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 השרון רמת עיריית

 מאזן תמצית-1 טופס

 םינכס

 ובנקים קופה : נזילים נכסים

 התקבלו שטרם מתוקצבות הכנסות

 מתוקצבים לא ם יתשלומ- בים יחי

 שוטף רכוש כיי סה

 פיתוח לעבודות קרן לכסרי ת ומיועד השקעות

 תוקצבותמ קרנות כמימון קעותשה

 השקעות סהייכ

 וגיל והבלתי הרגיל בתקציב תונורעג

 השנה לראשית גרעון

 )1( (כמינוס) הגרעון להקטנת שהתקבל סכום

 הדוח כתקופת שוטף (עודף) עוןר ג

 הרגיל בקציכת מצטבר גרעון סהייכ

 רים ייכתכ יםיסופ גרעכוות

 )2( (במינוס) ים ייבתבר הסופי הגרעון להקטנת שהתקבל סכום

 סופיים רים ייכתב מצטבר גרעון כיי סה

10 
567 

16,181 24,866 
55,809 48,037 

1,924 8,805 
73 . ~~ 81 ,285 

69,993 71,388 
90,074 90,939 

67,689 

~ ,~:~~ :z:::::::~<:: 
94,289 

~~;:::::::! }:!~~ 
288,984 324,329 

 םיכסנכ"סה

 ועדופים התחייבויות

 והלוואות תר י משיכות : יםקבנ

 ממשלה משרדי

 שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות- שכר וסדותמ

 שולמו רםשט תוקצבותמ הוצאות-)'( םזכאי ו ספקים

 : צביםקמתו לא בוליםקת
 ואחרים מראש הכנסות דוכות, קפ

 שוטפות התחיבויות סה·•כ

 הרגיל ביבתקצ דופיםוע פיתוח עבדוות קוג

 )3( מתוקצבות כלתי קרנות
 מתוקצבות רונתק

 הרגיל בתקציב ם עדופי

 השנה לראשית עודף

 הדוח כתקופת (גרעון) עודף

 הרגיל כתקציב ברצט מ עודף סהייכ

 מינוס)ב( הרגיל לתקציב קודמות שנים עודפי העברת

 וגיל הבלתי ביתקצב םיעדופ

 ם י זמני מימון פיודע

 םייזמנ ון מימ ווכתעגר

 עודופים תיוהתחייבו כ "סה
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72,573 
37,470 

8,422 

34,922 
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34,841 
69,993 
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78,710 
60,825 

8,422 

26,561 

44,827 
71 ,388 

 השרון רמת עיייית

 םיבילקמ תונוחשב

 והיטלים אגרות בגין חייבים

 הכאות לשנים (משוערן) לפרעון מלוות עומס

 שנתכו ערנויות

 )1( הרגיל ביצקבת וןרע גה ילכסו מימון ורותמק רוט יפ
 הגרעון לכסרי אות והלו

 הגרעון לכסרי מענקים

 כהסדר יםספק חרבות /הפחתת נותקר

 הגרעון לכסרי מפיגורים גבייה

 הגרעון לכסרי מקורות סה"כ

 )2( םיר" בתב הסופי הגרעון וילכס וןמימ מקורות פירוט
 הגרעון לכסוי אות והלו

 הגרעון לכסרי נקיםמע

 הגרעון ילכיסו אוחר נותקר

 הגרעון לכסרי מפיגורים גבייה

 הגרעון לכסרי ררותמק סה"כ

 )3( צבותקומת יבלת קרנות הרכב
 הרגיל כתקציב עודפים רןק

 השכחה היטל ןקר

 יםנכס ממכירת קרן

 מים היטל קרן

 ביוב היטל ןקר

 אחרות ותקרנ

 קרנות סהייכ

 ות יתלו תביעות בגין הפרשה זה (')מתון
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2019 שנת , 2 רבעון לתקופה: • 2019 

סטיה סטיה יחסי תקציב *  מצטבר כיצוע שנתי תקציב
 כ% מהתקציב מהתקציב לתקופה

 השרון רמת ת יי עיר

 רגיל יבתקצ .2 טופס

 מאושר

 הכנסות

 כללית ארנונה

 םימ ממכירת הכנסות

 חינון עצמיות

 רווחה ותמיעצ

 אחר עצמיות

 עצמיות כ "סה

 החינון ממשרד תקבולים

 הרווחה דממשר תקבולים

 אחרים ממשלתיים בוליםתק

 לאיזון כללי קמענ

 מיועדים מענקים

 אחרים תקבולים

 גרעון כיסוי לפני הכנסות סהייכ

 רווחה כ"סה

 וות,מל פרערן לפני הוצאות כ"סה

 והנחות ר מצטב גרעון כיסוי מימון'

 ה נבארנו

 וביוב םמי מלוות פרעון

 אחרות מלוות פרעון

 מלוות פרערן כ יי סה

 מימון ות הוצא

 פעמיות חד והרצאות העברות

 גרעון כיסוי ילפנ הוצאות ייכ סה

 בארנונה והנחות מצטבר

 מצטבר גרעון וילכיס העברה

 (הוצאות) בארנונה הנחות

 הוצאות "כ סה

 (גרעון) עודף

2% 2,437 125,927 123,490 246,980 
(90%) (102) 11 113 225 
(22%) (699) 2,530 3,229 6,458 
(21 %) (131 ) 499 630 1,260 
{11 %) (2,885) 24,521 27,406 54,812 

__ _____(1)o/.o (1,3_~Q)_ 153,488 154,868 --- 309,735 

3% 1,059 42,319 41,261 82,521 
5% 589 11 ,795 11 ,206 22,412 

(20%) (208) 837 1,045 2,089 

(100%) (100) 100 200 
(74%) {3,172) 1,093 4,265 8,530 

)?(o/.o. ......?9~-.~~~ - 4-~?t?.:1_??,1____-- _____.?י--?~··-·-·  s~.~ר 2_כ

10% -- - -·----· 
(1%) 

(1%) 
(7%) 

-5% 

8% 
10% 

9% 
(2%) 

7% 

1,088 
. ____ (2,124) . 

(601 ) 
(4,408) 

.. _!?.(,0.0)~_ 

3,833 
3,088 

----~ ~21_ 
(98) 

1,011 

11,588 
221,120 

10,500 
223,244 

21 ,000 
446,48~.. 

42,868 
59,530 

43,469 
63,938 

86,937 
127,876 

102,398 107,407 214,813 

54,094 
33,809 
87,903 

4,145 
15,850 

 בארנונה והנחות מצטבר

 מצטבר גרעון כיסייל מענק

 (הכנסות) בארנונה הנחרת

 הכנסות כ"סה

 הצואות

 כללי שכר הוצאות

 כלליות פעולות

 מים רכישת ותהוצא

 כלליות כ"סה

 חינון עובדי ר שכ

 חינון פעולות

 נון יח ייכ סה

 רווחה בדי וע שכר

 רווחה פעולות

50,261 100,522 
30,722 61,443 
80,983 161,965 

4,243 8,485 
14,840 29,679 

...-913 5%........~?נ!.~4. -.. - ----- -······ ~ב.~~-~- ...-....-------ן:_~,9_??-

1% 2,825 210,296 207,471 414,942- - - - .. - -... 

9% 337 4,289 3,953 7,905 
9% 337 4,289 3,953 7,905 

16% 188 1,360 1,173 2,345 
(88%) (659) 89 748 1,495 

~~~)?. -.---_ 1% _____ ___ 4?f?1?~-~-..... 216,034.-. -.. -.... __t _~~4 ~_:י?. ·--·· 

10% 976 10,876 9,900 19,800 
2% 3,667_ 226,910 223,244 446,487 

·· --------
(5,790) (5,790) 



Z019 , 2  השרון רמת עיריית

 רגיל יבלת תקציב .3 טופס

 שנת רבעון לתקופה: 19 20 •

 קדומת נהש הדוח תקופת

 הדוח פתוכתק תקבלוים

 מהאוצר מלוות

 מאחרים מלוות

 ממשלה משרדי השתתפות

 הפנים משרד

 הבטחון משרד

 החינון משרד

 הדתות משרד

 והרררחה העבודה משרד

 הסביבה איכרת משרד

 רהשיכרן הבינרי משרד

 התשתיות ד ר מש

 התיירות משרד

 ורההתחב משרד

 אחרים משרדים

 ממשלה רדימש שתתפותה "כ סה

 אחרים

 כעלים השתתפות

 אחרים מקוררת

 הושרת מקרנות רהכהע

 יל גר יבצתק השתתפות

 אחרים תבר"ים ת והשתתפ

 ם יירי בתב סופיים גרעונרת סגירת

 םתקבולי "כ סה

 הדוח כתקופת ם יתשלומ

 השנה משךב שבוצעו עכרדרת

 וכד•) ציוד (תכנון, אחרות הוצאות

 הרגיל לתקציב שנתקבלו מלוות ת רהעב

 הגרעון להקטנת שנתקבלו מלרות העברת

 פיתוח לקרנות העברה

 אחרים ים ייר לתב ערופים העברת

 םלומיתשכסה"

 הדוח בתקופת (גרעון) עודף

 השנה לתחילת שנצבור ם יותשלומ תקבלוים

 שכה) (תחילת שנצבור תקבולים

 שכה) (תחילת ורשכצב יםלומתש

 השנה ילתחלת נטר זמניות יתרות

 התקופה לסוף שנצברו ותשלומים תקבלוים

 תקופה) (סוף שנצברו םיתקבול

 )התקופ (סוף כצבורש תשלומים

 נטו (גרעון) וף רע

 תרההי הרכב

 ים ניזמ מימון ערופי

 זמניים מימון גרעונות

 נטר (גרעון) עודף

 הדוח בתקופת רוגשנס קטים ויכפר השקעות ינכי חר)לא •(

 ) נסגורש פרויקטים (בככרי תקבולים

 שנסגרו) פרויקטים (בככרי תשלומים

27,000 

550 

73 
6,333 

623 _ -···- 6,333 

10,360 4,667 
48,327 23,819 

_§_~.020 _j,6,109 

60,665 25,788 
3,726 5,454 

153 

-- ~.3~ - ___lכ.~~ 

629 24,714 
= = = === 

507,045 572,061 
452,671 51 7,058 

54,374 55,003 

572,061 628,170 
517,058 548,453 
55,003 79,717 

67,689 94,289 
12,686 14,572 
55,003 79,717 

4 
4 
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 2019 שנת 2 , רבעון קופה: ·לת 2019 השרון רמת עיריית

 תב"רים זריכו-4 טופס

 ביצוע ביצוע ביצוע יצועב ביצוע ביצוע שנה ביצוע שנה יצועב
נכ מצטבר התקציבי הפרק

 התקציב סה"כ
 עדוף מצטבר עדוף מצטבר מצטבר מצטבר תזא ופהתק זאת ופהתק קדומת קדומת
 הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות

 המאושר רים"תב
,גרע1 עדוף

 הוצאות הכנסות תהוצאו

 כללי מנהל 61

 כספי מנהל 62

 מימון הוצאות 63

 מלרות ןפרעו 64

42,819 1,850 7 2,812 1,850 2,550(969) 1,119 150 

 תברואה 71

 רבטחרן שמירה 72

 רבניו תכנון 37

 צבוריים נכסים 74

 עים וואר חגיגות 75

 והשתתפויות שוגרת 76

 ותיירות כלכלה 77

 עירוני ח ופיק 78

 חקלאיים שרותים 79

 חינוך 81

 תרבות 82

 בריאות 83

(255) 
10,703 
29,887 

257 
3,788 
1,516 

2 
14,491 
31 ,403 

13,070 
52,922 

253,434 

12,815 
63,625 

283,321 

39 
4,718 
7,127 

2,073 
2,407 

13,031 
48,204 

246,307 

12,815 
61 ,552 

280,914 

12,666 
71 ,686 

316,018 

3 
21 
30 

457 457 25,257 25,714 44 25,257 25,670 24,050 1 

37,133 
(530) 

6,242 
1,075 

43,375 
545 

130,440 
24,852 

167,573 
24,322 

9,940 
4,182 

46,158 
3,135 

120,500 
20,670 

121,415 
21,187 

192,242 
28,382 

35 
11 

 רווחה 84

 דת 85

 עליה ליטתק 86

 הסביבה איכות 87

 מים 91

 מטבחיים בתי 92

 נכסים 93

 רהותחב 94

 תעסוקה 95

 חשמל 96

 וב בי 97

 אחרים מפעלים 98

 ם י רגיל לא תשלומים 99

 סהייכ

16 8,862 8,791 579 8,283 8,791 8,967 2(71) 87 
355 6,849 7,389 12,470 2185 185 7,204 7,389 

1,167 458 1,625 6,683 7,850 1,110 250 5,573 7,600 11 ,750 3 

2,029 2,029 19,348 21 ,377 3,196 2,035 16,152 19,342 20,035 7 

3,562 3,543 142 7 3,420 3,536 3,646 8(19) 30 11 

79,717 14,572 94,289 548,453 628,170 31 ,395 56,109 517,058 572,061 704_,_462 127 

 10 מתון 6 עמוד
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-

 השרון רמת עיריית

 וחייבים גביה s טופס

שנה סה"כ מים קדומת שנה מים עד השנה מים  "כ סה ארנונה
 שנה ארנונה

 השנה ארנונה

תדומק מקביל רבעון זה וןרבע  קדומת שנה
 רבעון קדומת

מקביל
 ה ז רבעון עד

 פיגורים גביית

 השנה לתחילת ריאלית פיגורים יתרת

 נוסף /זיכוי ובחי

 (כמינוס) מסופקים לחובות העכרה

 והצמדה ריבית כולל התקופה כמהלך חיוכים

 (כמינוס) ופטורים ותהנח

 (כמינוס) הדוח כתקופת חובות מחיקת

 לגבייה רים פיגו יתרת סה"כ

 פיגורים בגין גבייה

 דמות קו שנים בגין פיגורים יתרת

 שוטפת גבייה

 רמצטב שוטף תקופתי ב וחי

 צמדהוה ריבית כולל נוסף זיכוי חיוב~

 )וס (כמינ ופטורים הנחות

 (במינוס) חובות מחיקת

 לגבייה תקופתי חיוב סהייכ

 מראש גבייה

 שוטפת גבייה

 שוטפת גבייה סה"כ

 לתקופה פיגורים יתרת

 התקופה לסוף כוללת פיגורים רתית

 הנחות) י רכ י(בנ הפיגוריםמ %גבייה

 הנחות) (בניכוי לגבייה תקופתי חיוב מסהייכ שוטפת גבייה ייכסה %

 הנחות לכול יופת תק חיוב מסה'יכ שוטפת %גבייה

6,737 
(527) 

6,737 
(205) 

6,770 
(71 ) 

59,829 
(377) 

59,766 
151 

65,803 
(34) 

709 574 500 8,040 
(529) 

4,093 
(465) 

4,764 
(371 ) 

6,919 . 
149 

6.._770 

7,106 
25 

7,081 

-------··· 7,199
11 

7,188 .. 

66,963 
10,807 
56,156 

63,545 
7,114 

56,431 

70,162 
8,612 

61,550 

246,001 
21 ,116 

20,384 ( ) 

123,001 
23,538 

(11,383) 

125,433 
19,951 

(11 ,217) 

246,733 

237,086 
237,086 

135,156 
9,387 

118,420 
127,807 

134,167 
6,880 

117,315 
124,195 

9,647 7,349 9,972 

6,770 
2% 

7,081 
0% 

7,188 
0% 

65,803 

16°/o 
96% 
89% 

63,780 
11% 
95% 
81% 

71,522 
12% 
93% 
81% . 

89% 87% 85% 
2% 0% 0% 79% 68% 65% 

 הנחות כולל . תקופתי חיוב ייכמסה שוטפת גבייה סה"כ %

 לגניה חיוב מסה"כ כוללת ה%גביי

 מ"ק כאלפי מאושרת שנתית מים כמות

 ק מיי כאלפי /הופקה שנרכשה מים כמות

 מייק כאלפי ה ויינח / הרשנמכ םמי כמות

 מייק כאלפי פחת

 )הפחת%( אחוז

 ז]··1

 10 מתון 7 עמוד
111' 1!P \1 ,  יקורת ב מספר



 השרון רמת עיריית

 ארנונה-6 טופס

 2019 שנת 2 , רבעון : לתקופה · 19 20

 משוקלל תעריף משוקלל תעריף שטח "כסה

 / "רבמ השנה הנכס סוג
 שנתי חיוב סה"כ שחוייב תעריף שחוייב תעריף

 % ב השנוי קדומת שנה שנה ח" בש
 r.!J יבאלפ בש"ח מינימום ח "בש מקסימום

 "חבש נוכחית דונם

 מגורים מבני

 ומסחר שרותים משרדים

 םיבנק

 תעשיה

 מלון בתי

 מלאכה

 (לדונם) חקלאית אדמה

 (לדונם) תפוסה קרקע

 (לדונם) שטח עתיר במפעל קרקע

 חניונים

 חקלאי מבנה

 מדינה ככסי

 אחרים נכסים

 סה"כ

156,330 0% 64 64 38 69 2,441,898 
60,782 0% 215 215 49 385 282,930 

5,877 0% 1,343 1,343 1,343 1,343 4,377 
10,447 0% 120 120 86 156 87,087 

98 (0%) 128 128 80 145 764 
4,806 (0%) 126 126 85 162 38,217 

415 0% 116 116 116 116 3,568 
8,515 (0%) 15 15 6 17 558,782 

122 9% 0 0 0 0 1,020,000 
2,095 (8%) 28 26 11 35 80,964 

111 (0%) 46 46 46 46 2,418 

1,268 26% 85 107 8 364 11 ,818 
250,866 -1,_532,822 

 באלפי חיוב כ" סה ב השינוי משוקלל תעריף משוקלל תעריף בחוייש תעריף שחוייב ף יתער שטח "כסה
 משותפים תעשיה יאזור

 קדומת שנה יתח נוכ שנה מינימום מקסימום במ"ר השנה

 אזורי בגין ארנונה חיוב תוספת1 בכיכוי

 משותפים תעשייה

 % mנ

 ו )( מתון 8 עמוד
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בושות ויעל  ותושמוספמ- בושתויועל ילפ תוושמ 'סמ תיחס י תולע רכשתעלויו

 השרון רמת ית י עיר

 משוותו שבו-7 טופס

 תוומש רספמ קפרהםש 'מס

223 800 3 1.023 2.045 3 
38 6 3.960 34 3.998 7.996 40 
46 2 902 29 2 948 5 895 3:1 

-, ..,., ...3-06 - 8... -- ...7.662 _66. _ ·- .7-.968 ---· .1.5 936 ... ----~......, -- ___ 74 

61 
62 

7 
7187 2 1.632 15 1.71 9 3.437 17 

99 7 1.043 11 1.142 2.283 18 72 
73123 5 5.412 50 5.535 11.070 55 
74118 7 4.672 54 4.790 9.580 61 
76(7 \ 5 3.149 31 3.142 6.284 36 
7855 5 2.364 27 2.419 4.837 32 
79 

j 8.Z.46_ 3.Z.49_1..Al4. - --  יי--2.19 1.8.27231...

17.326\ 70 54.156 

יי•יי•-- ·---- 188-·----- ._ _ 
8 

81650 46.831 93.661 720 
(218) 826 4.423 52 4.205 8.410 58 

83 
8494 3 4.149 40 4.243 8.485 43 
85 
86 
87ffi2l. 306 244 488 6 

- - ·- _ 82... __63.03.4_ Zftכf_ •·---··-··-5-5. 522_ ·--···--11_1_044- --·-~ ______.. ·-• 827 

-- -- - -~-- -· --· -- -
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101 :19Z 1164 
- - - - ~ -

94 042 188 083 1 280 
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 תויו לעשפרה 2019 ועציב 2019 ביצקת דאם חרב יתו וש תישרכ

 שעות מספר וללתכ עלות מועסקים ספרמ שערת ספרמ ללת כו עלות םקיסמוע רמספ

 תיוכללוההלהנ

 נבחרים

 כללי מנהל

 כספי מכהל

 וכלליות הנהלה "כסה

 םיימקומ תיםשירו

 תברואה

 ובטחון שמירה

 עיר ונכיך תכנון

 ייםר וציב נכסים

 שונים עירוניים םתי ושר

 עירוני פיקוח

 חקלאיים ם ירותשי
 ם מייקומ שרותים "כ סה

 םכתיילממםי רותש
 ןו חינ

 תרבות

 בריאות

 ווחה ר

 דת

 עליה קליטת

 סביבה איכרת

-יי•-·יי )7.5J2_{ ם ייתממלכ שרותים כ"סה
 םעליפמ

 מים

 מטבחיים בתי

 םיכסנ

 תחבורה

 יובב מפעלי

 אחרים םעלימפ

 מפעלים "כ סה

 מלאיסגי

 כללי כיי הס

635 Z66 5:18 69Z :1 :154 463 
(29 000) 429 000 400 000 

-----
606 Z66 947 697 1 554 463 6 
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 ם יי צונ יח יועצים

 א "כ מקבלך אדם כוח שירותי

 כ•· סה

 , רת קובי פרסמ



 השרון רמת עיריית

 גבוה שכר בעלי-8 טופס

 2019 שנת 2 , רבעון לתקופה: ·2019

 שכר כ"סה
הפרשים הצואות החזר נוספת עבדוה שכר תוספות משולב שכר דרגה  דרוג .ז. ת התפקיד תיאור

 העובד

 גזבר

 מככלית

 ימשפט יועץ

 מהנדסת

 הזהב גיל מינהל הלתנמ

 פנים מבקר

 רווחה אגף מנהלת

 ודייס על תמחלק מנהלת

 פרוייקטים מנהל

 העירייה הכנסות על ממונה

250 5 7 238 7 5 59201087 
228 8 24 196 5 5 28765808 
199 6 7 186 5 5 68717982 
199 6 7 186 5 5 55511935 
190 13 24 62 39 52 3 24 51960482 
188 6 6 176 5 5 58034638 
166 5 9 59 36 57 3 24 54305230 
175 20 24 23 108 3 17 58131988 
158 52 34 29 43 1 80 50900232 
146 6 5 135 7 5 57314155 

 10 מתוך 10 עמוד
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