחופשה התחייבות בגין לחופשה הפרשה נערכה לא חופשח. בניו חעדררת עבור

 .)10 בארו (ואח

 בהם במקרים תקציבית. לפנסיח זכאים אשר חמועצח עובד• בגיר לפיצויים הפרשה נרשמח לא 	א. )5(

 מזרמן. בסיס על לפיצזיים ההרצאה נרשמת לפנסיה, חג•עז לפני לעיל, כאמור חעזב,ד פזרש

 השוטפים התשלומים בגרבה לפיצויים חוצאח נרשמת צוברת, לפנס•ח הזכאים חמועצה עובד• ב.בניו

 .10 באור ראה- מכוסה שא•נח צרבות פנס•ח בגיר חחתחייבו•ות יתרת פנסיה. בקרן חושות שמפק•דח

 השבחה וח•טל• ם•תוח בעבדוות בעל•ם מהשתתפות הכנסות יישום	 ·'

 פיתוח. לעבודות לקרן נזקפים השבחה ומהיטלי פיתוח בעבודות בעלים מחשתתפרת תקבולים

 בניו' חרג•ל לתקציב סכומים מובערים הפיתוח מקרנות

 פיתוח. עבודות למימון שנתקבלו מלוות כניו חדרח בשנת מלוות לפרערן הוצאות )1(
 הנדסה. מחלקת הרצאות )2(

 ביטוי מקבלות איןנ הבעלים השתתפויות נגבר בגינן פיתוח עבודות לביצוע חמרעצח חתחייברת
 הכספיים. בדוחות

 השעקות על התשואה תDק•l 	ח.

 הרגיל. לתקציב זנקפה פיתוח לעבודות מקרן שמקורן מחשקערת חתשואה
 הרג•ל. לתקצ•ב נזקפה תביירים מעודפי שמקורן מהשקעות התשואח
 פיתוח לעבודות בקרן שמקרום מזומנים בעודפי שימוש בגיר רעיונית ריבית זקפה לא חמועצח
 הרגיל. בתקציב הוצאותיה במסגרת

 שהסתיימו בתב''רים סופיים גרעונות 	ט.

 מותנית חרג•ל, בתקציב המצטבר לגרעון הסתיים, שביצועם בתבייר•ם סופיים גרערנרת סגירת

 הפנים. משרז אישרו כקבלת

 הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון לסגירתם הפנים ממשרד אישרו התקבל ולא הסתיים שביצועם בתבייר•ם גרערנרת

 .שחסתיימר בתבייר•ם סופיים גרערנרת בסעיף מוצגים

 למח•סה חמ•עוד•ם או מסופקים חובות	 •'

 המועצה הנהלת שערכה לאומדן בהתאם ב לטופס 2 בנספח נכללו למחיקה והחוברת המסופקים החרבות סכומי
 .השכח לסוף החייבים מיתרת 50% של ובשיעור
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 3ביואר 
חקאנז לעסיפי פירוטים  •3באור 

ש"יי באלם• בדצמבר  31ליום 
2007 2008 

4 

1,282 

1,937 

3,ZZ3 
155 

z 
1,686 

159 

1,847 

155 

3,068 1,692 

ובנסים סופח  •נזילים נכסים א. 

בקופות מזומנים 

מסחריים בנקים 

המקומי שהלטון אוצר בנק 

 )!(ובנקים קופה הנזילים הנכסים כל סך 

 )Z(פיתוחלעבודות קרנות לכיסזי מיועדות השקעות כניכוי· 

קצר לזמן פקדונות כולל 

 .3וטופס 5ביאורואח 

תשתס לא מקומית רשות נ• נקבע  Z007ביולי  1כיוס פג תזקפח אשר  ,Z004התשסייד שעה), והוראת  31מסי (תיקון התקציב יסוד לחוק תיקון עייפ 
אל~ פיתוח) הקצבת (להלן' ציבור מבכה או תשתית של להרחבה או לשיפוץ לרכישה, 'להקמה, לתכנוןהמיועדת המדינה אליה שמעכירה בהקצבה 
לא האמור הפיתוח בחשבון הנספים זו. למטרה ורק אן המיועד נפרד בנק כחשבון לפיתוח ההקצבות את לנהל חושות על נועדה. שלשמה למטרה 

 .האמורכתקיון שנקבעו תאנים במצטבר מתקיימים כן אסאלא לעיקול ניתכים יהיו 

גש נגבו שטרםתמוקצבות הכנסתו ב. 

מתוקצב בלתי מחסן מלאי 

מתקוצבות קרנתו במימןו  חקwעתוסהייכ 

•תר משיכות בנקים 

מסחריים בנקים 

ת. 

שלןמושטרם מתקוצבתו הצוואת   •ו
שרותים ונותני קבלנים ספקים, 

לשלם דכיכיייס עונדים 

שדניס וזכאים מוסדות 

לפירעון ושטרות המחאות 

 )12ביאור (ראה תלויות התחייבויות 

מראש והכנסות .פןקנוות מתוקצבים לא תקבלוים 
מראש הכנסות 

מראש הכנסות  •החינון משרד 

(1) 

(Z) 

(3) 

1,0061 1~3 

~ 
244 617 

31 

1,583 

ZI 

1,879 

~ 
1,403 

163 

1,566 


החינון משרד 


דחרדדחה העבודה משרד 


הפכים משרד 


עיקולים 

 11תצסובי12~א םשל21נ•ם  •חייבים ג. 
 )14ביאור (ראה חגליליי "שפלת ונניח לתיכנון המקומית הודעה 

ועונדים קבלנים לספקים, יתר תשלומי 

מתוקצבות סרנדת וו 12במיהשקעות  •ד

ZOI 
50 

Z7 

895 

2008 

425 

Zl4 

639 

2007 גש 
100 100 

100 100 

2007 2008 
1,267 1,033 

1,267 1,033 

 ~גש 
4,671 3,646 
3,461 1,947 
1,150 1,065 

4,335 2,554 

134 477 

13,751 9,689 

'·
2007 2008 

631 

127 

631 127 
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100 

700 
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2001 

100 

.l2QZ 
3,077 

l,SOO 

5,277 

5,277 

2007 

9,179 

204 

9,383 

zoos 
100 

100 

zoos 
so 

50 

50 

2008 

9,383 

166 
(3,229) 

6,320 

מתוקצבות קרנות 

מתוקצב בלתי מחסן מלאי 

ח. 

השנה לתחילת ביתרות שינויים 

גירעוו להקטנת סכומים 

 ))ו( 13ביאור גם (ואח גירעון להקטנת מענקים 

גירעון לחקטנת מלוות 

גירעון לכיסוי רגיל מתקציב חעברח 

ט. 

השנה לתחילת ביתרה שינויים סה"כ 

שהסתיימו בתב"רים סופיים גירעונות 

השנה לתחילת יתרת 

לסופיים בתביירים זמניים גירעונות סגירת -תוסף 

 ))ו( 13באור (ואח גירעון לחקטנת -מענקיםהפחת 

חשנח לסוף יתרה 

י 
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 zoo zoos zoosו

3,077 3,279 

31 
10 6 10 

493 

190 

14 

3,784 3,316 10 

3,077 3,279 
S,229 3,720 4,SOO 
1,128 1,122 1,110 

111 152 
700 

ss 
497 939 

 sz 9,Z1Z 5,610,10ו

566 

349 

24 
186 
311 

497 939 

כאבול מקומית מועצה 

 4ביאור 
 2008בדצמבר  31ליום הכספיים דלוחות ביאורים 

רגילים לא ותשלומים תקבולים פירוט 

ביצוע ביצוע תקצ•ב 

וגילים לא תקבולים 

גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים 

קודמות משכיס החזר 

מימון תקבולי 

השבחה חיטל מקרן החורות 

ובנית לתיכנון מהועדה הכנסות עודפי חלוקת 

אחרים תקבולים 

 Z007ביצוע  zoosביצוע  zoosתקצ•ב וג•לים לא תשלומ•ם 
גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים העברת 
 ))ו( 13באור (ואח 

במיסום החנות 

פנסיה תשלומי 

מבע•ד עובד יחסי סיום בגיר תשלומים 

גרעון לכיסוי רגיל מתקציב העברת 

קודמות שכוס בגיר למסיסתפשות 

 )•(אחרים תשלומים 

 :אחריםתנ11לומ•ם חובב  )·(
 )14(באור ובנית לתכנון הועדת בגון טיפול תיקון 

תלויות משפטיות לתבועות הפרשת 

קודמות משנים לקבל הכנסות ביטול 

השתלמות לקרנות ריבית 

אחרים תשלומים 

סהווכ 
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 5יברוא 
יפותח לתורוכני קרן 

פיתוח  mעלדובקרו -sבירוא 

פיתוח, בעודות למימון המיודעים אחרים, וממקרחתרות uציהחנת מאגרת פיתוח, במעדותבעלים מתשתתופת והשבחה, ביוב מהלטי המועצה תקם.לן נשרמ'(ם פיתוח, ובעלדות בקרן א. 

אלה. תקמלים לזקוף ניתן אליה ספציפית תקציבית מסגרת נקבעה לא רעד לכ 

על)לו.  ~(א 3באור (ראה ספצייפים בנקים שחבבונות ולא המועצה לשהשויפטם הבנקים שחבוונת עם ביחד מונלהים הבם שלימוש עד חקרן כספי ב. 

הרגיל. תלקציב חקונרת לש השהקעותנביו המתקלבת התשואה אתלזקוף הגת uהמועצה ג. 

הפנים. ומשרד השרותומעצת שללאשיוירם בהתאםרגילים, בלתי תקציבים למימון מיודעים קהרונת סכיפ ד. 

הרגלי. התקציבלצכרו יפתוח דובעלות הקרן בסכפי השןמןשלע עריונית ירבית נזקתפ לא ה. 

 ,הדוחשבתנ ת uקהרעת uתלחלן  .ו

יתרת 
כעהרה תקלובים 

 בנmרהmבעהו
תשלומים הבערתו בעהדה וובעות  mהבערסה"כ הכתוסנ 

לסוףיתדהסהייכ 
לתתליח 

מבת"רים בשתגדהוח 
םתיצקב  mםוקנ

וןום tבתלקתילובם  mםהעקש
אחרים  mרקלנלגדעןו לתיצקב 

השכח תלשםוים 
הותואצו  mוnאצםסבו הרגיל וגיל  mאווחשנה 

שםהוקן 

 654Z,1Z9----Z,1Z9-1,924---1,9Z4859קודמת שנה סחייכ 

 1,11341Z----547412-566-9781,113השבחה הלטקרן 
 76------------76ניסכם ממכירתקרן 
----151l,OZlביוב קרן  1,0Zl-1,172---1,17Z-
 85----------85סויפים בתיירים ועדפי קרן 

 85911,433111566111,99911,113111,17Z111z,Z85 I 573הסייכ 
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 כאבול מקומית מועצה

 נוספים ביאורים

 הרגיל בתסציב הרווחה משרד נתוני •6 ביאור

 נרשמו הרווחת משרד באמצעות שנעשו הרווחת תקצוב של וחתשלומיס חתקבוליס של חנתונוס

 הרווחת. משרד של תמחשב עייי שתופק מדוח שנתקבלו בתוניס פי על החשבונות בספרו

 כשיעור המועצה של חמקובליס ההשתתפות לשיעורי בחתאס גולמו המועצה לחובת שנוקפו מחנתונוס חלק

0%-Z5% ע•יי שתוצאו )100%( התוצאות סכוס מלוא את משקפות תרגיל בתקציב שהעלויות כך 

 והמועצה. הרווחת משרד

 הרגיל בתצסיב החינון משרד נתוני •7 ביאור

 שכר עבור המועצה את חייג החינוך משרד כחס סכומיס היתר, כיו כולליס, החינוך תקציני של חתשלומיס נתונו

 המועצה. שככעלות הילדיס בגני חחינוך משרד ידי על המועסקות מדינת, עובדות גננות של

 בסעיף כלולת הגננות שכר כמימון המשרד השתתפות .חינוך פעולות כסעיף מוצגיס אלת תשלומיס

 .ממשלח ממשרדי הכנסות

 חמים מפעל •8 ביאור

 סגור. כספיס כמשק חמיס מפעל את מנחלת אונח חמועצח א.

 כסך תסתכמו ZOOB כשנת אשר חמועצח מוסדות של חמוס צריכת בגין גס חווכוס כוללות חמוס כמפעל התכנסות כ.

 צובורווס. נכסוס כפרק סכוס באותו תוצאת רישוס כנגד ,)li!J אלפי Z!S (אשתקד· li!J אלפי Z!l של

 עירוניים תאגידים-9 ביאור

 רשויות 7 עס וחד C(להלן·ייהתאגידיי כעיימיי שפרעס סובב וביוב מיס "תאגיד כהקמת השתתפותה את המועצה אישרה ,Z009 למרץ 10 ביוס
 א.

 תאגיד. אותו עס המייסדים והסכם התקונן אושר המועצה של ישיבת כאותה מהאזור. מקומיות

 חנייל, מסהכום 60% כאשר li!J אלפי ZZ,869 תמורת חנייל לתאגוד הנכסים העברת תסכם לע המועצה חתמת ,Z009 למרץ 3Z בוום
 li!J אלפי 9,147 קרי תבייל, מחסבוס 40% ו- מנית לבל ע.נ. 1li!J כנות 683 חקצאת באמצעות למועצת שולס ,li!J אלפי 13,728 קרי כ.

 הצדדים. ביו סכסnל בחתאס שביס 15 תוך בתשלומיס תוחזר ואשר לתאגיד מהמועצה כעלים כהלוואת נרשם

 .2009 כאוגוסט, 1 ליום נקבע הנייל ההסכם ביצוע .6.83% תינו כתאגיד המועצה של הלקה ג.

 מהלח ימי ופדינו צוברת פנס•ח שח.oחו בגיו התחייבות •10 ביאור

 (אשתקד- li!J אלפי 671 של לסך מסתכמת 31.1Z.Z008 ליום לעובדות שנתית חופשה בגין המועצה התחייבות א.

 .)li!J אלפי 548

 עובדיה. לגבי צוברת לפנסיה התחייבות כדבר מידע למועצה איו כ.

 li!J אלפו 188 של לסך מסתכמת 31.1Z.Z008 ליום ,55 גיל שמעל לעובדיה, מחלה ימי פדיון בגין המועצה התחייבות ג.

 •li!J אלפי 279 אשתקד

 שעבדוים-11 ביאור

li!J בלאפי חמשועדג הסכום חשיעבדו תoתקו  חממושבו חנבס רטיo חנושח שום חמישוכו תאויד

הגבלה ללא הגבלה ללא המועצה הכנסות כל המקומי השלטון אוצר 1993-2008 
הגבלה ללא הגבלה ללא המועצה הכנסות כל בעיימ ישראלי ערכי בנק 9.02.2000 

 תלויות התחייבויות •12 ביאור

 ידי על מכוסות אינן כחלקן אשר li!J אלפו 887 סך על תביעות 11 המועצה כנגד עומדות המועצה, של המשפטי היוץע מכתב לפי

 חוות על כהסתמך נויבוייס. שכר נניח, הפסקת צווי מכניס, הריסת נזקין, בגין היןכ המועצה נגד העומדות התביעות ביטוח. חברות

 כסך התביעות יתרת ובגין .li!I אלפי 477 של סך על תלויות משפטיות תביעות בגין הפרשה נערכת המועצה, של משפטי היועץ של דעתו

 התביעות. סיכויי את להעריך ניתן לא זה וכשלכ חיות כספריס הפרשה נערכה לא li!J אלפי 410 של
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כאבול מסומית מועצה 

חבראח תובנית  •13ביאור 

לחוק  31מס• תיקון במסגרת חמועצח נכללח  ,Z004.16.11מיום חפניס במשרד חתקציכיס באגף דיון לסינוס בהתאם א. 

לכיסיי תבואת תרכנית  04.01.2005כיוס למועצה תפנים משרד אישר בהתאם,  .2004די" 11התשסהתקציב, יסודות 

 .2005-2006לשנ•ס תקציבי ולאיזון בספריה הנצבר הגירעון 

הבראה הסדר על  01.08.2007כיוס חפנ•ס משרד עס חמועצח חתמח חהבראה, תוכנית ביעדי עמדה לא והמועצח היות ב. 

חמועצה. במליאת אושר .החסדר ואילן 2007משנת חשוטף התקציב ולאיזון בספריה חבצנו חגירעון לכיסוי חדש 

האחרון' לחסדו בחתאס חבצנו כגירעון חטיפול להלן ג. 

וש אלפי 

 31.12.200521,400ליום נצבר גירעון 

32 

~  )א(מתגלגל פחות-חוב 

17,032 לטיפול גירעונות סח"כ 

(1,700)  )ב(הנצבר הגירעון לכיסוי וחעברח ארנונח פיגורי פחות-גביית 

(3,990)  2006כשנת שנתקלו הנצבר הגירעון לכיסיי פחות-מענקים 

!LlliJ 
 20069.127•2007בשביס לטיפלו נצבר גירעון סה"ב 

 4,475נסן וחלוואות וש אלפי  4,475של נסן מענקים יד• על  2007-2008כשגיס יכוסה וש אלפי  9,127נסן הנצבר הגירעון ד. 
וש. אלפי 

נרשמח  ,2006-2007בשנים וש. אלפי  4,400שלהמתגלגל הוחב סך על הנצבר הגיערון יעלה לא ההבראה, תוכנית בתום ה. 

בהתאמה. וש אלפי  700וסך וש אלפו  1,000בסך ארנונח פיגורי גביית באמצעות הנצבר הגירעון לכיסוי חעברח 

 50סך על  01.01.2008ליום נצבר גירעון כיסח אשר וש אלפי  Z79,3סך על חבצנו הגירעון לכיסוי מענק נתקבל  ,Z008בשנת ו. 
וש. אלפי  3,229סך על רגילים בלתי בתקציבים סופיים וגירעונות וש אלפי 

חגלי'ל' "שפלת ונניח לת•בנוו המקומית הועדה של והצואות בהכנסות חמעוצח של חלקה  •14ביאור 

חיוב מכסות באמצעות (לחלן-הועדה) הגליל" "שפלת ובניה לתיכגון הקמומית חועדח כתקציב בחשתתפות מחוייכת המועצח א. 

מנגד, הועדה. כתקציב המשתתפות אחרות כמועצות חאוכלסיח גודל לעומת במועצה חאוכלסיח לגודל יחסי באופן המחושבות 

מהכנסות כתקציבה המועצה השתתפות מכסות את מקזזת חועדח  .השכחחוהיטלי נניח אגרות המועצח עכור גובה חועדח 

המועצה לזכות נועדה ומרחוקים מקוזזים אינם הועדת ידי על הנגבים המועצה של ההשבחההיטלי בנית. מאגרות חמועצח 

המועצה. ידי על פיתוח עבודות לביצוע עד 

ספרי את תואמת  31.12.2008ליום והיתרה קודמת שכיס בגין שנצבר הועדת יתרת את בספרית המועצה תיקנה הדוח, כשגת ב. 

 .)4ביאור(ואח רגילים לא לתשלומים  2008כשנת נרשם  ri!Jאלפי  566של בסך התיקון  .תועדה

מברקך) (לא  2006לשנת שוטף גירעון 

 2006כשנת שנתקבלו חנצכר חגירעון לכיסוי פחות-הלוואות 
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כאבול מקומית מועצה 
 1לטספו  2נפטח

 2008לשנתהכיפס ודהח 

 bכ יבגה יסח 
החיוביםלללכ 

השנהלוסף יתדה 
בשנת בגיתר סת"ב

דהוח 
נסו יחיבום סה"כ

דכ.עההלום 
 •מפוסיקם חבותו 

פטורים, סת"כ 

 nmנתושחודרים 
בשנת חיוב 

החשןוב 

לתחילת יתרת 
תשנה 

ג)(<פרוט  ב)(<פרוט  J (פיחטא

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

3,9069,6573,720)619(9,2245,8783,34663.7% 
1,0191,1802,199199,Z 
4,9266195,5455,545 

~5-_!!,9__----- --?~-!!.~__1_--------~~-!·~------------~1>~,1>~-----------~?11_,~---------------~~,!~-------------34.6% ----------------------------- 

938613,Z220)(3,3312,172.1,15965.2% 
9382201,1581,158 

1,876613,Z ----------------4,4892,1722,31748.4% -------------140--5-37-----------69j(-------------608-----------------------------399i09----------------6%~--------65 

14069Z09209 
~~,~_!___________?11__?.~__1_-------~~-!·~----------------------------'!?2-,~z__---------!~t~---------------?~~'~~-------------37.9% -------------

-~9~,~_ 

ש"ח לאביפ הבגייהגאף נתוני לפי  mשתתיופmהילסם ,mארנדנבג•ן החייב•סחשחב םבצ

ראננוה(••) 

לגמורים ארסהנ 
1 

1.1 
 1.2 אuרהנאחרת

1.3 

z 
2.1 
2.2 

2.3 

4 

4 
9 

11 
12 
16 
17 

66.7% 2 4 6 (25) 6 25 
8 8 8 

76.7% 310 1,021 1,331 228 563 540 
68.7% 209 459 668 45 404 219 
17.9% 23 5 28 8 7 13 

552 552 (256) 808 

-- -------.~'!:!? ---------- ~~,! ---- --------.! t!~~ --- -------- ----- -- - --- - - -- -- -- --- -- - -- --- --  •.?8-11 -------- -1-~~·~--

40.0% 1,•929 9,938 24,867 3,720 J4,967 13,620 

46.9% 13,620 12,036 25,656 5,229 15,613 15,272 
40.5% 15,272 10,378 25,650 5,633 14,913 16,370 

חהשבןו שםםס. 

שנתי יחוב ביססעל חשנדכות א. 

אסרנה למקיחהרוחבות מוספקים חורבת 
חסייכארנוהנ 

ויבוב םיםגארת

גאתרםים 

ימם למיחהק תובו mמיקפוסם חבותו 

מים חסייכ 

ביוב  mגא 

אחרים למחוקה ווחבות מוסקפים וחבות 

וחזר שתני יחוב סיסב על תuחשברחסייכ 

עפימ דח ח•דב בסיסעל חשנדכדת ב. 
ן uעצמיותיח

לסהיפיותח 
ביוב הלט

מזימים 

חתושונות nא

למקיחה ווחבות מוסקפיםוחובת 

חדעפ-מי חיוב סיסב לע ת uחשבוסהייכ 

הודח שבתנ סהייכ 

קדומת שחנ

קודמות שתניים 

היחיבים. מיתרת  50%לי!נ הקודמת שלהנ עז:'בי אבווןפ המועצה להערכתבהאתם שרנמו  תiנוספוקםת Uגהביה----:חוח ייד-מרעכת  לנiמסומניםואינם מסופקים וחובת אחרי במועצה מקעב (*)איך 
ארחת. אוותהנ לגמורלם ארטחנ  :ליפ mאבuרהתנועה לפיצול תnאפשהמועצה של הגביה אגף בידי אין  c··נ
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______ _ __ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

א פירטו  •1לטספו lנפסח 

כאבול מקדמית מועצה 

 2008לשנתהכסיפ דהוח 

ש"ח לאכפי הבגייהאגף נותני לפי  mוהשתתופיהלסים  ,mארנונגבין החייבים חשןוב בצמ

שחהןובבשנתחויב  נוסף (יבט)לן חיוב  1גביןוהצדמהיריבת יחיבו 
רוקמים חותוב 

על וצהדמתריבית יחוכי 
הטושף 

ואשתיחיוב  l שםהחשכןו מס. 

שנת• בויח יסבסעלחשבונות א. 

-


1 
1.1 
1.2 

2 

9,6571 453 916 2721 8,016 
1,180 1,180 

------- ---------_!(),~~!j_ ---- --------------_'f~_3_ 916------------------------!-- _______________2_~~1-------------------?,!?~ 
2,6131 

-------------------~,~~~~-------------
 15ו 

--------i~~-~--
130 

------------------.1-~-:: ------------ ---
611 

---  -tl1-  -- -- --  --
2,407 

-----  --~.~~-
---------------------~!j__________________!Z,!~!-----------------.!~,!~! j_ ---------------- ----<J~3_l _------------ ----- _1,!!_~ 

Z.lO 

עפם• דח ח•וב ביסס~חשבונות 
ן uעצמיותיח

ביוב הלס
מודמים 

ב. 

4 
11 
12 

61 1 61 ו 1 
563 84 4791- - - - -- 
404 41 363)- - - 

-111 T
1 141 
16 

-- ---- . -- -- ---- -. ---()~!.._] --. ---. -- --- ----. -.~!.1_( _--------.-------- . -~ l~---~-~-----~-.------__ ]_=:_-= --. ------------
4 J וs L1!34 14,9671_1,~נ 

אונתה'() 

לגמורים חנ uאו
אחרת אתוהנ 

ארונהנ חסייכ 

וביוב םים גאתר

ם'י  mאנ 

חסייכמיס 

ביוב אגרת 

שנתי יחוב סביסעל שחבונות הס"כ 

ת uאחחתדשד

חדעפ-מי יחוב סביס לע שחבונות סחי•כ 

ך 

 1,~12ן סה•יכ 

אחרת. ואותהנ לגמורים ארטהנ לפי' אברנוהנ התטעה לפיצול אפשרות המועצה שלהגביה אגף בדיי איו  1•1
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1 

כאבול מקומית מועצה 
ב פ•רוס -1לספוס  2נפסח 

 2008לשנתהכספי דהוח 

ש"ח לאכפי הבגייהאגף נותני ליפ והשתתיופתוהילסם ארנתתו. גביו היחייכםחשןוכ בצמ 

ונהתוח שחררוים פטרוים סחייכ קדוו שנים פטרוים שסוlחפשנח סטרוים שםהחשבןו  Lםס

-rשתנ• יחוב ביססלע  mחשתבא.  -1 
_ן ו 

_zor-,3ו 
-,
 ואנתה 

ך למגוירם ארטהנ  1 1
ארטנה הסייכ 

_ך --r

:~=:1:::::::::~:::::::ז:::~:=--::~כ :!::~~::: :::::::::~. :::~ :: ::: :::::1::::::::::::::::: 

 3ז,20ו 

z  וביוב מים גארת

::::t:::::::::::::::: :::::::::::::::שנתי יחוב סביס לע שחבוטת סהי'כ  ::::::-j 


-עפם• רחיחוב יסבסלעשחנובתו ב. _·- ----- 3,720ו  3,7201  ן__ו ו  סהו•כ 

 .mאחחנ uוארלגמוירם ארסהנ לפי· אבותהנ התנועה ליפצולאפשחתהמועצהשלהגביה גאף בידי (*)אין 
ועדה החנרת לבין דין פי על החנרת ביו חלוקה אין המועצה שלהגבוה אנגף  )••(
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ג יפרוט  •1לוטספ zנטפח

כאבול מקומית מועצה 

 2008לשנת הכסיפ הודח 

ש"ח לאבפי הבגייה אגף נתוני לפי  mשתתיופmהלטים ,mארנונגביו החייביםחשבןו מבצ 

דחוחבשנת יבגתר סח"כ פיגרויםיבגת  השנהגיבה  ןרכ תחששם ו  .מס

nשכתm שנתיחיוב ביסס על א. 
1 

1 1 

l 

2.1 
2.3 

ארננוה 

לגמורים אתוהנ 
נה uסהיכיאר

וביוב מים גארת 

מים אגרת 

ביוב גארת 

חוזר שתני יחוב סביס לע ת uשחברסה,,כ 

----· --- -- ---~!~!~"--
5,878 

_____2_.6_1_5 
Z,615 

 __ נ,_~6נ
3,Z63 

2,172 1,054 1,118 

184)99 
 8,449J ___________________________נ._8_5נ_

215 

---  - - - - --  - - - --  -  - - - _4,59~ 

עפם• רח יחוב בט•סעל  mחשבתב. 
4 

11 
12 
16 

ו uיחעצמיות 

הלטביוב 

מום מדי 

ושוונת אחרות

חדפ-עמי חיוב בסיסעל שחבונות סה"כ 

4 4 
1,021 1,021 

459 459 
5 5 

-..-_48._1_9 ...-..- ......-..... .._1,489נ
סהי'כ 

אחרת וארנרהנ לגמוירם נה uאר :לפיאברנוהנ התנוהע לפיצול אשפרות המועצהלשהבניה ~ף~ייד איו  )"(

5,34Z \ _ 4,5%)i89,9נ 
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באבול מ:וומית מועצה 
ד פירוט  •1לטופס  2נספח

 2008לשנת הכספי דהוח 

ש"ח אבלפי  2008בדצמבר  31ליום חייבים ויתרות גביה דוח 

מיםכללית ארנונה 
וארנונה מים גביה נתוני 

פיגורים גבית 

שנה לתחילת ויאלית פיגורים יתרת 
נוסף זיכו•  /חיוב 

למחיקה וחובות מסופקים לחוברת העברה 
והצמדה ריבית בגין חתקדפה במלהן ח•זכ•ם 
חובות ומחיקת זיכויים פטורים, חחנרת, 

חגכוח) (פוטנציאל פיגורים יתרת סח"כ 

שנגנח סחייכ 

לתקופה פיגורים יתרת 

התקופה לסוף נגבר שטרם חוברת יתרת 

מהפיגורים גב•ח  %

מהשוטף גב•ח  %
מחסה"כ גנוח  %

רב 2!!לפי רב 2ל!!פי מים פחת נתוני 

הופקה  /שנוכשה המים כמרת 

/חויבת שכמכוח חמים כמרת 
קוב) (באלפי פחת 

%הפחת 

2007 2008 2007 2008 

969 938 5,972 4,925 
(211) 404 

32 462 978 
159 130 981 916 

(3 194) (659) 
1,160 

--------------.i;ii-ס
6,564--------------·2i."is1,530 3,548-------------i-os4- ------------ --3-jji. 

2,519 
(39) 

45 

---------------?1.??~ 

(1,587) 

476 

2,407 
15 

(682) 
61 

-------------~,!Q!_ 

(1,118) 

217 

9,057 
45 

1,046 
319 

(2 035) 

-------------.~~"--·~-

(3,724) 

פיגורים בגין גביה 

קוזמדת שנים בגין פיגדוים יתרת 

מצט~ר שדטפ תסופחי חיוב 

נוסף זיכוי  /חיוב 

למחיקה וחובות מסופקים לחובות העברה 
והצמדה ריבית בגין התקופה במהלן חיובים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, החנרת, 

חגביה) (פוטנציאל תקופתי חיוב סחי'כ 

שוטפת גביה 

3,949 

9,196 
49 

(1,597) 
272 

(3 061) 

- - - - - - - - - - - - - - ~J ~-"~ 

(3 263) 
___ _.~(2_~~l_________ •)~fנ!f,_------------- --- --- --- __-'~-~";!_( 
 _ -----------..!~??,~! 


683-- -- --- --- --- -- -~~~-- .--- ----- ·------- --- .-------------~~~-·"-- . - -- - -- -- - -- - -  _lנ??.~

938 1 159 4,925 5,545 

100.00% 
62.85% 
74.55% 

68.89% 
62.08% 
65.21% 

93.88% 
44.17% 
58.89% 

39.84% 
67.15% 
51.46% 

660 675 
556 561 
104 114 

15.76% 16.89% 
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כאבול מקומית מועצה 
 1לטופס 3נספח

לפרענו המלוות חשבנו מבצ 

ח  11שבאלפי  2008בדצמבר  31ל•ום 

סח"כ אחרות ביוב מ•ם 

31,12.2006 31,12.2007 31.12.2008 31,12,2008 31,12,2008 31,12.2008 

17,101 19,621 19,315 9,270 10,045 

4 343 l 709 148 148 
21,444 21,330 19,463 9,270 10,193 

1,823 21015 2,008 1,248 760 
19,6213..... i "35·. 19,315·". .. i.64s· 17,455

""""""i"i4i," 
8,022

i·ס;;--······· 
....... -~~~!? 

l 545 ----·-------
20,974 20,960 19,701 8,723 10,978 

לפרעון ונשארו למעשה שנתקבלו (קרן) המלוות יתרות 
השנה כתחילת 

השכח כמשן שנתקבלו מלרות סהייכ 

הדוח בשנת בלבד קרן עייח תשלומים -פחות 
חשכה לסוף בלבד) (קרן מלוות יתרת 
 •השנה לסוף שנצברו הקרן על חצמדח הפרשי -נוסף 
הצמדת תפרש• כולל חשבה לסוף המלוות עומס סחייכ 

ידוע), (מדד  2008נובמבר לחודש לצרכן המחירים למדד בהתאם נעשה המלוות על חחצמדח '.,חישוב 

המלוות כלל פרעוו סכום 
2006 

1,823 
991 
378 

3,192 

.mz 
2,015 
1,094 

312 
3,421 

1,990 
1,431 
3,421 

2008 
2,008 
1,031 

390 
3,429 

1,954 
1,475 
3,429 

2,177 
2,304 
2,304 
1,711 
1,604 
9 601 

19,701 

הדוח' בשנת הרגיל כתקציב המלוות פרעון סכום 
קרן 

ריבית 

הצמדת 

סח"ב 

 :2לטופסהתאמה  )י'(
מלוות פרעון כסעיף 
הביוב מפעלי כסעיף 
סח"ב 

והצמדה): (סרו המלוות פרערו תחז•ת להלר 

ואשרנה שנה 

שכיח שנח 

שלישית שנה 
רביעית שנח 

חמישית שנח 

ואילן שישית שנח 
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-----------------

כאבול מקומית מועצה 
 2לטפוס  1נפסח 

שלוימם mתקבלוים -הרגיל תהיצקב לש העוציב ניתוח 

האצוה ווסגי נכההס  mךןקמלפי 

ש"ח לאביפ  2008הכיפסםלשנת 

 הבינnצ

2007 
נטד הסטיתו הביצעו התצקיב שיניוים תצקיבםקררי כלל• תושלום•ם תקלוכ•ם -א• לחק

עםל תםתח 
·

49,596 3,820 47,040 43,220 43,220 
49,404 (5,191) 48,411 43,220 43,220 

192 (1,371) (1,371) 

.
מסח"כ  %

2007 עמל תמחת 

1 
1_132.10% 15,922 3,168 28-28% 13,305 16,473 
1_21-43% 707 31 0-07% 31 

3_88% 1,924 2.49% 1,172 1,172 1.3 
37.41% 31 30.84% ___________ -~~!!!-----------~,!'~5_3_ ------------------ - - - -- -- - -- - . .311.!'~ ------------------ - - - - - - - - - - - ~~1~!1.!' z 
33.05% 16,389 2,041 36.88% 17,348 15,307 2.1 

11,175 1,663 22.69% 10,672 9,00922.53% 2.2 

3,077 3,279 6.97% 3,2796.20% 2.4 
0.81% 402 26 2.62% 1,233 1,259 2.5 

62.59% 26 69-16% 
----------------- ~-~!~~----------- -- - - - - - - - - - - ~1~!.3. ------------------ ------------------ -- - - - - - " - __3!1~.3.! ----------.~!1.??~ 

100.00% 49,596 7,014 3,194 100.00% 47,040 43,ZZO 

הכנסות 

הראצות 

הדוח  mשבעודף ג!ערון) 

הביצעו נסר הטסיתו %מסח"כ היכעוצ תהיצקב םזוקות לפי הכנתוס -ב• לחק

חכנסהעצמית 

 )*(ישירה בגית 
רגילות ולבתי תuשרמריבית, הכנסות 
 1•1היפתוחתuמקרהבעחת 

מהםםלשזו הכנסתו 
ממשלה משרדי השתתפות 

בלל• מענק 

מצטבר גוערן להקטנת מענקים 
מיוחדים מעניקם 

מקורות ליפ הכנסות חסייכ 

 .חמדשמריין  ,.,
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1 

 כאבול מקומית מועצה
 המשך-z לפוטס 1 נפסח

 תולשומ•ם תקבלו•ם- הרג•ל תהצקיב לש הב•עוצ נ•תוח


האצוה ווסג• הכנסה רוקמתו לפ• 


ש"ח אבליפ zoos הכיפסם לשנת 

-
 %םסהייכ נטר m חססי %םסת"כ היבעוצ  הביצעו

1007  עמל מתחת

 תצקיב ההאצוה סוג

34.96% 17,273 888 38.99% 18,874 17,986 
7.39% 3,648 82 6.10% Z,950 3,032 2 
1.61% 793 21 0.84% 409 430 3 

19.48% 9,623 632 19.65% 9,511 8,879 4 
19.65% 9,709 316 17.67% 8,555 8,871 5 

3.76% 1,860 1,084 2.90% 1,404 320 6 
6.92% 3,421 273 7.08% 3,429 3,702 7 
6.23% 3,077 3,279 6.77% 3,279 8 

100.00% 49,404 5,883 69Z 100.00% 48,411 43,ZZO 

 ושכר משכורות

 מימןך) הוצאות (למעט ומנהל אחזקה

 מימון הוצאות

 תפעול הוצאות

 ותרומות שהתת'ו!ניות

 פעמיות דח הואצות

 מלוות ערפוך

 מצטבר גוערן להקטתנ מענקים הבערת

 סהייכהוצאות
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כאבול מקומית מועצה 
 zלטפוס zנפסח

 mהכנסעלומת יועדוים ים mשירלפי התואצו -וורגלי התצקיב שלהיבצעו ניתוח 
ש"ח לאבפי  2008הכספים לשנת mמידעוולבתי  mמידעו

נסוהסיטיה mטסי 
ליפ ליפ ביעוצ תיצקב  mטסי


לעם(םתחת} 

ביעוצ תצקיב התואצו  הננmסןו התצקיב פרקי 
(גרעןו> עייי יבצעו תיצקב (עםל}םתחת 

 mםידעווהצותוא  mכנסnא. 
 6וכלליות ההנלת  .1
z.  2 7מקומיים שירותים 
 3 8ממלכתיים שיחתים  .3
 4 9מפעלים  .4
 5 99רגיילם לבתי  .5

מיודעות ותואצות הכנסות חסייכ 

 mיםדעדלבתי תנבmסב. 

 )ZZO48,41111 (1,371) 1 (5,191) 1)1,371,47,0403,820143ן  ZZOI,43י':1ככ חסייכ 


יצקתבי יאזןו אי 


 )1,371((גערןו> עדוף נטו תטסית

(7,455) 323323 (7,7781 7,455 7,778 
(3,2721 364340 (3,6121 3,808 4,172 (241 536 560 

(4,811) (2,0791(1811 (4,9921 22,467 20,388 1,898 17,475 15,577 
(1,291) (1,263) (1971 (1,094128 5,469 5,272 4,206 5,300 

(2961 (3,6021(5,8961 (5,6001 9,212 5,610 3,306 3,316 10 
________-'~~-!·~! -______!~?~,!-~< _______ !~?~,!~! ________ _.~!1_~!1_ --------~~!!!!., --------'!~,~~() __________'!.C>_8~ ~-~~,~~-------- ?~,!~--------

 )11,5059,6021,9031)1,903(111,5059,602ישירח גביה  .1
 1.1910,26811,9051,63710,26811,9051,637כלליים מענקים  .2

-------~_1,~_7_0-------~!,??~-מיועדות בלתי הכנסות חסייכ  (2661~~!.·!~--------?()~,!~--------2661( ----------------------------
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כאבול מקומית מועצה 
 zלטפוס 3נפסח

הפנ•ם משדרמסגרתליפ ממיון -הרגיל היצקתב יבצעו ודח 

ש"ח לאביפ  2008צדבבמר 31יבםו שנתסיימה לשנה 

םסהייכ CMJ<בנnצ n2007}נגער~דופ %מסהיני  = <בנnצ הניסיפ 

הנכתוס 

אתונה 

 )*(נה uאברחנהרת 

מים  mמכי 

צעמיות יתר 

החיונך משדר 

הרווחה משדר 

אחוום משידרם 

<ל'ככ מנעק 

מיוידחם מנעקים 

אחירם תקםלים

מצטרב גוערן יכסוי ללא סהייכ 

מצטבר גוערן לסיכוי מנעק 

כהסנות סהייכ 

האצונח 

כילל שוכר משכורות 

כיללות פועלות 

מים כרישת 

ך uכשריח

חינוך ולועפת 

חוחה שכר 

רווחה ועפולת 
מלוות וערפן 

מימון 

פמעיות דח 

 ,".,אבתוהנ החנות 
מצטרב רערגן יכסוי ללא סהייכ 

2% 

15% 7,055 (1,122) 13% 5,878 7,000 
11% 5,229 (780) 9% 3,7ZO 4,500 
6% 2,747 (1,078) 5% 2,172 3,250 
6% 2,815 (188) 6% 2,707 2,895 

28% 13,226 873 30% 13,049 12,176 
6% 2,982 900 9% 3,776 Z,876 
0% 181 268 1% 523 255 

24% 11,175 1,663 24% 10,672 9,009 
1% 402 (26) 3% 1,233 1,259 

707 31 0% 31 
46,519 541 100% .-- - -- -- - - --_4:_3-~~?_, --- -- - -- - -- ~-~~.~~--------------3;077· ------------------

3,279 3,279 

---- --- --- -~~-'~-- - - - - - - - - - - - - - !~l!~C! . -~!.!~-----------· -- ---- - -- -- -~~~.~~-

14% 6,493 (242) 15% 6,851 6,609 
16% 7,512 (676) 17% 7,594 6,918 
4% 2,055 (59) 6% 2,563 2,504 

22% 10,038 (631) 25% 11,151 10,520 
12% 5,502 (446) 10% 4,364 3,918 
2% 742 (15) 2% 872 857 
7% 3,260 (917) 9% 4,179 3,262 
7% 3,421 273 8% 3,429 3,702 
2% 793 21 1% 409 430 
3% 1,282 

11% 5,229 780 8% 3,720 4,500 

---- -- -- --- ~!~·~~-_ .--------  3-ן,-45,13279---

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

192 (1,371) - (1,371) 

100% 46,327 (1,912) 100%
-------------3;077 ------------ii,z79J


מצטרב גוערן לסיכוי מעקנ 


אצות mסיה•כ 

(גןשר) ףדוע 

ופטוירם. מימון ות m,הדיןיפ לע החנות ודעה, הוחנת (*)כולל 

מימון הואצות עסביף נכללו מימון ות mה .דיויפ על טפורים או והוחנת והדע הוחנת כולל  )**(

ןן 



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

 2לספוס 4נפסח
כאבול מקומית מועצה 

 2008צדבבמר  31ביום שניתסימה לשנה שרבואצוהתו םדא nכנותני 
_קדומתשנה נכויחת שנח 

ממוצע שכר 

ופבלע 
למשרה שלהנ 

שכר הואצות 

אלפי בופעל 
משרות מתבצ 

אדם כוח 

ממוצע שכר 

בופעל 
למשרה שלהנ 

שכר הוצאות 

אל<פ בופלע 
מבצת 

משחתכחאדם תק' תק' 
אליפשייח )66שייח(דןחבפולע אליפשייח  )66ודוח ש'יח ממוצתע   כחאדםuורתי

109.12 
109.12 
109.11 

9,930 
108 

10,038 
 74-------------ן

91 
1 

92 -j, .---- - ----. 

117.28 
117.28 
117.28

---------122.99 

10,943 
208 

11,151------------840

93.31 
1.77 

95.08-6:83---------

94.18 

94.18 ---------------7.70 ----------------

תקן עם חיןונ 

תק' ללא יחונן 
חינךו סה"כ 

תקן עם רווחה 

115.34 741 6 
122.99 
121.99 

32 
871 

0.26 
7.09 7.70 

תקן לאל רווחה 

רווחה סהינו 

--------12-s.34 

-j,. .זoi.---------67111--נ;s 

305.00 1,830 6 306.67 1,840 6.00 6.00
---------98.34 --- -------2;339· .------- -----·29. ----------96.i'i ----------z;913- -----------30:12· ----------35.·61- ---------------- ,., 

98.34 19 96.71 __________-~!~,; 30.11 35.61-- ------ --~'~~- ----------- ----------------- ---------------
133.90 4,669 35 131.59 4,753 36.11 41.61 
116.35 15,449 133 111.31 16,776 138.19 143.49

--------5115.oo ------------535· .--------- -----i . ---------32-s.oo ------ ------825- -----------·1:00· ------------1.00 ----------------
108.88 1,128 10 109.57 1,122 10.24 10.25 

~340- ------------6:00·----------1
-· - - - - - - - - - - - ----- ---3os.oo --- ---- 6.00 ,., 

111 151 

119.84 144 ll6.ll -- _______1!~,~4_ 149.53 154.74--- ------~!,~!~- ----------------- ---------------
119.84 17,173 144 ll6.ll 18,874 149.53 154.74 

(1) 
(21 

(3) 

ייועדי אדם כחמשרה וסג 

תקן עם בכיירם המשחתיתר 

כביירם חםשתוויתר סח"נ

תק' עם אחריםהמשרות יתר 

דחאים המשוותיתר סה"כ

המשרות יתר סה''כ 

סהיוכ 

חבנרים 

סנפיונירם 

ירחאם מבעידועבדיטחי יסום גבין הוצאות 

ןקתב עירבום סחייכ 

טחייכללכי 

ש mמ מריין  1•1


 .ייעודיאדם כוח תקן בדרב יטרפם המעוצהבידי איו 

 .18112/2008ביום הפנ<ם משדרדיי ולע  06ו0lוZ008ביום חמרעצחמילאתדי< עלאושראדםחכ תק' 


קודמות. שנים כב'' חושפה פדיון בעור צימרלחבנר תשלום בשל עביקר היא  41.03%שלשביעור החבנירם בשכר העל<ה 

28 




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

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

6 

61 
61 

כאבול מקומית מועצה 
 Zבלחקלטפוס 4נחפס 

 2008דבצבמר  31ביםו שניתסימה לשנה תצקיברפיק לפי השכרדוח 
תפרש  Z008ב•עוצ  Z008תצק•ב 

שכר mלעיר mמשרמפסר  66 66שכר  mעליר סמימשרתו שכר  mלעיר mמשרמספר 

(217) 825 1 608 1 
80 2 1,030 7 1,110 9 

232 2 l,Z07 8 1,439 10 62 
95 3 '~-------------062_________________ -~! 19~------------ t -?~~ 

(70) (1) 256 2 186 1 
14 377 2 391 2 

(80) 0 412 4 332 4 

71 
73 
74 

(136) (1) ------ _______! t -~~ 8 909 7 

7 204 1 211 1 
(768) (1) 11,077 94 10,309 93 

(32) 2 819 7 787 9 
(36) (0) 493 4 457 4 
(15) 1 872 7 857 8 

(844)----------------- 2 -------------------- -~!!-----_--------------------~~!,~!- ~~- t -!~~- -- - ---
115 

811 
812 

82 
83 
84 

9 1 180 2 189 3 
9 1 180 2 189 3 

(12) 0 1,122 10 1,110 10 

(888) 5 • 18,874 150 17,986 155 
= 

וללכיתו הנלהה 

חבנירם 

כללי מהנל
סכפי מלהנ 

וכלליות ההנלה הסייכ 

~ימיים שירתוים 

בתחאה 

ע•ר ובניו תכנון 

ציבוריים ניסכם 

מקומיים שרותים סהייכ 

מלמתכיים שרתוים 

החינוך מהנל 
יחונן 

תרבות 

בריאות 

חוחה 

ממלכתיים שרותים הסייכ 

מעפל•ם 

מ•ס 

מפעלים הסייכ 

גימאלים 

ללכ'י סה"כ 

שיית אליפ  151ךסב פיצויים כוללהנייל ךסה  :•עהרה

Z9 

7 

8 

9 

91 



 כאבול מקומית מועצה
 zופסll ל sנספח

 2008 דבצמבר 31 ביום שנתסיימה לשנה השכר מרכיבי התפלגות

 תשלום סוג
 מסה"ב % ביצוע מסה"ב % ביצוע

2007 2008 

54.98% 
Z.11% 
0.64% 

1.89% 
6.15% 

9,497 
364 
111 

326 
1,063 

56.88% 
1.58% 
0.80% 

1.88% 
S.S9% 

10,735 
Z98 
151 

354 
1,05S 

12.82% 2,215 14.10% 2,662 

78.60%--·"------------···· 
13,576 

·-···--------·· 80.83%-..-.--... .-.-... - 15,255----··-------
3.43% 
8.91% 
9.07% 

21.40% ····---------------

592 
l,S39 
1,566 
3,697 

·····-------··· 

3.31% 
9.91% 
S.96% 

19.17% -.-.-,..-.--- ... -..·

624 
1,870 
l,12S 
3,619··-----------

100.00% 17,273 100.00% 18,874 

 שכר תפרשי כולל משולב שכר

 רשומות- נוספות שעות

 פיטוריו פיצויי

 רכב אחזקת

 פנסיח תשלומי

 נסיעת קצובת טלפון, ביגו,ד-הבראת, שונים תשלומים
 ועוד

 ותשלומים שבר סח"ב

 מעביד לארמי ביטוח תשלומי

 תשתלמרת קרן מעביד' גמל קופת

 מעסיקים ומס שכר מס

 כלרות סת"כ

 בללי סח"ב
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 כאבול ומית '1 מ מוג!צה
 zליטפס § בספם


 2008 לשנת הכספ• הדוח

כלל•ת ארנונה 


דחש•ם בשקלים למ"ר תעריפים ניתוח 

 zooZ006 ז 2008 חסקטדר
 תער•ף תער•ף תער•ף תער•ף

 וסלל מש משוקלל וסלל מש מ•נ•מום(•)

 27.82 28.00 28.01 27.06 מגורים

 תעשייה

 לבנקים) (פרט אחרים עסקים

 ביטוח וחברות בנקים

 מלונות

 חניונים

 מלאכה

 אחרים נכסים

 למי'ר תפוסה קרקע

 ך 11 למ קרקעחקלאית

 למ"ר שטח עתיר במפעל קרקע

28.00 l8.S9 19.910.60נ 

34.89 38.09 S8.78 S4.62 

411.00 411.08 411.08 371.43 

30.74 

1.14 

36.87 

15.40 16.17 11.42 

3.6949 3.5690 3.5136 0.0088 

0.0078 

0.0096 

 )2008 בשנת המקומיות ברשויות כללית (ארנונה המדינה במשק הסדרים בתקנות שכקבע כפי המינימום תעריף )'(

:;1 



2 !!D 

% 

 לטו Zנספח

 כאבול מקומית מוג!צה

 2007 בשנת הניצו!! לנ•נ 2008 צינ2ת נינ מהותיים שינויים

סטיח חםרש %007 כיצוע  2008 תקציב
 ש"ח אלפי

 תקבלוים:

11.31 )o/o( 
36.05% 

(1,309) 
106 

11,577 
Z94 

10,Z68 
400 

(58.68%) 
121 .43% 

(71 ) 
85 

121 
70 

so 
155 

1.042.86% 146 14 160 
15.50% 483 3,117 3,600 

(99.74%) (3,774) 3,784 10 

(45.78%) 
12.96% 

(363) 
258 

793 
1,990 

430 
2,248 

(19.64%) 
19.68% 

(99) 
507 

504 
2,576 

405 
3,083 

(21.96%) 
(48.19%) 

(65) 
(5,217) 

296 
10,827 

231 
S,610 

 כלליים מענקים 19

3z וכנין תכנון nעיר 

 שונים עירוניים שרותים 26
 תרבות 32

 כריאות 33

 מים 41

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים:
 מימון הרצאות 63

 מלוות פרעון 64

 שונים עירוניים שרותים 76

 מים 91

 ים<t נכ 93

 רגילים לא תשלומים 99
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 zלטוםס 1נסםח
 כאבול מז.~ומית מוג!צה

 zooד בשנת 11הביצו ל!!ומת zoos בשנת 11הביצו בינ השוואה
סטיח הםוש 2007 ביצוע  2008 ביצוע

 שי'ח אלפי
 תקבלוים:

% 

(21.87%) (2,686) 12,284 9,598 
(84.30%) (102) 121 19 
307.14% 215 70 285 
728.57% 102 14 116 
25.82% 775 3,001 3,776 

(15.59%) (486) 3,117 2,631 
(12.37%) (468) 3,784 3,316 

(48.42%) (384) 793 409 
28.24% 72 255 327 

(30.08%) (437) 1,453 1,016 
(87.30%) (440) 504 64 

26.21% l ,049 4,00Z 5,051 
25.47% 656 2,576 3,232 

(32.09%) (95) 296 201 
(14.92%) (1,615) 10,827 9,212 

 מיסים 11

 שונים עירוניים שרותים 26

 תרבות 32

 בריאות 33

 רווחה 34

 מים 41

s רגילים בלתי תקבולים 

 תשלומים:

 מימון תוצאות 63

 וביטחון שמירח 72

 ציבוריים נכסים 74

 שונים עירוניים שרותים 76

 רווחה 84

 מים 91

 נכסים 93

 רגילים לא תשלומים 99
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 2 לטופס 9 נספח
כאבול ומית j2 מ  מוג!צה

 2008 בשנת הביצגפ לעומת 2008 בשנת הרגיל התןzציב השאוות

ה סטי הפרש 2008 ביצוע  2008 תקציב
 ש"ח אלפי

 תסבית•ם:

% 

(16.54%) (1,902) 9,598 11,SOO 
15.94% 1,637 11,905 10,268 

136.00%) (18) 32 50 
(25.00%\ (100) 300 400 

83.87% 130 285 155 
(27.50%) (44) 116 160 

31.29% 900 3,776 2,876 
(26.92%\ (969) 2,631 3,600 

33.060.00% 3,306 3,316 10 

(13.08%\ (294) 1,954 2,248 
13.00% 157 1,365 1,208 
27.24% 70 327 257 
11.28% 105 1,036 931 

(25.89%) (355) 1,016 1,371 
(84.20%) (341) 64 405 

22.63"/o 932 5,051 4,119 
64.21% 3,602 9,212 5,610 

 מיסים 11

 כלליים מענקים 19
 תברואח 21

 חעיר ובנין תכנון 23

 תרבות 32

 בריאות 33

 ררוחח 34

 מים 41

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים:
 מלוןת פרעון 64

 תברואת 71

 יביטחרן שמירח 72

 חעיר זבניו תכנון 73

 ציבוריים נכסים 74

 שרבים עירוניים שרזתים 76

 ורוחה 84

 רגילים לא תשלומים 99
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כאבול מקומית מועצה 
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ש"ח לאבפי  2008הכספיםלשנת התיצקבפריק ליפ רג•ל החלב• היצקתב לשוהתשולמים הקתבלוים ר•כח 
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-D'911,0001365627107163163----837837ם 11
-971,7009019082482481,1491,1567-7-549542היבוב מעפל  22
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 כאבול מקומית מועצה
 והשתתפויות תמיכות דוח

 2008 לשנת כספי דוח
 בשנת המועצה ע"י שנתנו ותמיכות השתתפויות

 )l'i!J !באלפי

2008 


 2008 בפועל ביצוע התסצ•כ הנתמך הגוף שם

 מתוסצבים: וגופים ערים איגדוי

60 
189 
575 

11 
20 
40 

407 

51 

65 
173 
400 

50 
25 
80 

300 

50 

1 353 1,143 


159 150 


8 15 

35 35 


43 50 


3,280 3,028 

3,720 4,500 


7 000 7,528 


8 555 8 871 


 מקצועי לקידום העמותח

 אש כיבו• א.ע.

 הגליל" "שפלת ובניה לת•כנון הועדה

 מערכי גליל ניקוז רשות

 המקומי השלטון מרכז

 המועצה עובדי רעד בתקציב השתתפות

 כרמיאל מט'יש

 ארצי הגווא

 : ספורט א•רגוני
 כאבול והפועל מכבי

 אחרים:

 כאבול אלמרסן ראפת בית

 טמרה " גליל ס 11 אכח

 : אחרות השתתפויות
 רווחה

 ארנונה הנחות

 zלטופס 1 בנספח ותמיכות השתתפויות סה"כ
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