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החשבונות על והממונה לביקורת בכיר אגר מנהל 
משרדהפנים 

ירושלים 

 ,.נ.א

כאבול מקומית מועצה  :הנדון
 zooובדצמבר  31ביום שהסתיימהלשנה כספיים דוחות 

 31ו-  2007בדצמבר  31לימים  )11המועצה11(להלן- כאבול מקומית מועצה של המאזנים את ביקרתי 
שהסתיימו מהשנים אחת לכל כספיים") "דוחות (להלן- והתשלומים התקבולים דוחות ואת  2006בדצמבר 
בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתי את ערכתי תאריכים. באותם 

במשרד החשבונות על הממונה הנחיות לפי וכן -1973ג 11התשלחשבון), רואה של פעולתו (זרן חשבון רואי 
הפנים. 

הפנים במשרד החשבונות על הממונה הנחיות פי על נערכו הם הנ"ל, הכספיים לדוחות  1בביאור כאמור 
העלות של המוסכמה בסיס ועל "ההנחיות") (להלן- מקדמיות ברשויות כספיים דוחות עריכת בדבר 

בחשבונאות. לתקינה הישראלי המוסד של חשבואנות בתקני ככדרש מדווחים בסכומים ולא ההיסטורית 
מקובלים. חשבונאות מכללי השונה דווח בסיס מהוות האמורות ההנחיות 

להנחיותבניגוד ח,  11שא'  641בסך נושים מהסדרי הכנסות  2006לשנת הרגיל בתקציב ושמה המועצה  א. 
 .המצטברלגרעון זה סכום לרשום המחייבות 
בניגודש"ח א•  918סך ביוב היטלי מקרן מהעברה הכנסה  2006לשנת הרגיל לתקציב זקפה המועצה  ב. 
להנחיות. 

שעוקלוסכומים עבור והצדמה ריבית משפטיות, להוצאות הפרשות  2006בשנת ושמה לא המועצה  ג. 
 .ח  11שא'  438נסן גמל וקופת השתלמות קרן י  11עונגבו 

בסך  2007בדצמבר  31ליום הרגיל בתקציב המצטבר הגרעון להגדלת המתחייבות להתאמות פרט לדעתי, 
הגרעון ולהגדלת ח 11ש 1א 1,997בסך  2006לשכת הרגיל בתקציב השוטף הגרעון ולהגדלת ח 11שא•  918

משקפים ל  11הנהכספיים הדוחות ח,  11ש 1א 1,356בסך  2006בדצמבר  31לידם הרגיל בתקציב המצטבר 
 31לימים המועצה של הכספי המבצ את כאמו,ר מקומיות לרשויות שנקבעו להנחיות בהתאם נאות, באופן 

אחת לכל מפעולותיה והגרעון והעודף והתשלומים התקבולים ואת  2006בדצמבר  31ו-  2007בדצמבר 
אתריכים. באותם שהסתיימו מהשנים 


 :הבאיםלעניינים הלב תשומת אתמפנה אני 

הפכים. משרד ע"י למועצה מלווה חשב מינוי בדבר  )ז(lבביאור לאמור א. 

ככגד שהוגשו תביעות בגין במיוחד תלויות התחייבויות מפורטות בו הכספיים בדוחות  11לביאור 	ב. 
הפרשה. נערכה לא ובגינן המועצה 

 הפנ<tכמשרד 

רב, בכבדו 	לנקורת האגף 

צקורמנדלדני  חמקומיות ברשו•ות 

חשבון רואה 

 6פרץ י.ל. רח• 

 33041חיפה 

 .04-8641176;04-8628707טל 

 077-4258006פקס

חיפה, 

לכבדו 

יייי דני מר 

חשבון רואה 

16. 12. 2008)r :נ)f19J.נ; 
l  ..קב;~ גוב 
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 כאבול מקומית מועצה

 1 טופסמס'

 ש"ח באלפי 2007 בדצמבר 31 ליום מאזן

• 

:· 

20,105 16,608 

20,974 20,960 

• 	 12,987 9,609 
• 	 2,285 4,011 

15,272 13,620 

 נוספים נתונים

1 לטופס 3 סנפח  המלוות עומס

1 לטופס 2 סנפח  אחרים ומייסם ארנונה בגינ חייבים

 פתוחים חובות

 לגניה בהמחאות מכוסים

 מחדש .מרייו
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באבול מקומית מועצה 
 11טופסמס

ש"ח באלפי  2007בדצמבר  31ליום מאזן 

; 

31.12.2006 31.12.2007 

1,881 1,267 

16,985 13,751 (1) 3 

631 

18,866 15,649 

485 >)( 3 

654 859 5 

100 100 

Z0,105 16,608 

'1('11~?-:~ 
/' 
 cך'"---- ,)

1- · /Z,. &t 

16. 12. 2008 


גתקכ.ל 

ביארו התחייבויות 

שוטפות התחייבויות 

)ה( 3 בבנקים יתר משיגות 

שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות 

 )ז( 3מראש והכנסות פקדונות -מתוקצבים לא תקבולים 

שוטפות התחייבויות כ 11סה

ארךו לזמר  mהתחייביו

נטו בבת"רים, זמניים עודופים פיתוח קרנות 

פיתוח לעבודות קרן 

 }ח( 3מתקוצבות קרנתו 

בוקאעי חסן  :mחרשראש 

רייאן קאסם הושרת: גזבר 

הדוחות: אישור תאויד 

מהם נפדר בלתי חלקחינם הכספיים לדוחות והפירוטים הביאורום 


הפנ•ט משדד 


לנקודת האגף 

חמקומ•ות :~ושו•ות 

סימננו 
~........................" ........ 
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 כאבול מקומית מועצה •,
 2 טופסמס'

 התקציב פרק• לפי הרגיל התצקיב של תושלומים תקבלוים ריכזו

 ש"ח) (אלפי 2007 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

תלשומים  תקבלוים

 ביצוע 11 ביצעו 11
20072006 

 ב ~קצי ביאורן 1 הפרק ושם מספר
2007 

 דציעו 11 ~צעו 11
20072006 

 תקציב lביאזר 1 הפרק ושם מספר
2007 

Z,8Z23,033 
2,1911,820 

793522 

1,9902,033 

7,7967,408 

 ולכליתו הנלהה 6

 2,651 כללי מכהל 61
6Z >2,056 מכהלסכפ 
 380 מימון הואצות 63

 2,334 ביו)ב (למעט מלוות פערון 64

7,421 

12,28410,678 
45 

11,57711,842 

23,86522,525 

 ןמ~קים מיסים .1

 9,300 מיסים 11
 אגרות 12

11,272 כלליים מענקים 19
 ומיוחדים

20,572 

l,Z321,059 
Z55220 
9791,138 

1,4531,840 
504471 

4,4234,728 

 שנזמיים שדתוים 7

 l,Z85 תברואה 71
 248 וביטחון שמירה 72
 601 העיר ונכין תכנון 73
 1,059 ציבוריים נכסים 74
 425 שונים עירוניים שרותים 76

3,618 

115 
--

294287 
4215 

12190 
-m- ---m-----

 מקומיים שרותים .2

 10 תברואה 21
- וביטחון שמירת 22
- העיר ובנין תכנון 23

 100 ציבוריים נכסים 24
 49 שונים עירוניים שרותים 26

159 

15,54014,133 
1,305970 

519343 
4,0023,581 

10574-----
21,47119,101 

 ממלכתיים שדזתים 8

 714,560 חיכוך 81
 1,086 תרבות 82
 479 ביראות 83
 3,489 רווחה 84
 76 דת 85

19,690 

13,56112,151 
7073 
14103 

3,0012,464 
--

16,64614,791 

 ממלכתיים שדות<ם .3

 712,345 חיכוך 31
 181 תרבות 32
 160 בריאות 33
 2,384 רווחה 34
- דת 35

15,070 

2,5762,320 
296302 

2,0151,543 

4,8874,165 

 מפלעים 9
 2,512 מים 91
 304 כנסים 93
1,706 פרעזן (כולל הביוב מפעל 97

מלוות)

4,522 

3,1172,757 
108 

1,7062,077 
-----

4,8334,842 

 מפעלים .4

 2,850 מים 41
- נכסים 43

 1,850 הביוב מפעל 47

4,700 

10,82712,727 

-----
49,40448,129 
= 

 45,250 רגילים בלתי תשלומים 99

 40,501 לכלי סהווכ

3,7845,443 

-----
49,59647,998 

== 

-4 דגילים בלת< בלו<ם2 ת .5

 40,501 כללי סה"כ

49,59647,998 
49,40448,129 

131) -m(- 
 40,501 תקבלוים סה''כ
 40,501 תשלומים סה"ב
- הדוח בשנת (גרעו() עדוף

4 



, 


 כאבול מקומית מועצה
 3 טופסמס'

 2007 לשנת הכספי הדוח

 ש"ח בלאפי רגיל הבלתי התקציב של והתלשומים התקבלוים ריכזו

2006 2007 

4,873 1,520 

357 1,866 

600 89 

4,343 1,709 

372 204 

.1 

10,545 5,388 

8,089 4,010 

2,215 1,500 

10,304 5,510 

241 (122) 

9,053 8,479 

9,579 8,764 

•2 

(526) (285) 

8,479 6,677 

8,764 7,084 

•3 

(285) (407) 

675 131 

960 538 

(285) (407) 

11,119 7,190 

 דהוח בשנת ותשלומים תקבלוים

 תקבולים

 הממשלה השתתפות

 מוסדות השתתפות

 ואחירם עצמיים מקורות

 שנתקבלו מלוות

 סופי גבערון o ךו 11 תב סגירת

 תקבולים כ 11 סה

 א.

 תשלומים

 השנה במשך שבוצעו עבודות

 העברתמלוות

 תשלומים סהייכ

 ב.

 הדוח בשנת עדוף כגרעון)

 השנה לתחילת שנצברו ותשלומים תקבלוים

 תקבולים

 תשלומים

 השנה לתחילת נטו זמניות יתרות

 • השנה לוספ שנצברו ותשלומים בלוים!;jת
 תקבולים

 תשלומים

 השנה לסוף נטו זמניות יתרות

 :. מורבכת היתרה-הנ1ול

 זמניים מימון עידפ<

 זמניים מימון גרעונות

 נפרוייקטים השקעות ניכוי לאחר

 הדוח' בשנת שנסגרו

5 
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 באבול מקומית מועצה •
 4 מס' טופס

 פיתוח לעבדוות ובקרן רגיל הבלתי הרגיל. בתצקיב והתשלומים התקבלוים ריכוז

 ש"ח באלפי 2007 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

2006 2007 

45,706 

9,945 

2,570 

58,221 

47,672 

5,299 

2,129 

55,100 

1 

2 

47,529 
10,304 

57,833 

49,315 
5,510 

54,825 

3 

4 

388 275 

(131) 192 

241 (122) 

110 70 

278 205 

388 275 

 התאמה

 הכנסות

 רגיל מתקציב

 רגיל בלתי מתקציב

 פיתוח לעבודות מקרן

 ההכנסות כל סך

 הצואות

 רגיל תקציב

 רגיל בלתי תקציב

 פיתוח לעבודות מקרן

 ההוצאות כל סך

 התקציב בשתנ הוצאות על הכנסות עודף

 הכללי הגרעון הרכב

 הרגיל בתקציב הדוח בשנת (גרעון) עודף

 רגיל הבלתי בתקציב הדוח בשנת עודף (גרעון)

 פיתוח לעבודות בקרן גידול

 כלל< עודף

6 
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 כאבול מקומית מועצה •'
 4 לטופס התאמות

 הנ"ל ליתרתו הכספיים הדוחות ביו התאמה

 ש"ח באלפי-2006


מס': התאמה 


 : הרגיל בתקציב הכנסות כ 11 סת
 השבחה היטל מקרן החזרות בניכוי,

 ביוב היטלי מקרן החזרות בניכוי,

 כנטו11 הס

 מס': התאמה

 : הרגיל הבלתי בתקציב הכנסות סת'יכ
 בתב"ירם הרגיל התקציב השתתפות בניכוי'

 נטו סהי'כ

 מס': התאמה

 : הרגיל בתקציב הוצאות סהייכ
 בתב"רים הרגיל התקציב השתתפות בניכוי,

 נטו כ 11 סה

 מס': התאמה

 פיתוח לעבודות מקרן תשלומים

 הרגיל לתקציב העברה

 נטו כ11 סח

 ש"ח בלאפי-2007

1 

47,998 49,596 

(Z15J (493) 

(Z,077) (1,431) 

45,706 47,67Z 

2 

10,545 5,388 

(600) (89) 

9,945 5,Z99 

3 

48,1Z9 49,404 

(600) (89) 

47,5Z9 49,315 

4 

Z,Z9Z 1,9Z4 

(Z,Z9ZJ (1,9Z4) 
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כאבול מקומית מועצה ' 
 2007 דבצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות ביאורים

 המקומיות הרשויות תקנות לפי חשבונות הנהלת מערכת בניהול חייבות המקומיות השרויות

 1988. ח11 התשמ , חשבונות> כהנהלת

 באורג.כללי

 א.

להלן. 2 בבארו כמפורט המתוקתנ" המזומנים שוטת 11ב נעןר החשבונות הנהלת נתוני רישום  ב.

 כפי הפגים, במשרד החשבונות מקררת על הממונה הנחיות פי על נערכו הכספיים הדוחות

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

 מקומית. רשות של חשבונותיה לניהול הנוגע בכל ומפקח

 בונשאים מקובלים חשבואנות מכללי השונות ל 11הנ להנחיות בהתאם נערכו הכספיים הזרחות

 מהותיים.

 ג.

ל. 11הנ ההנחיות פי על נדשר אינו זה שדוח מאחד המזומנים תזרימי על דוח כוללים אינם הכספיים הדוחות  .ד

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

zoos 2006 2007 

4.60 4.23 3.85  בש"ח האמריקאי הדולר של החליפין שער

185.05 184.87 191.15  בנקודות )1993 כממוצע לצרכן המחירים מדד

6.73o/o (8.21%) (8.97%)  השנה במהלך הדולר עלית כירידת) שיעור

2.38% (0.1%) 3.39%  השנה במהלך המדד כירידת) עלית שיעור

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

 הצמדה והפרשי ריבית (קר,ן המועצה שחבה אחד לזמן ההלוואות יתרת את כולל אינו המאזן	 )2(

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

 .)1 לטופס 3 (נספח למאזן כנספח מוצג


 .28.10.2007 בתאריו הפנים משרד ע"י אושר ש"ח 1א 40,501 בסך ושהסתכם 2007 לשנת התקציב .ו


 .01.01.2007 ביום ושהוחלף מלווה חשב 22.08.2004 ביום מונה למועצה .ז

 החשבונאית הדמיניתו עיקרי-2 כאור

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

 הדוחות בעריכת יושמו אשר החשבואנית המדיניות עיקיר חנשכראכןת. לתקיהנ הישראלי

 להלן' מפורטים קודמת לשנה קעבי באופן הכספיים

 רכושקבוע 	א.

 רגיל, הבלתי או הרגיל לתקצוב ההואצות זיקפת עם מופחתות קבוע ברכוש ההשקעות

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

 שנתקבלו הלוואות 	ב.

 יסלוקיך' לוחות 'לפי הגיע פרעונם שזמן הצמדtחשער> והפשרי ריבית ' קרן (בולל מלוות פרערן )3(

 בפועל. שולמו לא אם גם הרגיל, בתקציב כהרצאה נזקף

 'הוא סילוקיו לוחות 'לפי פרעוןנ מן t וש שהצטברו הצמדה והפרשי ריכית הוצאות )4(

 כהוצאה. נרשמות איןנ תכספ,י הדוח תאויד לאחו
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באבול מקומית מועצה '• 

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

הדוח, לתאריך עד שנצברו הצמדה והפשרי ריבית כוללות קצר לזמן הלוואות (6) 

 (7) . הביוב מפעל הוצאות בסעיף נכלל ביוב בגין מלוות פרעון

משצב בלתי מלאי  ג.

 כמקרר מאזנ.ו לסעיף נזקפות מסויימת, למטרה יעודם טרם למחסן, טובין רכישת על הוצאות

 הרגיל. בתקציב חיוב ע"י שנוצרה מוקצב בלתי במחסן מלאי קןר קיימת זה מלאי למימון

בבנקים פקדונות  ד.

 . הסכיפ חדות לתאריך עד שהצטבח ושער המצדה והפרשי ריבית כוללים בבנקים פקדונות

הכנסות רישום  ה.

 מזומן. בסיס על נרשמות והשתתפויות הסלים אגרות, ממיטים, הכנסות

 .)1 לטופס z (נספח למאזן כנספח מוצג שנצטברו) החייבים '(תרת החייבים חשבון מבצ על מידע

 הרגיל לתקציב המיועדים אחרים ציבוריים ומגופים ממשלה ממשרדי והשתפתויות מענקים
 .מצטבר בסיס על נזקפים

(1) 

(2) 

 . מראש מיסים הכנסות- כהתחייבויות מוצגות המאזן תאירך שלאחר לתקופה המתייסחות מראש והכנסות מיסים גבירת

 הרגיל. בתקציב המתאים הכנסה סעיף זיכוי כנגד המתאים בסעיף כהוצאה כשרמו חובה מתשלומי ופטורים הנחות

(3) 

(4) 

 הצואות רישום

 מצטבר. בסיס על נרשמות ההוצאות

 נזקפות יות,ר מאוחרות לתקופות מתייחסות ראשו החשבון בשנת ששולמו הוצאות

 התשלום. במועד ותשלומים תקבולים לדוח

 .ו
(1) 

(Z) 

 לעיל. ב• סעיף ראה- מלרות פערון

 עודבים משכורות של שוטף תשלום בתע מזוןמ בסיס לע נשרמים שתנית חופשה בגיר תשלומים
 חופשה. בגיר העזרות עבור

 .)9 באדר (ראה תשלומה טרם לחופשה החתייבדת גבין לחןפשה הפרשה נערכה לא

 בהם במקרים תקציבית. לפנסיה זכאים אשר המועצה עוב<ד בגין לפיצויים הפשרה נרשמה לא א.

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

(3) 

(4) 

(5) 

 השוטפים התשלומים בגובה לפיצרייס הוצאה נרשמת צוברת, לפנסיה הזכאים הרשות עובדי ב.נגיר

 .)9 בארד (ראה מכוסה שאינה צדברת פנסיה גגיו ההתחייבויות יתרת פנסיה. בקרן הרשות שמפקידה

השבחה והיטלי פיתוח בעבדוות בעלים מהשתתפות הכנסות רישום  •ז

 פיתוח. לעבודות לקרן נזקפים השבחה ומהיטלי פיתדח בבערדדת בעלים מהשתתפות תקבדלים

 בגין' הרגיל לתקציב סכומים מועברים הפיתוח מקרדנת

 פיתוח. עבודות למימדן שנתקבלו מלזזת גבין הדוח בשנת מלרות לפרעדן הרצאות )1(
)Z( הנסדה מחלקת הוצאות. 

 מקבלות אינן הבעלים השתתפויות גנבו גבינן פיתוח עבןדות לביצוע הושרת התחייבות
 .הכספיים בדוחות ביטוי
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 כאבול מקומית מועצה

השקעות על התשואה זקיפת  ח.

 .הרגיל לתקציב נזקפה פיתוח לעבודות מקרן שמקורן מהשקעות התשואה

 הרגיל. לתקציב נזקפה ךום 11תב מעודפי שמקורן מהשקעות התשואה

 פיתוח לעבודות בקןר שמקורם מזומנים בעודפי שימוש בגין רעיונית ריבית זקפה לא המועצה
 הרגיל. בתקציב הוצאותיה במסגרת

בתב"רים סופיים mגרעונ  •ט

 מותנית הרגיל, בתקציב המצטבר לגערון סהתיים, שביצועם בתב"רים סופיים גרעונות סגירת
 הפנים. משרד אישור בקבלת

 הרגיל, בתקציב המצטבר לגרעון לסגירתם הפנים ממשרד אישור התקבל ולא הסתיים שביצועם ךום 11 בבת גרעונרת

 .שהסתיימו o ךו 11תב בסעיף מוצגים

מסופקים לחומת הפרשה  י·

 ובשיעור הרשות שערכה לאומדן בהתאם 1 לטופס 2 בנספח נכללו לונחיקה והחובות המסופקים החובות סכומי

 .. החייבים של מהיתרה o/50° של
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 כאבול מקומית מועצה

 המאזן לעסיפי פירוטים-3 באור

 ש"ח אבלפי בדצמבר 31 ליום

 zoo ו
 ובנקים קופה " נזילים נכיסם א.

 בקופות מזומנים

 מסחריים בנקים

 המקומי השלטון אוצר בנק

 )1( ובנקים קופה הנזילים הנכסים הכל סך

 )2( פיתוח לונעדות קרנות לכיסוי מיועדות שהקעות בניכוי-

)l( קצר לזמן פקדוכות כולל 

2J( ד1תהוסש שעה), רהרראת 1 31מס ותיקון התקציב יסוד לחוק תיקון פ1עו tתשתמש לא מקומית שרות כי נקבע ,200י 
 ; (ללהן ציובר מבנח או תשתית של להרחבה או שליפוץ לגרישה, להקמה, 1 לתרגנן המיודעת המידנה אליה שמבעירה בהקצבה
 נודעה. שלשמה למטרה אלא פיתוח) הקצבת

 לא האמור הפיתות בחשבון כחספוס זן. למטרה וקר ךא המיודע כפדר בנק בחשבון לפיתוח ההקנצות את לכהל השרות על
 האמור. בתיקון שנקבעו תאנים במצטבר מתקיימים אא"כ לעיקול ניתנים יהיו

 נגבו שטום מתוקצבות mהכנס ב.


החוכזן משרד 


והרווחה העבודה משרד 


הפנים משרד 


עיקולים 


אשראי כרטיסי תכרות 

 מתקוצבים לא תשלומים- חייבים ג.

 ביאור (ראה הגליל" שפלת11 ובנוח לתיכנדן המקומית הועדה

 ועובדים קבלנים לספקים, יתר תשלומי

 בעיקול גביה- גמל זקופת השתלמות קרן

 מוקבצ בלתי מחסן- מלאו

 יתר משיכות בנקים ה.

 מסחריים בנקים

 שלומו שטרם מתוו!2jבות האצוות ו.

 מתוו!2jבות ~נות במימונ הש~עות ר.

 שרותים ונותני קבלנים ספקים,

 לשלם זנ<כזיים עזבד<ם

 שזכים וזכאים מוסדות

 לפרערן ושטרות המחאות

 )ll ביאור (ראה תלויות התחייבויות

Z006 

3 4 
l ,398 l ,282 

727 1,937 

2,128 3,223 

155 
Z,1Z8 3,068 

l ,100 1,006 

21 

171 

1,198 

2 

1,392 

244 

31 

1,583 

21 

1,879 

720 

344 

438 

1,502 

1,403 

163 

1,S66 

,13 

100 100 

1,881 1,267 

4,792 4,671 

5,249 3,461 

1,932 1,150 

5,012 4,335 

134 

16,985 13,751 
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 ש"ח באלפי דבצמבר 31 ליום

Z006 zoo1 

631 

100 100 

3,990 

Z,215 

1,000 

7,ZOS 

3,077 

1,500 

700 

S,Z77 

485 

 מראש והכנסות mפןקונ- מתוסצבים לא תסכלוים

 מראש הכנסות

 ז.

 מתוקצבות קרנות

 מוקצב בלתי מחסן- מלאי

 ח.

 השנה לתחילת ביתרתו שינויים

 גרעון להקטנת סכומים

 גרעון להקטנת מענקים

 גרעון להקטנת מלוות

 גרעון לכיסוי רגיל מתקצוב העברה

 השנה לתחילת ביתרה שינויים סה"כ

 ט.

 ארוך לזמן התחייבויות

 לפרעון ושטרות המחאות

 . י

lZ 
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כאבול מקומית מועצה 


 2007בצדמבר  31ליום הכספיים לדוחות ביאורים 


ש"ח) (באלפי רגילים לא תושלומים תקבלוים פירוט 

'! 

j 

t 
): 

-

2006 2007 2007 

3,990 

7 

215 

3,077 

10 

493 

589 190~.,.,,;~ ''"-~--'~ י -""

642 

14 

5,443 3,784 

3,990 

5,139 

1,294 

173 

3,077 

5,229 

1,128 

111 

4,000 

1,231 

1,000 700 

389 

742 

85 

497 19 
12,727 10,827 5,250 

 2006ביצעו  2007ביצעו  2007תקציב 

186 

481 

261 

742 

311 

497 

19 

19 

 :אחריםתשלומים הרבב  *

השתלמות לקרנות והצמדה רבית 

גבין והצמדהרבית משפטיות, להוצאות הפשרות 
של האיחודתיק במסגרת שעוקלו סכומים 
המועצה 

קודמות לשנים אחרים תשלומים 

רגילים לא ותשלומים תקבלוים פירוט  4ביאור 

ביצעו ביצעו תקציב 

רגילים לא תקבלוים 

גרעונות להקטנת שנתקבלו מענקים 

מימון תקבולים 

השבחה היטל מקרן החזרות 
(ראה המקדמיתמהוועדה הכנסות עודפי חלוקת 

 )13ביאור 

 )15נואדר (ראה בדשים הסדרי 


אתרים תקבולים 

 2006ביצעו 2007ביצעו  2007תקציב רגילים לא תשלומים 

גערונדת להקטנתשנתקבלו מענקים העברת 

במיסים הנחרת 

פנסיה תשלומי 

מעביד ערבד יחסי סיום בגין תשלומים 

ביאור (ראה גרעון לכיסוי רגיל מתקציב העברה 
 )•ב 12

קודמות שנים בגין למיסים הפרשה 

 •אחירם תשלומים 
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כאבול מקומית מועצה 

פיתוח לעבודות קרן 

פיתוח לעבדוות קרן  •5ביאור 

פיתוח,עבודות למימון חמירעדים אחרים, וממקררות פיתוח בעבודות בעלים מהשתתפות והשבחה, ביוב מהטלי המועצה תקבולי נשרמים פיתוח, לבעודות בקרן  א. 

 .אלהתקבולים לזקוף ניתן אליה ספציפית תקציבית מסגרת נקבעה לא ערד כל 
(ראהספציפיים בנקים בחשבונות ולא המועצה של השוטפים הבנקים חשבונות עם ביחד מנוהלים בהם לשימוש נעז ובניה) לתכנון המקומית הרעדה ע"י ושמוחזקים השבחה היטלי קרן (למעט הקרן כספי  ב. 
לעי)ל.  )א( 3אבור

הרגיל.לתקציב הקונות של ההשקעות בגיר המתקבלתהתשואה את לזקוף נוהגת המועצה  ג. 

הפנים.ומשרד הרשות נוזעצת של לאישזרים בהתאם רגילים, בלתי תקציבים למימון מיועדים הקרנזת כספי  .ד 

הרגיל. התקציב לצרכו פיתזח לעבזדרת הקרן בכספי השימזש על רעיזנית ריבית נזקפת לא ה. 

הדזח' בשנת הקונזת תנועת להלן  .ו

יתרה 
העבדה תקבולים 

העבדה העבדות 
העברות סה''כ הכנסות 

תשלומים העברות העבדה העבדה 
לסוףיתרה סה"כ  אחדים לקרנות לגדעון לתקציב מתקציב מקרנות לתהילת 

שנה 
מתב"רים הדוח בשנת 

רגיל ואחרות 
לתב"רים תקבולים מהשקעות 

והצואות אהדות מצטבר הרגיל 
השנה תשלומים 

הקרן שם 

 2,292654---2,5-2.292וo--.-3762,570קודמת שנה כ  11סח
 493547---547-493----493547השבחה הטל קרן 
 76.-----.-----76נכסים ממכירת קרן 
 1,431151---1,582-1,431----1,582-ביוב קרן 
 85.-----.-----85סופיי"' בת"רים עודפי קרן 

 1,9241859.•1•2,129.1,9241....6542,129סהווכ 
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כאבול מקומית מועצה 	 .,

הרגיל בתקציב הרווחה משרד נתוני  .,.6ביאור 

נושמד הרדדחה משרד באמצעות שנעשו הרדדחה תקציב של רהתשלרמום התקבךל<ם שלהנתרנים 

הרווחה. משרד של המחשב ע"י שהופק מדוח שנתקבלו נתונים פי על החשבונות בספרי 

בשיעדר המדעצה של המקובלים ההשתתפות לשיעדיר בהתאם גולמו המדעצה לחרבת שנזקפו מהנתדנים חלק 

ע'י' שהוצאו  )lOOo/oJההרצאות סכרם מלוא אתמשקפות הרגיל בתקציב שהעלויות כן  25%-0%

 .והמועצההרווחה משדר

הרגיל בתסציב החיברו משרד נתוני -ו ביאור 

המועצה אתחייב החינוך משדד בהם 'סכומים הותךבין כוללים, החיטן תקציבי של חתשלרמיס נתוני 

המועצה. שבבעלות הילדים בגני החינון משרד ידי על המועסקות מדינה, עובדות גננות שלשכרעבור 


 .חינוןפעולות סבעיף מוצגים אלו תשלומים 

ממשלה. ממשרדי הכנסות בסעיף כלולה הגננות שכר במימון המשרדהשתתפות 

המים מפעל -8ביארו 
סגור. כספים כמשק המים מפעל את מנהלת אינה המועצה 	א. 

 2007שבשrטהמועצה מודסרת שלהמים צירכת גבין גם חיובים כוללותהמים במפעל ההכנוסת 	ב. 

- 215בשנת כ  li!Iא•  235של בסך סהתכם  בפקר סכרם באותו הרצאה רישום כגכד  ,)lillא•  2006

ציבוריים. נכיסם 

מחלה יימ ופדית צוברת ופניסה חדפשהבגיד .,.התחייבות  9ביאזד 

 li!Iא•  548שללסך מסתכמת  31.12.2007ליום לעובדיה שנתית חופשה בגין המועצה התחייבות א. 

 ).li!Iא•  589(אשתקד 

 .31.12.2007ליום לעובדיה צוברת פנסיה בשל ההתחייבות בגין מידע למועצה איו ב. 

מסתכמת  31.12.2007'ליום  55גיל שמעל לעובדיה, מחלה דמי פדיון בגין המךעצה התחייבות ג. 

 ).li!Iא•  111אשתקד כ  li!Iא•  279לסך 

שעבדוים -10ביאור 

תאריך 

המשעובדהסכום  תקופת רישום 

1!iבאלפיו שיעבדוה הממושכןהנכס פרטי  הנושהשם  שןוכ הימ

הגלבה ללא הגבלה ללא המועצה הכנסות כל המקומי השלטון אוצר  1993-2007

הגבלה ללא הגבלה ללא המועצה הכנסות כל בע"מ ישראלי ערבי בנק  9.02.2000

תליוות התחייבויות  •11ביאור 

הבאות' התביעות המועצה כגכד עומדות המועצה של המשפסו היזעץ של המכתבליפ 

 li!Iא•  954בכ- מסתכמותהביטוח חברת ידי על מכרסות שאיןנ המועצה גכד העומדות התביעות סך 

 2'המסות חברת "'עמכרסות  5מתוכןנקובים סכומים ללא תביעות  9ישנן הנ"ל לתביעות בנוסף 

כספירת. לא תביעות  2-ר מכוסות אונן 
וניכויים. שכרבניה, הפסקת צווי מבנים, הריסת נזקין, גבין חינך המועצה כגנד העומדות חתביעות 

ש"ח א•  134בסך תלויות תביעות גביר הפרשה נערכה המועצה של המשפטי היוץע שלדעת חרות על בהסתמן 

את זה בשלב להעריך ניתן ולא היות הפרשה נערכה לא ש"ח א•  820בסך התביעות יתרת ובגין 

התבועה. סיכויי 
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כאבולמקומית מועצה  " 

הבראה תוכנית  "12ביאור 

במסגרת נכללה המועצה  15.11.2004ביום הפנים במשרד התקציבים באגף דיון לסיכום בהתאם א. 

 04.01.2005ביום למועצה אישר הפנים ;משרד  2004התשס'יד- ן התקציב יסודות לחוק  131מסתיקון 

 .2006-2005לשנים המועצה תקציבי ולאיזון הנצבר הגערון לכיסוי הבראה תרכנית 

הסדר על הפנים משרדעם  01.08.2007ביום חתמה ההבראה תוכנית ביעיד עמדה לא והמועצה היות ב. 

 .ואילן 2007משנת השוטף התקציב ולאיזון הנצבר הגרעון לכיסוי חדש הבראה 
הרשות. במועצת אושר ההסדר 

להסדר' בהתאם הנצבר בגרעון הטיפול להלר 

שי'ח לאפי 

 31.12.0521,400ליום נצבר גרעון 

32 

(4.400) 

17,032 לטיפול גרעונות כ  11סה

(1,700)  )ב(הנבצר הגרעון לכיסוי והעברה ארנונה פיגורי גביית פחות, 

(3,990) )ג(  2006בשנת שנתקבלו הנצבר הגרעון לכיסוי מענקים פחות, 

(2.215)  2006בשנת שנתקבלו הנצבר גרעון לכיסוי הלוואות פחות, 

9127  2006-2007נשנים לטיפול נצבר גרעון סה"כ

ש~יח  1א 4,475בסך מענקים אבמצעות  2007-2008בשנים יכוסה ח  11ש 1א 9,127בסך הגרעון 

 .ח 11ש 1א 4,652בסך והלוואות 

ש"ח. א•  4,400שלובסך המתגלגל החוב סך על המצטבר הגרעון יעלה לא ההבראה תוכנית בתום א. 

ח  11ש 1א 1,000בךס ארנונה פיגורי גיבית באמצעות הנצבר הגרעון לכיסוי העברה נרשמה  2006בשנת ב. 

 .)4ביאור (ראה ש"ח א•  700נסןהעברהנרשמה  2007ובשנת 

לכיסוי  2006בשתנ שנזקפו ש"ח א•  1,462בסך ומיוחידם ,הבראה שרמענקי מתקטת מענקים כולל ג. 

 .ההבראהלהדסרבהתאם וזאת הרגיל לתקציב ולא גרעון 

הגליל" שפלת 11ובניה- לתכנון המקומית העודה של וההצואתו בהכנתוס מקומית הרשות של חלקה  "13ביאור 

כרת המחושחיוב מסכותבאמצעותרבניה לתכנון המקומיתהועדה בתקציבהבשתתפות מחוייתב המקומיתהמועצה 

מגנד  ;הועדהבתקציב המשתתפותאחרות במועצות האוכלוסיה גודל לערמת במועצה האוכלוסיה לגודל יחסי באופן 

 .השבחהומהיטלי בניה מאגרות הכנסות המועצה עבור גרבה המקומיתהרעדה 
כאשר המועצה, עבור שגנבר בניה מאגרות מהכנסות בתקציבה המועצה השתתפות מכסות ביו מקזזת הרעדה 

פיתוח. עבודות לביצוע המועצה לזכות הועדה ע"י ומוחזקים מקוזזים אינם ההשבחה היטלי 

'הרצאות ש"ח א•  294שלבסך בניה מאגרות הכנסות נרשומ השנה ובהוצאות בהכנסות המועצה של חלקה בגין 

(ראה ש"ח א•  190בסך למועצה עודף מחלוקת 'הכנסות ש"ח א•  348של בסך הרעדה בתקציב השתתפות 

 .)5ביאור(ראה ש"ח א•  547של נסן השבחהמהיטלי מהכנסות הדוח כשנת תקבולים נרשמו רכן  )4ניאור 

בלתי תקבולים בסעיף ושהוצג הרגיל לתקציב השבחההיטלי מקרן הבערות השנה נזקפו כן כמר 

הפנים ומשרד הרשות מועצת אישרו ללא וזאת  )4ביאור (ראה ש"ח א•  493בסך וגילים 

 .קודמות לשנום השתתפותמכסרתבגין המועצה של חרבה מיתרתהוועדה  "'עהקרן קיזוז ובעקבות 

מבוקר) (לא  2006לשנת שוטף גרעון 

 )א(מתגלגל חוב  'פחות 
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 באבול מקומית מועצה

 המיסים רשות ביקורת "14 ביאור


לשנת עד עודפות והוצאות ניכויים בנושא המיסים רשות ידי על ביקורת בעבר נערכה במועצה 


 . (כול)ל 2005 המס

 נושים הדסרי "15 ביאור

 הנושים מספר .חובותיה לפריסת נושים להסדרי המועצה הגיעה 15.11.04 ב שנחתמה ההבראה תוכנית במסגרת

 ההסדרים באם החובות מחילת סכומי ח. 11 ש א' 17,825 הוא נשייתם וכסום 63 הוא להסדר המועצה הגיעה עימם

 ש"ח. 1א 1,960 בסך הם ימומשו

 .ההסדר פי על התשלומים במלוא תעמוד המועצה כאשר כממומש ייחשב שההסדר לכך שנקבע התאני

 . ש"ח א• 642 של בסך חובות מחילת נרשמו 2006 בשנת

,. 
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 lלטופס  zנספח

 zooולשנת הכספי הדוח 
ש"ח באלפי הגבייה אגף נתוני לפי והשתתפויות הטלים ארנונות, בגיו החייבים חשבון מצב 

 .1lfflW:Wם'1.:'""""'"~

כאבול מקומית מועצה 

ב" גביה יחס 

%לכלל 
החיובים 

השנהלסוף יתרה 
בשנת גב•ות סה"כ

הדוח 

חיובים סה~~כ 

נטו 

מ  /ל העברה 
חובות 

 •מסופקים 

פטורים' סה"כ 
שחרורים 

והנחות 

בשנה חיוב 

בוו החש

לתחילת יתרה 
השנה 

ג)(פירוט  ב)(פירוט  א)(פירוט  החשבוןשם  מס. 

! שנת•ח•וב בס•סעל חשבנדות א. 

ארנונה 	 1

ארגונה** 	 1.1

ארנונה למחיקה וחרבות מסופקים חובות 	 1.2

ארנונת סח'יכ 

z  וביוב מים אגרת

מים אגרת 	 2.1

מים למחיקת וחוברת מסופקים חובות 	 2.2
כמים  11סה

3•Z 	 ביוב אגרת

4•Z 	 ביוב אגרת למחיקה וחוברת מסופקים חוברת
חוזר שנת• ח•וב בס•ס על חשבונות סח"כ 

5,97210,1915,2291.04611,9807,0554,92564.4o/o 
 r1,0464,926-4,926ו--5,972

11,94410,1915,229-16,9067,0559,85141.70/o 

9692,684-323,6852,74793874.5% 
970--)32(938-938 

1,9392.684--4,6232,7471,87659.4% 

-555-)140(41527514066.3% 
---140140-140 

13,88313,4305,229-22,08410,07712,00745.6% 

פ~מי חד חיוב בסיס ~ל חשבנדות 	ב. 
חיונן עצמיות 	 3

פיתוח הטלי 	 4
ביוב הטל	 5

מים מדי 	 6

ושונות אחרות 	 7

למחיקה רחובות מסופקים חרבות 	 8
חד-פעמי חיוב בסיס על חשבונות סה"כ

7.4% 25 2 27 3 - (4) 28 
- 8 - 8 - - - 8 

74.6% 540 1,582 2,122 (79) - 1,741 460 
62.8% 219 370 589 (38) - 446 181 
27.80/o 13 5 18 2 - - 16 

808 - 808 112 - - 696 
54.8% 1,613 1,959 3,572 - - 2,183 1,389 

.2S,6$6 S, 229 lS,61313,620 12,036  1S,Z7Z46.9%הדוח בשנת כ  11סח

40.50/o - 5,633 14,91315,272 10,378 25,650 16,370 קודמת שנה 

33.60/o - 3,368 15,13416,370 8,293 24,663 12,897 קודמות שנתיים 

מתחייבים.  o/500של בשיעור מסופקים לחרבות המועצה הערכת על כהסתמן נרשמה ההעברה  iחגביה מערכת עייי מסומנים ואינם מסופקים חובות אחרי במועצה מעקב•איו 

 .הגביהאגף רישומי לפי בארנונה התנועה את לפצל ניתן לא  ;אחרתוארנונה למגורים ארוננה כולל  ••
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כאבול מקומית מועצה 
א פירוט  •ב לטופס  2נספח 

 2007לשנתהכספי הדוח 

ש"ח באלפי הגבייה אגף נתוני לפי והשתתפויות הטלים ארנונות. בגיו החייבים חשבון מצב 

ראשוני חיוב החשבון !שם מס. 
והצמדה ריבית חיובי והצמדה ריבית חיובי 

חחשבוובשנת חיוב נוסף וביטלו) חיוב  קדומים חובות בגין השוטף על 

שנתי חיוב בסיסעל חשבונות א. 

 10,191)166(9,057319981•ארנונה  1
וביוב מים אגרת  2

1.Z  519מים אגרת,Z45159)39(2,684 
3.Z 555--53817ביוב אגרת 

 13,430)205(12,1143811,140שנתי חיוב בסיס על חשבונות סהייכ 

פעמי חד חיוב בסיס ~ל חשבונות ב. 
 )4()11(7--חינוך עצמיות  3
 1171.6Z41,741--ביוב הטל  5
 43403446--מום מדו  6
-)z)2--ושרנות אחרות  7

 1692,0142,183--חד-פעמי חיוב בסיס על חשבונות סה"כ

 12,114138111,3091,80911516131סהווכ 

 .הגביה אגף רישומי לפי בארנונה התנועה את לפ.צל ניתך לא  ;אחרתוארנונה למגורים ארנונה כולל  •
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כאבול מקומית מועצה 
ב פירוט  •1לטופס 2נספח

 2007לשנת הכספי הדוח 

ש"ח באלפי הגבייה אגף נתוני לפי והשתתפויות הטלים ארנונות. בגיר החייבים חשבון מצב 

פטורים סה"כ 
והנחות שחרורים 

מימוןהנחות 
דין פי על הנחות 
 **ודעה והנחות 

מחיקת 

חובות tחובות

אבדוים 

שנים פטורים 

קדומות 

שנה פטורים 

שוטפת
החשבוןשם  מס. 

שנתיחיוב בסיס על חשבונות  א. 

5,229 
5,229 

-
-

5,229 
5,229 

-
-

-
-

-
-

 •ארנונה 
שנתו חירנ בסיס על שחבונות סחווכ 

1 

ו- - - -1 -1 1-
פעמיחב חיוב בסיס על חשבונות  ב. 

S,2291 . S,229 . . • 1 סה~נכ 

 .חגביהאגף רישומי לפי בארנונה התנועה את לפצל ניתן לא  ;אחותוארנונה למגורים ארנונה כולל  •

 .ועדהלהנחות זין פי על הנחות ביו הלוקה איו הגביה אגף במערכת ••
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כאבול מקומית מועצה 
ג פירוט  •1לטופס  zבספח

 2007לשנתהכספי הדוח 

ש"ח באלפי הגבייה אגף נתוני לפי והשתתפויות הטלים ארנונות, בגיו החייבים חשבון מצב 

---·<.-"".~-'-----'-· 

הדוח בשנת גביות סהווכ פיגורים גבית השנה גביה החשבון ושם מס. 

שנתי חיוב בסיס על חשבונות א. 

 3,7247,055 3,331•ארנונה  1
z  וביוב מים אגרת

מים אגרת  2.1 1,587 1,1602,747
 275ביוב אגרת  2.3 275 .

4,49110,077 S,586 חרזו שנתי חיוב בסוס על חשבונות סח"כ 

פעמי חד חיוב בסיס ~ל חשבונות ב. 
ח<נון עצמ<ות  3

ביוב הטל  5
מום מד<  6

ושונות אחרות  7

חד-פעמי חורב בסיס על חשבונות כ ttסה

12,036  5,586 6,450סחווכ 

2 2 -
1,582 1,582 . 

370 370 -
5 5 -

1,959 1,959 -

הגביה. אגף רישומי לפי בארנונה התנועה את לפצל ניתן לא  iאחרתוארנונה למגורים ארנונה .כולל 
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באבול מקומית מועצה 

ד פירוט -1לטופס  2נספח

 2007לשנתהכספי הדוח 

ש"ח באלפי  2007בדצמבר  31ליום חייבים ויתרות גביה דוח 

מים כללית ארנונה 
וארנונה מים גביה נתוני 

פיגורים גבית 

שנה לתחילת ריאלית פיגורים יתרת 
נוסף /זיכוי חיוב 

למחיקה וחובות מסופקים לחובות העברה 

והצמדה ריבית בגיר התקופהבמהלן חיזכים 
חוברת ומחיקת זיכויים פטורים, הנחות, 

הבגיה) (פוטנציאל פיגררים יתרת כ  11סה

פיגורים בגין גביה 

קודמות שנים בגין פיגורים יתרת 

מצטבר שוטף תקופתי חיוב 

נוסף זיכוי  /חיוב 

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

הגביה) (פוטנציאל תקופתי חיוב סה~וכ 

שוטפת גביה 

שגנבה כ  11סה

לתקופה פיגורים יתרת 

התקופה לסוף נגבו שטרם חובות יתרת 

O/o  מהפוגןךו גבוהQ 

O/o  מהשךטף גבוה

0/o  כ  11מהסהגבוה

קוכ לאפי קוב אלפי מים פחת נתוני 

הופקה  /שנרכשה חמים כמות 

/חויבה שנמכרה המים כמות 

קוב) (כאלפי פחת 

Aהפחת  "ו

2006 2007 2006 2007 

1,399 
(10) 

127 
(12) 

1,504 
1,258 

246 

969 

32 
159 

1,160 
1,160 

9,340 
(90) 

934 
(Z,782) 

7,402 
3,159 
4,243 

5,972 
(211) 

981 
(3,194) 

3,548 
3,331 

217 

2,209 

(370) 
33 

1,872 

2,519 
(39) 

45 

2,525 

8,681 
15 

(1,969) 
207 

(2,825) 
4,109 

9,057 
45 

1,046 
319 

(2,035) 
8,432 

(1,149) 
(1,149) 

(1,587) 
(1,587) 

(2,380) 
(2,380) 

(3,724) 
(3,724) 

723 938 1,729 4,708 

969 938 5,972 4,925 

83.64% 100.00% 42.68% 93.88o/o 
61.38% 62.85% 57.92% 44.17% 
71.30% 74.55% 48.12% 58.89% 

599 660 
514 556 
85 104 

14.19% 15.76% 
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 כאבול מקומית מועצה
 1 לטופס 3 נספח

 לפדעון המלוות חשבון מצב

 ש"ח באלפי 2007 צדבמבר 31 ליום

 סה"ב אחוות ביבו

 ונשארו למעשה שנתקבלו (קרן) המלוות יתרות

 השנה בתחילת לפרעון
 השהנ במשך שנתקבלו מלדרת סה«כ

 הדוח נשתב בלבד קרן ע"ח תלשומים- פחות

 השנה לסוף בלדב) (קרן מלוות יתרת

 • השנה לסוף שנצברו הקרן על הצמדה הפשרי- נוסף
 הצמדה הפרשי כולל השנה לסוף המלוות עומס כ11 סה

 ידו)ע. (מדד 2007 נובמבר לחודש צלרןכ המחירים למדד בהתאם נעשה המלוות על ההצמדה .חישוב

 המלוות כלל פרערר סכרם

 הודח' בשנת הרגיל בתקציב המלוות פרוען סכום

 קרן

 ריבית

 הצמדה

 ""*סהי'כ

 :.2 לטופס התאמה "*"
 מלוות פרעון בעסיף

 הביוב מפעלי בסעיף

 כ 11סה

 והצמדה)' נקרן המלוות פערון תחזית להלן

 ראשונה שנח

 שכחשביה

 שלישית שנה

 רביעית שנה

 חמישית שנח

 ואילך שישית שנה

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007 

14,210 17,101 19,621 9,142 10,479 

4,525 4,343 1,709 1,500 209 
18,735 21,444 21,330 10,642 10,688 
1,634 1,823 Z,015 1,372 643 

17,101 19,621 19,315 9,270 10,045 
1,684 1,353 1,645 499 1,146 

18,785 20,974 20,960 9,769 11,191 

2005 2006 2007 
1,634 1,823 2,015 

809 991 1,094 
451 378 312 

2,894 3,192 3,421 

2,033 1,990 
1,159 1,431 
3,192 3,421 

2,302 
2,363 
2,331 
2,301 
1,712 
9,951 

20,960 

)***( 
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 zלטופס lנספח 

__, 

כאבול מקומית מועצה 


ותשלומים תקבולים  •הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח 


הוצאה וסוגי הכנסה מקורות לפי 


ש"ח באלפי  2007הכספים לשנת 

הביצוע נטו הסטיות הביצוע התקציב שינויים מקורי תקציב כללי ותשלומים תקבלוים  •א' חלק

Z006 מעל מתחת 

47,998 9,095 - 49,596 40,501 - 40,501 
48,129 (8,903) - 49,404 40,501 - 40,501 . . . .(131) 19Z 19Z 

מסה"כ  O/oהביצוע נטו הסטיות מסה"כ  O/oהביצוע התקציב 

2006 מעל מתחת 

1 
3,546 - 35.98% 17,846 14,300 1.133.68% 16,166 

707 - 1.43% 707 -
 1.Z3.03% 1,453 

36.71% 17,619 4,253 - 37.41% 18,553 14,300 
2 

30.31% 14,547 1,460 - 33.05% 16,389 14,929 2.1 
- 97 22.53% 11,175 11,27224.29% 11,658 z.z 

3,077 - 6.20% 3,077  2.48.31% 3,990 
0.380/o 184 402 - 0.81% 402  2.5 

63.29% 30,379 4,939 97 62.59% 31,043 26,201 
. 

100.00o/o 47,998 9,192 97 100.00% 49,596 40,501 

הכנסות 

הוצאות 

הדוח בשנת (גרעון) עודף 

מקורות לפי הכנסות  •ב• חלק

הכנסהעצמ•ת 
ישירה בגית 

רגילות ובלתי שונות מריבית, הכנסות 

מהממשלה הכנסות 
ממשלה משרדי השתתפות 

כללי מענק 
מצטבר גרעזן להקטנת מענקים 
מיןחדים מענקים 

מקןרןת לפי הכנסזת סה"כ 
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 יי:·

 כאבול מקומית מועצה
 המשך-2 לטופס 1 נספח

 ותשלומים תקבלוים- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח

 הואצה וסוגי הכנסה מקורות לפי

 ש"ח באלפי Z007 הכספים לשנת

 כJמסה{ %. הביצוע נטו הסטיתו מסהווכ % הביצוע תקציב ההצואה סוג

 2006 מעל מתחת

 13016,48634.25%-17,14317,27334.96% ושכר משכורות 1
 7.730(\,3,5873,6487.390A>-613,712 מימון) הוצאות (למעט ומנהל אחזקה 2
 4135221.08%-3807931.61% מימון הוצאות 3
 h'1,9247,92316.46-7,6999,62319.48% תפעול הוצאות 4
 2,0949,14619.00%-7,6159,70919.65% ותרומות השתתפויות 5
 Vo-1,5333,1586.56%>3271,8603.76 פעמיות דח הוצאות 6
 3,7503,4216.92%329-3,1926.63% מלוות פרעון 7
 3,0773,9908.29%-3,0776.23%- מצטבר גערון להקטנת מענק•ם העברת 8

 100.00°,ט 100.0003299,23248,129,ט 40,50149,404 סה"כהרצאות
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 כאבול מקומית מועצה
 z לטופס z נספח

 הכנסות לעומת ויעדוים שירותים לפי הוצאות
- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח

 ש"ח באלפי 2007 הכספים לשנת מיעודות ובלתי מיועדות

 נטו הסטייה

 (גרעון> עדוף

 לפי

 ביצוע

 לפי
 תקציב

 סט•ות

 מתחת כמעל)
ביצעו תקציב  סטיות

 (מתחת) מעל

ביצוע תקציבrהצואוrהכנסו 1  חתצק•ב פרק•

 מיו~דות והצואות הכנסות א.

 6 וכלליות הנהלה .1
 2 7 מקומיים שירותים .2
 3 8 ממלכתיים שירותים .3
 4 9 מפעלים .4
 5 99 רגילים בלתי .5

 מיועדות והרצאות הכנסות סה'יכ

(375) (7,796) (7,421) (375) 7,796 7,421 
(496) (3,955) (3,459) (805) 4,423 3,618 309 468 159 
(205) (4,825) (4,620) (1,781) 21,471 19,690 1,576 16,646 15,070 
(232) (54) 178 (365) 4,887 4,522 133 4,833 4,700 

(1,793) (7,043) (5,250) (5,577) 10,827 5,250 3,784 3,784 
(3,101) (23,673) (20,572) (8,903) 49 404 40,501 S,802 25,731 19,929 

 מיועדות בלת• הכנסות ב.

 12,988 ישירת גבית .1 2,988 9,300 9,30012,288 12,288
 1.1911,577305 כלליים מענקים .2 11,272 305 11,57711,272

23,865 20,572 3,293 23,865 20,572  3,293 מיועדות בלתי הכנסות סה"כ

 SOl 9,09$ 49,596 40,40 49,4041 (8,903) 1 192 $01,1921 סה"ככללי
- תקציבי איזון אי

 192 עדוף נטו הסטיה
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כאבול מקומית מועצה 
 zלטופס 3נספח 

הפנים משדד מסגרת לפי ממויב  •הרגיל התסציב ביצוע דוח 

ח 11שבאלפי  2007בדצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה 

כ  11מסה 2006O/oביצוע (גרעון) עדוף מסה''כ  O/oביצוע תקציב הסעיף 

הכנסות 

ארטהכ 

 )*(בארנונה החנות 
מים מכירת 

עצמיות יתר 

החינון משרד 

הרווחה משרד 

אחרים משרדים 

כללי מענק 
מיוחדים מענקים 

אחרים תקבולים 

מצטבר גרעון כיסוי ללא סה"כ 
מצטבר גרעון לכיסוי מענק 

סה"כהכנסרת 

הוצאות 

כללי ושכר משכורות 
כלליות פעולות 
מים רכישת 

חינון שכר 

חינוך פעולות 
רווחה שכר 

רווחת פעולות 
מלוות פועון 
מימון 

פעמיות חד

 )'(בארנונת הנחות 

מצטבר גרעון כיסוי ללא סת"כ 
מצטבר גרעון לכיסוי מענק 

הוצאות כ 11סה

(גרעז() עדוף 

דין. פי על והנחות ועדת החנות כולל  1נ·
מחדש ,מריין ••,

 13o/ 5,539 1,755 150/o 7,055 5,300ס
12% 5,139 1,229 110/o 5,229 4,000 

5010 2,407 247 60/o 2,747 2,500 
7°/o 3,081 315 60/o 2,815 2,500 

27% 11,896 881 28% 13,226 12,345 
60/o 2,460 598 60/o 2,982 2,384 
OO/o 191 (19) Oo/o 181 200 

26% 11,658 (97) 24% 11,175 11,272 
0% 184 402 1% 402 
30/o 1,453 707 2% 707 

100% 44,008 6,018 100% 46,519 40,501 
3,990 3,077 3,077 

47,998 9,095 49,596 40,501 

15% 6,416 (63) 14% 6,493 6,430 
16% )**( 7,164 (l ,570) 16% 7,512 5,942 
4% 1,861 (105) 4% 2,055 1,950 

210/o 9,354 (24) 22% 10,038 10,014 
11% 4,779 (956) 12% 5,502 4,546 

2'1o 716 (43) 2% 742 699 
6% 2,865 (470) 70/o 3,260 2,790 
7% 3,192 329 7% 3,421 3,750 
10/o 522 (413) 20/o 793 380 
50/o 2,131 1··נ (l ,282) 3% 1,282 

12% 5,139 (1,229) 11% 5,229 4,000 

100% 44,139 
3,990 

48,129 

(5,826) 
(3,077) 
(8,903) 

100% 46,327 
3,077 

49,404 

40,501 

40,501 

(131) 192 192 
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כאבול מקומות מועצה 
 2לטופס  4בספח 

שבר והוצאות אדם בח נתוני 

 zooזבדצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה 

קדומת שנה נוכחית שנה 

משרה סוג 
 )ב(

תקן עם חינוך 

תקן ללא חינוך 

חינון סה''ב 

תקן עם רווחה 

תקן ללא רווחה 

רווחה סה"כ 

תקן עם המשרות יתר 

תקן ללא המשרותיתר 

המשרות יתר סהווכ 

סהווכ 

 )3(נבחרים 

פנסיזנוים 

מעביד עובד יחסי סיום גבין הוצאות 

בתקן עובד•ם סה"ב 

כללי כ  11סה

הערות' 

ייעוד.י אדם כת תקן נזכר פרטים המועצה בידי איו  )1(

 n11אלפושש"ח אלפי בפועל ש"ח אלפי שונח אלפי ממוצעת  (2)

ממוצע שכר ממוצע שכר 

בפועל שכר הוצאות מצבתמשרות בפועל שכר הוצאות מצבת 
כח משדות 

למשרה לשכה בפועל אדם כוח למשרה לשנה בפועל תקן תקן 
אדם 

רשותי כחאדם ייעודי אדם נח

lll.78 

lll.78 

111.78 

120.53 

120.53 

120.53 

131.13 

131.13 

131.13 

9,130 

224 

9,354 

687 

29 

716 

4,398 

31 

4,429 

82 

2 

84 

6 

6 

34 

34 

109.12 

109.12 

109.12 

125.34 

125.34 

133.90 

133.90 

133.90 

9,930 

108 

10,038 

742 

742 

4,602 

67 

4,669 

91.00 

0.99 

91.99 

5.92 

5.92 

34.37 

0.50 

34.87 

89.00 

89.00 

6.00 

6.00 

36.00 

36.00 

117.50 

520.00 

121.50 

14,499 

520 

1,294 

173 

123 

1 

11 

116.35 

585.00 

108.88 

15,449 

585 

1,128 

111 

132.78 

1.00 
10.36 

131.00 

122.07 16,486 135 119.83 17,273 144.14 131.00 

122.07 16,486 135 119.83 17,273 144.14 131.00 


 .2007תקציב אישור במסגרת  11.02.2007ביום המועצה וע•יי  28.10.2007בידם הפנים משרד ע"י שאושראדם כח תקן  )2(


המועצה. של תכספי מצבה בשל -10%בהמגיע שכרו את הבנחר צימצם קודמת ובשנה חיות  12.5%של בשיעור הבנחרים בשכר העליה  )3(
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 כאבול מקומית מועצה
 2ב חלק לטופס 4 נספח

 2007 בדצמבר 3נ. ביום שנסתיימה לשנה תקציב פרסי לפי השכר דוח

 הפרש 2007 ביצוע zoo ז תקציב

 שבר עלויות משרות מספר 66 שכר עלויות 66 משרות מס• שכר עלויות משרות מספר

 וכלליות הנהלה

 חבנרים

 כללי מכהל
 כספי מנהל

 וכלליות הנהלת סח•וכ

 מקומיים ש•רןת•ם

 תברואת

 עיר זבניו תכנדן

 ציבורי'ם נכסים

 מקומיים שרותים סה"כ

 ממלכתיים שרותים

 החינון מנהל

 חינון

 תרבות

 בריאות

 רווחת

 ממלכתיים שרותים סת"כ

 מפעלים

 מים

 סח"כמפעלים

 גימלאים

 כללי סה"ב

15 585 1 600 1 
(9) 1 l ,068 7 1,059 8 

(17) l ,364 9 l ,347 9 
(11) 1 3,017 17 3 006 18 

61 
61 
62 

 ו

(21) 252 2 231 2 
(1) 381 z 380 z 

(106) (1) 318 3 212 2 
(128) (1) 951 7 823 6 

71 
73 
74 

3 . 

(18) 208 1 190 1 
(6) (3) 9,830 91 9,824 88 

(10) 1 737 6 727 7 
(16) 472 4 456 4 
(43) 742 6 699 6 
(93) (2) 11,989 108 11,896 106 

811 
812 
82 
83 
84 

(l ) 
(1) 

188 
188 

2 
z 

187 
187 

2 
z 

103 1 1,128 10 1,231 11 

(130) (1) • 17,273 144 17,143 143 

 ח11 ש אלפי 111 נסן פיצויים כולל הנ"ל הסך :•הערה

29 
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כאבול מקומית מועצה 
 2לטפוס sנספח

 2007בדצמבר  31ביום שנתסיימהלשנה השכרמרכיבי התפלגתו 

 zoo2006ז
תשלום סוג 

%מסה"כ ביצעו מסהווכ  O/oביצעו 

שנר הפרשי כולל משולב שכר

ושומרת -גרספרת שערת 

פיטוריו פיצויי 

אחזקתרכב 

פנסיה תשלומי 

נסיעה קצובת טלפון, ביגוד, הבראה, -שרכזם תשלרמיס 
רעוד 

ותשלומים שנד סהויכ 

מנעיד לארמי ביטוח תשלרמי 

השתלמרת קרן מעביד' גמל פתקר

מעסיקים ומס שכר מס

נלוות סהו~כ 

כללי כ  11סה

53.35o/o 

1.70% 

1.05% 

1.71% 

7.42% 

8,795 

280 

173 

282 

1,223 

54.98% 

2.11% 

0.64'/o 
1.89% 

6.15% 

9,497 

364 

111 

326 

l ,063 

13.66% 2,252 12.82% 2,215 

78.89% 13,005 78.60% 13,576 

3.70% 

8.54o/c 
8.870/o 

610 

1,408 

1,463 

3.43% 

8.91% 

9.07% 

592 

1,539 

1,566 

21.110/o 3,481 21.40% 3,697 

100.00% 16,486 
-----~ 

100.00% 
~-----

17,273 
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 כאבול מקומית מועצה
 2 לטופס 6 נספח


 2007 לשנת הכספי הדוח


כללית ארנונה 


דחשים בשלקים למ"ר עתריפים ניתוח 

 הסקטור

 תעריף

2005 2006 2007 

 תעריף תעריף תעריף

 משלקול משלקול משלקול מינימום()'

 טמרים

 ומלאכה תעשיית

 אחרי_ם עסקים

 אחרים נסנים

 (למ"ר) תפוסה קרקע

26.74 27.06 28.01 27.28 

26.17 30.60 28.00 19.91 

. 39.50 34.89 36.<17 54.62 

15.00 15.40 16.17 

3.5700 3.6949 3.5690 0.0088 

 בשנת המקומיות בשרויות כללית (ארנונה המדינה במשק דסהרים בתקנות שנקבע כפי המינימום תעריף )*(
(.2007 
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 כאבול מקומית מועצה
 2 לטופס ד נספח

 2006 בשנת הביצוע לביו zooו תסיצב ביו מהותיים שינויים

 ה סטי הפרש 2006 ביצעו 2007 תצקיב

 ח 11 אלפוש

 תקבלוים:

 מיסים 11

 העיר ובניו תכנון 23

 הביוב מפעל 47

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים:

 כללי מנהל 61

 כספו מנהל 62

 מלוות פרעון 64

 תברואה 71

 העיר ובניו תכנון 73

 ציבוריים נכסים 74

 רגילים לא תשלומים 99

% 

(12.91)'/o (1,378) 10,678 9,300 

(100.00%) (287) 287 

(10.93)o/o (227) 2,077 1,850 

(100.00%) (5,443) 5,443 

(12.59%) (382) 3,033 2,651 

12.97% 236 1,820 2,056 

14.81% 301 2,033 2,334 

21.34% 226 1,059 1,285 

(47.19%) (537) 1,138 601 

(42.45%) (781) 1,840 1,059 

(58.75%) (7,477) 12,727 5,250 
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o/o 

15.04% 1,606 10,678 12,284 

11.60% 1,410 12,151 13,561 

21.79o/o 537 2,464 3,001 

13.06% 360 2,757 3,117 

(17.86%) {371) 2,077 1,706 

(30.48%) (1,659) 5,443 3,784 

20.38% 371 1,820 2,191 

51.92% Z7l 522 793 

(21.03%) (387} 1,840 1,453 

9.96°/o 1,407 14,133 15,540 

34.54% 335 970 1,305 

11.76% 421 3,581 4,002 

11.03% 256 2,3ZO 2,576 

30.59% 472 1,543 2,015 

(14.93%) (1,900) 12,727 l0,8Z7 

 כאבול מקומית מועצה
 2 לסופס 8 נספח

 2006 בשנת הביצעו לעומת 2007 בשנת הביצוע ביו השוואה

 ה סטי הפרש 2006 יבצעו zoo ו ביצעו

 אלפיש''ח

 תקבלוים:

 מיסים 11

 חינון 31

 רווחה 34

 מים 41

 הביוב מפעל 47

 רגילים בלתי תקבולים 5

 תשלומים:

 בספי מנהל 62

 מימון הוצאות 63

 ציבוריים נכסים 74

 חינון 81

8Z תרבות 

 חה11ר 84

 מים 91

 בוהבי מפעל 97

 רגילים לא תשלומים 99
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 כאבול מקומית מועצה
 2 לטופס 9 נספח

 2007 בשנת הביצעו לעומת Z007 בשנת הרגיל התצקיב השוואת

סטית הפרש ניובvכ 2007  2007 תקציכ
o/o 

32.09o/o Z,984 12,284 9,300 

294 294 

9.85% 1,216 13,561 12,345 

25.88% 617 3,001 2,384 

3,784 3,784 

108.68% 413 793 380 

62.90% 378 979 601 7J 

37.20% 394 1,453 1,059 

6.73% 980 15,540 14,560 

14.70% 513 4,002 3,489 

18.11% 309 2,015 1,706 

106.23% S,577 10,827 5,250 

 אלפיש',ח

 תקבלוים:

 מיסים 11

 העיר וכנין תכנון 23

 חינוך 31

 רווחה 34

 רגילים כלתי תקבולים 5

 תשלומים:

 מימון הוצאות 63

 העיר וכניו תכנון

 צובזךוום נכסים 74

 חיכוך 81

 רווחה 84

 הביוב מפעל 97

 רגילים לא תשלומים 99
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 כאבול מקומית מועצה
 3 לטופס 1 נספח

 ש"ח באלפי 2007 הכספים לשנת התקציב פרקי לפי רגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבלוים ריכזו

 גועונות • סטיה עדופים- סטית

 עקב עקב עקב עקב עדוף עדוף עדוף המצטבר הביצוע 2007 בשנת הביצוע 31.12.2006 עד הביצעו התקציב מס' התקציבי הפרק סהווב תבוורי!ם מספר

 הוצאות הכנסות הצואות הכנסות (גרעון> הוצאות הכנסות המאושר פוiק תבו'רים

 מעל מתחת מתחת מעל נטו בווטו בווטו הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות סגורים פתוחים

 l2,4529704702,8762,9221247846289696592347,743,228906 ציבוריים נכסים 325

 299380140)221(81748589368589368221 חינון 33

1l 824,782786 תרבות,Z1,918895,l604,Z4,6814,522159)159(101260 

ll 91000 מים,l29136271365680)80(864944 

2z4 975,4004,0724,0804204194,49 חניוב מפעלZ4,49977908901 

ll 99500 רגילים לא,l500,l500,l500,l500,l 

10s1s 16,6588,7648,479 סח"כoגs,s5,38814,27413,867131538)407(2892,8683,077487 

 70157,1907,190289112112289 שנסתיימו תב"רים 55

 S7,0846,677131538)407(.2,7562,965198,9,6438,7648,4795,510388 נטו סח"כ 1010
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 כאבול מקומית מועצה
 והשתתפויות תמיכות דוח

 2007 לשנת בספי דוח

 הרשות ע"י שנתנו ותמיכות השתתפויות

 2007 בשנת

 והשתתפיוות תמיכות דוח

172 170 
37 46 

348 
49 47 

35 
19 25 
47 70 

160 100 
381 180 
25 10 

1238 683 

263 150 
1501 833 

5229 4000 
6730 4833 

2979 2432 
350 

---"2"'9-'-'790.. 2782 


9709 7615 


 בפעול ביצעו

 באלפי""

 התקציב

 באלפי""

 תמיכות

 הנתמך הגוף שם

 מתוקצבים וגופים עדים איגדוי

 אש כיבוי א.ע.

 הג~~א

 הגלילי• "שפלת- זבניה לתוכנון המקומית הועדה

 מערבי גליל ניקוז רשות

 הסביבה לאיכות היחידה

 המקומי השלטון מרכז

 מקצרעי לקידום העמותה

 המועצה עובדי וועד בתקציב השתתפות

 כרמיאל ש 11 מט

 הקשיש בית

 ספורט אירגוני

 כאבול רהפרעל מככי

 מארכרנה הנחות לפני תמיכות כ 11 סה

 מארנונה הנחות

 כ 11 סה

 השתתפויות

 דווחה

 חיכוך

 תומיכות השתתפויות כ 11סה
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